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para uma boa confissão

Como confessar-se?

 
Tendo entrado no confessionário, de joelhos 
ou sentado, inicia-se a confissão:

Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. 
Amém.

Após ouvir a saudação do sacerdote, faz o 
reconhecimento de suas faltas e acusa-se de 
seus pecados.  Neste momento, você receberá 
conselhos e também a penitência. Após, você 
deve manifestar a sua contrição, dizendo:

Senhor Jesus, Filho de Deus, tende piedade de 
mim que sou pecador. 

Você receberá a absolvição do sacerdote e por 
fim, i rá  despedir-se,  já  renovado na 
misericórdia de Deus.

Horários de Conssões

De terça-feira a Domingo, 

iniciando às 18:00h na Igreja 

Matriz.

Horários da Santa Missa

Diariamente, às 19:30h, e 

também às 09:30h aos

domingos.

Atendimento na Secretaria 

Paroquial

De terça-feira a sexta-feira, das 08:30h às 
12:00h, e também das 14:00h às 18:00h

(48) 3242-1544     paroquiaponte@yahoo.com.br

Rua João Febrônio de Oliveira, nº65
Ponte de Imaruim, Palhoça

Paróquia São Judas Tadeu 

e São João Batista



Guia para uma boa confissão!

O que é o pecado?

 
O pecado é uma palavra, um ato ou um 
desejo contrário à lei eterna; “é uma falha 
contra a razão, a verdade, a consciência reta; 
é uma falta ao amor verdadeiro para com 
Deus e para com o próximo, por causa de um 
apego perverso a certos bens. Fere a 
n a t u r e z a  d o  h o m e m  e  o f e n d e  a 
solidariedade humana.” (cf. CIC 1849).

Pecado é não querer amar a Deus de 
modo concreto!

A misericórida de Deus

é um jardim a orescer

Preparação

Para você fazer uma boa confissão é 
preciso examinar a sua consciência, com a 
luz do Espírito Santo, com coragem, e nada 
a  esconder do sacerdote,  que al i 
representa o próprio Jesus. Para isso, 
preparamos algumas perguntas que 
poderão lhe ajudar nesse momento:

1: Amo a Deus mais do que as coisas e as 
pessoas?

2: Eu tenho, contra a lei de Deus, buscado 
poder, conhecimento, riquezas, soluções 
para meus problemas em coisas proibidas?

3: Eu rezo, confio em Deus, procuro a Igreja, 
par�cipo da Santa Missa aos domingos? Eu 
me confesso? Comungo?

4: Vivo o mandamento: “Honrar pai e 
mãe”?

5: Como vai o meu namoro/casamento? 
Faço desta pessoa um objeto de prazer para 
mim? 

6: Eu vivo a vida sexual antes do casamento, 
fora do plano de Deus? 

7: Sou honesto? 

8: Fiz mal para alguém? Feri alguém por 
palavras, pensamentos, a�tudes, tapas, 
com armas? Neguei o meu perdão a 
alguém? Desejei vingança? Tenho ódio de 
alguém?

9: Eu falo mal dos outros? Vivo fofocando, 
destruindo a honra e o bom nome das 
pessoas? Sou caluniador? Vivo julgando e 
condenando os outros? Sou compassivo, 
paciente, manso? Sei perdoar, como Jesus 
nos pede?

10: Sou humilde, simples, presta�vo, amigo 
de verdade?

11: Vivo a caridade, sei sofrer para ajudar a 
quem precisa de mim?
Par�lho o que tenho com os irmãos ou sou 
egoísta?

12: Tenho algum vício e deixo que isso 
destrua minha vida e a minha família?

13: Sou preguiçoso? 

14:Desejo vingança contra alguém? Sou 
maldoso? 

15:  Sou  inve joso?  C iumento?  V ivo 
desejando o mal para os outros? 
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