
 
  
Orações sobre os penitentes:  
 
Presidente: Deus Pai, que não quer a morte do pecador, mas que se converta 
e viva; que nos amou primeiro e enviou o seu Filho ao mundo, para que o 
mundo seja salvo por Ele, vos manifeste a sua misericórdia e vos dê sua paz. 
T.: Amém! 
 
Presidente:  O Senhor Jesus Cristo, que foi entregue à morte por causa das 
nossas faltas, ressuscitou para nossa salvação e enviou o Espírito Santo sobre 
os Apóstolos, concedendo-lhes o poder de perdoar os pecados, vos livre do 
mal e vos torne plenos do mesmo Espírito Santo. T.: Amém! 
 
Presidente: O Espírito consolador que nos foi dado para remissão dos 
pecados, no qual temos poder de chegar ao Pai, purifique os vossos corações 
e vos ilumine para que anuncieis o poder do Senhor que vos chamou das 
trevas à sua luz divina. T.: Amém! 
 
(Orientações para as confissões individuais) 
 
Canto: (Hino CF.2019) 
 
1. “Eis que o Senhor fez conhecer a salvação, E revelou sua justiça às nações 
Que, neste tempo quaresmal, nossa oração, Transforme a vida, nossos atos e 
ações 
 
Pelo direito e a Justiça libertados, Povos, nações de tantas raças e culturas 
Por tua graça, ó Senhor, ressuscitados, Somos em Cristo, hoje novas criaturas 
Somos em Cristo, hoje novas criaturas 
 
2. Foi no deserto que Jesus nos ensinou, A superar toda ganância e tentação 
Arrependei-vos, eis que o tempo já chegou, Tempo de Paz, Justiça e 
reconciliação                           
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Animador: Estamos vivendo o tempo oportuno de 
conversão e reconciliação com Deus. Na quaresma 
deste ano, estamos refletindo sobre nossas vidas e 
ações, iluminados pela Campanha da Fraternidade. Seu 
lema “Serás Libertado pelo Direito e a Justiça” (Is 1,27), 
nos estimula a trabalhar pelo bem comum como 

portadores da justiça e da paz.  Hoje, nos reunimos para pedir perdão de 
nossos pecados e ser absolvidos de nossas falhas. Aproveitemos bem esta 
oportunidade que a Igreja nos oferece para retornarmos à amizade com 
Deus, transformados por sua misericórdia. 
 
Canto de abertura: (28) 
 
Eis o tempo de conversão/ Eis o dia da salvação 
Ao pai voltemos, juntos andemos / Eis o tempo de conversão!  
 
Os caminhos do Senhor/ São verdade, são amor 
Dirigi os passos meus/ Em vós espero, ó Senhor! 
Ele guia ao bom caminho/ Quem errou e quer voltar 
Ele é bom, fiel e justo/ Ele busca e vem salvar 
 
Presidente:  Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém! 
 
Presidente: A graça, a misericórdia e a paz de Deus Pai e de Jesus Cristo, 
seu Filho, na verdade e no amor, estejam convosco.  
 
T. Amém   
 
Presidente: Irmãos e irmãs, peçamos a Deus que nos chama à conversão, 
a graça de uma frutuosa e verdadeira penitência.  
 
(Todos rezam em silêncio por algum tempo) 
 
Presidente: Senhor, por vossa misericórdia, livrai-nos de todos os pecados, 
para que, recebendo vosso perdão, vos sirvamos com liberdade de 
espírito. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. 
 
 



Animador: Ouçamos com atenção a Palavra de Deus. Aclamemos o 
Evangelho cantando:  

 
Canto: (299) 
 
Fala, Senhor! Fala, Senhor! Palavra de fraternidade!  
Fala, Senhor! Fala, Senhor! És luz da humanidade! 
 
A tua Palavra é fonte que corre, penetra e não morre, não seca jamais 
 
EVANGELHO: Lucas 18,9-14 
 
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. 
 
Naquele tempo, Jesus contou esta parábola para alguns que confiavam na 
sua própria justiça e desprezavam os outros: "Dois homens subiram ao 
Templo para rezar: um era fariseu, o outro cobrador de impostos. O fariseu, 
de pé, rezava assim em seu íntimo: ‘Ó Deus, eu te agradeço porque não sou 
como os outros homens, ladrões, desonestos, adúlteros, nem como este 
cobrador de impostos. Eu jejuo duas vezes por semana, e dou o dízimo de 
toda a minha renda'. O cobrador de impostos, porém, ficou à distância, e nem 
se atrevia a levantar os olhos para o céu; mas batia no peito, dizendo: ‘Meu 
Deus, tem piedade de mim que sou pecador!' Eu vos digo: este último voltou 
para casa justificado, o outro não. Pois quem se eleva será humilhado, e 
quem se humilha será elevado" 
Palavra da Salvação 
 
T.: Glória a vós, Senhor! 
 
(Reflexão e silêncio para meditação pessoal) 
 

RITO DA RECONCILIAÇÃO 
 

Presidente:  Irmãos e irmãs, lembrados sobre a bondade de Deus, nosso Pai, 
confessemos os nossos pecados para alcançarmos a sua misericórdia.  
 
(Ajoelhados) 
 

T. Confesso a Deus todo-poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei 
muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha 
culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos Anjos e Santos, 
e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus, Nosso Senhor. 
 

Leitor: Senhor nosso Deus, nós nos arrependemos de vos ter ofendido e 
prejudicado nossos irmãos e irmãs.  
T. Senhor, tende piedade de nós!  
 
 
Leitor: Senhor Jesus Cristo, vós nos remistes por vossa paixão e vossa cruz 
e nos deste exemplo de paciência e caridade. Nós nos arrependemos de 
vos ter ofendido, deixando de praticar a Justiça e o Direito.  
T.: Cristo, tende piedade de nós!  
 
Leitor: Senhor, Espírito Santo, vós nos falais na Igreja e em nossa 
consciência, despertando o nosso coração para o bem. Nós nos 
arrependemos de vos ter ofendido não trabalhando pelo bem comum do 
no Vosso Reino. 
T.: Senhor, tende piedade de nós!  
 
Presidente:  Agora, como o próprio Cristo nos ensinou, peçamos ao Pai 
que perdoe os nossos pecados, assim como perdoamos uns aos outros: 
 
T.: Pai nosso... 
 
Presidente: Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e pela santa Paixão de vosso 
Filho, à qual nos unimos pela penitência, fazei-nos participar com alegria 
de sua ressurreição gloriosa. Por Cristo, nosso Senhor.  
T.: Amém! 
 
 

Bênção da água 
 
Canto: (121) 
 
Derramarei sobre vós uma água pura, sereis purificados de todas as faltas. 
“Eu vos darei um coração novo,” diz o Senhor! 
 
Presidente: Senhor Deus todo-poderoso, fonte e origem de toda a vida, 
abençoai (+) esta água que vamos usar, confiantes, para implorar o 
perdão dos nossos pecados, e alcançar a proteção da vossa graça contra 
toda doença e cilada do inimigo. Concedei, ó Deus, que, por vossa 
misericórdia, jorrem sempre para nós as águas da salvação para que 
possamos nos aproximar de Vós com o coração puro e evitar todo perigo 
do corpo e da alma. Por Cristo Nosso Senhor.  
T.: Amém. 
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