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Virtude da Penitência 
 

A Virtude da Penitência é um hábito sobrenatural pelo qual temos dor dos pecados 

passados com intenção de removê-los da alma. Ela supõe, portanto, o desejo de 

expiar os pecados. O espírito de compunção é uma atitude habitual da alma que nos 

mantém na dor e no pesar de ter ofendido a Deus e no desejo de reparar as nossas 

faltas. A contrição profunda e habitual proporciona à alma uma grande paz, a mantém 

na humildade, é instrumento de purificação, ajuda a alma a mortificar seus instintos 

desordenados, fortalece contra as tentações, leva a alma a fazer todo o possível para 

reparar pelos seus pecados e é uma garantia de perseverança no caminho da 

perfeição. 
 

Esta virtude reside na vontade humana, e por isso, a repugnância natural a tudo que 

significa penitência e renúncia, que é instintiva, não deve ser um obstáculo para a 

prática de atos da penitência. Para todos os Santos o sofrimento repugnava, e 

sobretudo a Cristo, na agonia. Mas por sua Paixão este nos salvou, e aqueles, pela 

união a Cristo no sofrimento, participaram também de seus méritos. 
 

Todo o rito da missa nos inspira a penitência e a compunção: Confiteor, Eu 

confesso... Nobis quoque peccatoribus, A nós, pecadores... Domine non sum dignus, 

Senhor eu não sou digno... 
 

Três são os meios para adquirir o espírito de compunção: a oração, a contemplação 

dos sofrimentos de Cristo por causa de nossos pecados e de sua misericórdia infinita, 

e a mortificação voluntária. 

 

“Omnipotente e bondosíssimo Deus, que fizestes sair da pedra, para o povo 

sequioso, uma fonte de água viva, fazei sair da dureza de nosso coração lágrimas de 

compunção, para podermos chorar os nossos pecados, e por isso merecermos o 

perdão. Por Cristo Nosso Senhor.” (Missal Romano) 



O Tempo da Paixão 

e a Semana Santa 

Depois de ter proposto à meditação dos fiéis, durante as quatro primeiras 

semanas da Quaresma, o jejum de quarenta dias de Jesus Cristo sobre a 

montanha, a Santa Igreja consagra à comemoração das dores do Redentor as 

duas semanas que nos separam ainda da festa da Páscoa. Ela não quer que os 

seus filhos cheguem ao dia da imolação do Cordeiro divino, sem terem 

preparado suas almas pela compaixão com os sofrimentos que ele suportou 

no lugar deles. 

 

A suspensão dos trabalhos servis foi durante muito tempo obrigatória para os 

fiéis durante a Semana Santa; e a lei civil se unia à Lei da Igreja para 

produzir essa pausa solene do trabalho e dos negócios, que exprimia de 

maneira tão imponente o luto da Cristandade. O pensamento do Sacrifício e 

da Morte de Cristo era comum a todos; as relações corriqueiras entre as 

pessoas eram suspensas; os ofícios divinos e a oração absorviam 

completamente a vida moral, ao mesmo tempo que o jejum e abstinência 

pediam todas as forças do corpo. Pode se ter uma ideia por aí da impressão 

que devia causar sobre todo o resto do ano essa interrupção solene de tudo o 

que preocupava os homens no resto de suas vidas; e quando nos lembramos 

que o rigor da Quaresma já tinha pesado durante cinco semanas inteiras, 

sobre os apetites sensíveis, concebe-se a alegria simples e inocente com a 

qual era acentuada a festa da Páscoa, que trazia ao mesmo tempo a 

regeneração da alma e o alívio do corpo. 

  

O Salvador, ressuscitando Lázaro em Betânia, às portas de Jerusalém, levou 

ao máximo a raiva dos seus inimigos. O povo se comoveu vendo reaparecer 

nas ruas da cidade esse morto de quatro dias; ele se pergunta se o Messias há 

de operar prodígios ainda maiores e se não chegou finalmente o tempo de 

cantar Hosana ao filho de Davi. Logo não será mais possível deter o impulso 

dos filhos de Israel. Os príncipes dos sacerdotes e os anciãos do povo não 

têm mais tempo a perder, se quiserem impedir que Jesus de Nazaré seja 

proclamado Rei do Judeus. Nós vamos assistir a seus infames conselhos; o 

sangue do Justo vai ser vendido e pago a preço de denários. A Vítima Divina, 



entregue por um de seus discípulos, será julgada, condenada, imolada; e as 

circunstâncias desse drama não serão mais o objeto de uma simples leitura; a 

Santa Liturgia os representará da forma mais expressiva sobre os olhos do 

povo fiel. 

   

Tais são, em resumo, as cenas augustas que nos esperam; mas, ao mesmo 

tempo, nós vamos ver a Santa Igreja, viúva desolada, imersa cada vez mais 

nas tristezas de seu luto. Outrora ela chorava o pecado de seus filhos, agora 

ela chora a morte do seu Esposo celeste. Já há um bom tempo que o alegre 

Alleluia foi banido dos cânticos; ela suprimirá de agora em diante até o grito 

de Glória que ela consagrava ainda à Trindade adorável. A menos que ela 

celebre a memória de um santo, cuja a festa se encontre antes do Sábado da 

Paixão, ela se absterá, primeiro em parte e depois totalmente, até dessas 

palavras que ela se compraz tanto em dizer: “Glória ao Pai, ao Filho e ao 

Espírito Santo!”. Seus cantos se tornaram demasiado lúgubres, e esse grito de 

júbilo não combinaria com a desolação que submergiu seu coração. 

  

Suas leituras nos Ofícios da noite, são tiradas de Jeremias, o mais lamentoso 

dos Profetas. A cor das suas vestes ainda é aquela que ela adotou no dia em 

que impôs as cinzas na fronte humilhada dos seus filhos, mas quando tiver 

chegado a temível Sexta-Feira, o roxo não será mais suficiente para a sua 

tristeza: ela se cobrirá de vestes pretas, como os que choram o falecimento de 

um mortal, porque seu Esposo morreu verdadeiramente nesse dia. Os pecados 

dos homens e os rigores da justiça divina caíram sobre Ele, e Ele entregou a 

sua alma ao seu Pai, em meio aos horrores da agonia. 

  

Na espera dessa hora terrível, a Santa Igreja manifesta seus pressentimentos 

dolorosos, cobrindo de antemão a imagem de seu divino Esposo. A própria 

Cruz deixa de ser acessível aos olhos dos fiéis, desaparecendo sobre um véu 

sombrio. As imagens dos Santos não são mais visíveis: é justo que o servo se 

apague, quando a glória do Mestre foi eclipsada. Os intérpretes da Santa 

Liturgia nos ensinam que esse costume austero de velar a Cruz no tempo da 

Paixão, exprime a humilhação do Redentor, ao ter que se esconder para não 

ser apedrejado pelos judeus, como nós leremos no Evangelho do Domingo da 

Paixão.  

     

(L’Année Liturgique, vol.6 -  Dom Prospère Guéranger) 



Páscoa  
Ressureição do Senhor 

Com grande alegria, a Santa Igreja proclama e celebra a Ressurreição de 

Jesus Cristo, cume do Ano Litúrgico! 

Tendo percorrido o itinerário quaresmal, a Igreja conduz-nos ao cerne da Fé 

cristã: a Paixão, Morte e Ressurreição de Nosso Senhor Jesus Cristo. 

Nesse tempo solene, Cristo operou a obra da nossa redenção pela efusão do 

seu Preciosíssimo Sangue com sua Paixão e morte na Cruz, pela qual nos 

reconciliou com o Pai e libertou-nos da escravidão do Pecado, 

definitivamente! 

Por suas próprias palavras, o Divino Redentor deveria padecer nas mãos dos 

homens e ressuscitar três dias após a Sua dolorosa Paixão (Mateus 20,17-19; 

Marcos 8,31), razão pela qual temos a certeza de que “a Páscoa é a 

destruição do pecado, a vitória sobre a morte, a (nossa) recuperação da vida 

divina” (MRQ, p. 471). 

Cristo, imolado por nossos pecados, ressuscitando deu-nos a vida. São Paulo, 

acerca deste fato, afirma: 

“8Se morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. 

9Pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não 

pode morrer outra vez: a morte não tem mais domínio sobre ele. 

10Porque, morrendo, ele morreu para o pecado uma vez por todas; 

mas, vivendo, vive para Deus. 

11Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos 

para Deus em Cristo Jesus” (Romanos 6, 8-11). 

Celebrar a Páscoa é adentrar na vida nova inaugurada em Cristo por sua 

Paixão, causa da nossa salvação. É sair das trevas do erro para a Luz da 

Verdade, que é o mesmo Cristo Ressurreto! 

Na liturgia, o Precônio pascal, também conhecido como o canto do 

“Exsúltet”, proclama a vitória do grande Rei. Ele é um canto de louvor que 



se entoa diante do Círio Pascal, vela ricamente ornada que representa o 

sacrifício de Cristo Ressuscitado. 

“Se é justo louvar a Deus a todos os momentos, quanto mais o é neste dia, em 

que Cristo, nossa Páscoa, imolado para expiar os pecados do mundo, nos 

comunica a vida pela sua morte e Ressurreição” (MRQ, p. 471). Para tanto, a 

Igreja também retoma o Alleluia, três vezes cantado pelo sacerdote e repetido 

pela assembleia. 

No entanto, o Dogma da Ressurreição não é uma fábula ou simples folclore 

cristão, um mito. Este dogma é o fundamento da fé Católica! No dizer de São 

Paulo: “Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, e também é vã a 

vossa fé” (I Coríntios 15, 14). 

A realidade da Ressurreição é também histórica, assim o assevera o 

testemunho dos evangelhos e dos primeiros cristãos. A Ressurreição de 

Cristo foi real! 

Segundo o Papa Bento XVI, “para nossa fé e nosso testemunho cristão é 

fundamental proclamar a ressurreição de Jesus como um fato real, histórico e 

testemunhado por muitas testemunhas creditadas. O afirmamos com decisão 

porque, também em nossa época, não faltam os que tentam negar sua 

historicidade limitando o relato evangélico a um mito”, razão pela qual este 

acontecimento, prosseguiu o Papa, “mudou a vida das testemunhas oculares”, 

bem como “ao longo dos séculos gerações inteiras de homens e mulheres o 

acolheram com fé e o testemunharam inclusive com o 

martírio” (VATICANO, 15 Abr. 2009). 

Cônscios da grandeza da nossa redenção, unidos na Fé em Cristo 

Ressuscitado, Vivo e presente na Sua Igreja, cumpre que nos esforcemos para 

corresponder a tão sublime eleição, conforme nos exorta o Apóstolo São 

Paulo:   

“1Se, portanto, ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde 

Cristo está sentado à direita de Deus. 2Afeiçoai-vos às coisas lá de cima, e 

não às da terra” (Colossenses 3, 1-2). 

Que a Luz do Redentor dissipe em nós as trevas dos erros, faça triunfar em 

nós a alegria da Ressurreição contra toda tristeza e nos faça testemunhos 

intrépidos do Seu Evangelho. Aleluia, Aleluia! 



A confissão 
A verdadeira conversão nossa, a busca da santidade e a misericórdia divina se 

encontram na confissão. 

A confissão foi instituída por Cristo no dia mesmo de sua ressurreição, ao dizer aos 

apóstolos: “Recebei o Espírito Santo. Àqueles a quem perdoardes os pecados, ser-

lhes-ão perdoados; e àqueles a quem os retiverdes, ser-lhes-ão retidos.”  Nesse 

sacramento, Nosso Senhor nos diz como Ele disse ao Paralítico: “Tem confiança, 

filho, teus pecados estão perdoados.”  

Todos os nossos pecados provêm, em certo grau, do orgulho, e a confissão é o 

contrário do orgulho, pois é uma humilhação para o pecador. Pecamos ao praticar a 

nossa própria vontade em detrimento da vontade divina. Na confissão, precisaremos 

exercer um grande desapego de nós mesmos, da nossa própria vontade e nos 

humilhar. 

A confissão dá o conhecimento de si mesmo ao nos confrontarmos com os 

mandamentos divinos; ela dá a delicadeza da consciência, que vai se formando com 

os bons exames de consciência e os bons conselhos recebidos; ela dá a firmeza de 

caráter, pois o sacramento nos dá a graça que ilumina a nossa inteligência e fortalece 

a vontade; ela dá a perfeição moral, pois exige humildade, que é a base de toda 

virtude. Com ela, as inimizades acabam, os bens prejudicados pelo pecador serão 

restituídos, muitos crimes são evitados, muitos vícios combatidos. 

Precisamos nos confessar bem. E para tal, antes de tudo, fazer um bom exame de 

consciência, isto é, considerar ou investigar séria e diligentemente os pecados 

cometidos desde a última confissão. 

Depois, precisamos nos arrepender dos pecados cometidos: é o que chamamos de 

contrição. Para que haja a contrição é preciso, primeiro, que reconheçamos que 

fizemos um mal, um pecado. Reconhecendo o mal que fizemos, devemos ter uma 

dor espiritual por ter cometido esse mal. Essa dor é espiritual, da vontade, que não 

afeta necessariamente a sensibilidade. Pode ocorrer e ocorre que um pecador esteja 

pesaroso de ter pecado sem que sinta sensivelmente dor alguma. Para ter essa dor, 

basta querer tê-la sinceramente e pedi-la a Deus, que ela surgirá. Tendo reconhecido 

o pecado cometido, tendo dor por tê-lo cometido, precisaremos, em segundo lugar, 

detestá-lo. A detestação surgirá quase naturalmente da dor, pois ao reconhecermos o 

mal que é o pecado, detestaremos esse mal, que ofende a Deus e nos separa dEle. A 



detestação acende em nossas almas o desejo de destruir o pecado, supõe a 

abominação ao pecado cometido. 

Depois do arrependimento, dessa dor da alma e da detestação do pecado, vem o 

propósito de emenda. O propósito de emenda nada mais é do que a vontade 

deliberada e séria de não mais voltar a pecar. Esse propósito deve ser firme, isto é, 

devemos estar decididos a não pecar mais, ainda que tenhamos que perder todos os 

bens e suportar todo tipo de sofrimento, mesmo a perda da vida. Esse propósito de 

emenda deve ser universal, estendendo-se a todos os pecados mortais, que deverão, 

então, ser evitados no futuro, sem exclusão. 

A confissão dos pecados deve ser íntegra. Isso significa que o penitente deve 

obrigatoriamente confessar todos os pecados mortais cometidos desde a sua última 

confissão válida. Ele não pode omitir nenhum, senão não há perdão de nenhum 

pecado e há sacrilégio, por tornar inválida a confissão. Se por acaso alguém esqueceu 

um pecado mortal no momento da confissão, ele será perdoado, mas será preciso 

acusá-lo na próxima confissão. Além de confessar todos os pecados mortais, é 

preciso dizer a espécie deles, o número e as circunstâncias que podem mudar a 

espécie ou a gravidade. Assim, não bastaria dizer genericamente pequei gravemente 

contra o primeiro mandamento, mas é preciso dizer qual foi a espécie do pecado: 

negação da fé, participação em culto acatólico, etc… É preciso dizer o número: fiz 

isso uma, ou duas, ou três vezes. Se não se sabe ao certo o número, tentar estabelecer 

a frequência. É preciso também dizer as circunstâncias que podem realmente 

influenciar na espécie ou na gravidade. É importante, muitas vezes, que a pessoa diga 

seu estado de vida: solteiro, casado, religioso, sacerdote… pois isso pode ter 

influência na gravidade ou na espécie do pecado. A confissão deve ser também 

humilde, clara, discreta e secreta. 

Feita a confissão, o sacerdote dá os conselhos, prescreve os remédios, e impõe a 

penitência proporcional ao pecado. O penitente deve, então, aceitar a penitência, a 

não ser que esteja impossibilitado de cumpri-la, caso em que o confessor dá outra 

penitência. O penitente deve buscar cumprir a penitência o quanto antes, para não 

esquecê-la. A penitência sacramental é importantíssima, pois tem eficácia particular 

para satisfazer pela pena temporal dos pecados. Ela é muito mais eficaz do que 

mortificações e penitências pessoais. Destaque-se que a pessoa já está em estado de 

graça após receber a absolvição, mesmo se ainda não cumpriu a penitência. Assim, se 

ela se confessou antes da Missa, pode comungar ainda que não tenha feito a 

penitência. 

Imposta a penitência pelo confessor e aceita pelo penitente, o sacerdote dá a 

absolvição, que é o perdão dos pecados. 



Missas e Cursos em 2017 

Casa Nossa Senhora do Rosário de Fátima 
Rua dos Mundurucus, 1068, Jurunas, Belém-PA 

contatoibppa@gmail.com 
ibppa.wordpress.com 

 
Superior: Padre Tomás Fernandes Parra 
Auxiliar: Padre José Luiz Oliveira Zucchi 

  
Para dons: 

Ass. Nossa Senhora do Bom Conselho 
CNPJ: 08.647.306/0001-46 

Bradesco – Agência 3109-7 – C/c 13.350-7 

Horários de Missa: 
Cemitério Soledade 

Seg. - 17h  

Igreja do Rosário 

Ter. à Sex. - 7h30  

Sáb - 8h30 

Dom - 10h30 

Cursos: 
Casa Nossa Senhora do Rosário de Fátima: 

 Curso de Latim (Iniciantes) - Pe Tomás Parra 

  Todas as 5a feiras às 19:30 

 Curso de Iniciação à Sagrada Escritura: - Pe José Zucchi 

  Todas as 3a feiras às 19:30 

Cursos no Centro Social da Igreja do Rosário: 

 Preparação para a Primeira Comunhão: 

  Sábado das 9:30 às 11:00 

 Catecismo de Adultos (Preparação para o Crisma): 

  Sábado das 9:30 às 11:00 


