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"24 horas para o Senhor" 

Tema: "Deus rico em misericórdia" (Ef 2, 4) 

13 - 14 de março de 2015 

 

Proposta de Roteiro  

Celebração da Misericórdia do Senhor: "24 horas para o Senhor" - , diante do 

Santíssimo Sacramento exposto - , das 14h do dia 13 de março até às 14h do dia 

14 de março de 2015. 

1. ACOLHIDA 

Animador: Em união com o nosso querido Papa Francisco, aqui estamos, queridas irmãs e queridos irmãos, 

para juntos celebrarmos as "24 horas para o Senhor". 

 A Igreja deve ser Casa da Misericórdia, onde cada um possa fazer experiência do amor 

misericordioso de Deus e da alegria do perdão.  

 Iniciemos a nossa celebração com o Canto de Exposição do Santíssimo Sacramento. 

Canto: à escolha 

Após a incensação do Santíssimo, o Celebrante saúda a Assembleia. 

Saudação do Presidente:  Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. 

T.: Amém. 

Pres.: Irmãos e Irmãs, que o Deus nosso Pai, cheio de bondade e misericórdia, abra vossos corações para a 

Sua Palavra e vos conceda a paz. 

Atenda às vossas orações e vos reconcilie com Ele e com os irmãos e irmãs. 

T.: Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. 

Oração:  

Animador: Rezemos para que possamos ter um coração arrependido. 

Pres.: Ó Deus, Pai de ternura e compaixão, que pela morte e ressurreição de vosso Filho Jesus Cristo 

trouxestes a vida em abundância para todos, olhai vosso povo aqui reunido, aberto à conversão e 

necessitado de misericórdia e perdão, preparando-se para celebrar a santa Páscoa. Por Cristo, nosso 

Senhor. 

T.: Amém. 

2. LITURGIA DA PALAVRA 
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Animador: Abramos nosso coração para ouvir atentamente a Palavra de Deus.  

1 Leitura: Ef 2, 1-10 

Salmo Responsorial: Salmo 106 (105), 6-10. 13-14. 19-22  

Refrão: Pecamos como outrora nossos pais, praticamos a maldade e fomos ímpios.  

Aclamação ao Evangelho   

Canto: Louvor a Vós, ó Cristo, Rei da eterna glória! 

Evangelho - Lc 15, 11-32  

Homilia...  

3. RECONCILIAÇÃO COM DEUS E COM A IGREJA 

Animador: Porque o pecado é ofensa a Deus, que quebra a amizade com Ele, a penitência «tem como 

último objetivo fazer que amemos a Deus e a Ele inteiramente nos entreguemos».  

O pecador que, por graça de Deus misericordioso, entra pelo caminho da penitência, regressa ao Pai que 

«primeiro nos amou» (1 Jo 4, 19), a Cristo que Se entregou por nós  e ao Espírito Santo que sobre nós foi 

derramado abundantemente.  

Mas «por insondável mistério de bondade, Deus dispôs que os homens estivessem unidos entre si por 

sobrenatural e necessária ligação em virtude da qual o pecado de um prejudica também os outros, como 

também a santidade de um beneficia os restantes», e assim a penitência traz sempre consigo a 

reconciliação com os irmãos, a quem o pecado constantemente prejudica. 

Mais ainda, os homens, muitas vezes, agem também em conjunto ao praticarem a injustiça. Da mesma 

maneira, ao praticarem a penitência, ajudam-se uns aos outros, e desse modo, libertos do pecado pela 

graça de Cristo, trabalham, em união com todos os homens de boa vontade, pela justiça e pela paz no 

mundo. 

O sacramento da Penitência e seus elementos  

Leitor 1: O discípulo de Cristo que, depois do pecado, movido pelo Espírito Santo, se aproxima do 

sacramento da Penitência deve, antes de mais, converter-se a Deus de todo o coração.  

Esta conversão interior do coração, que engloba a contrição do pecado e o propósito de nova vida, 

exprime-se pela confissão feita à Igreja, pela conveniente satisfação e pela emenda de vida. Deus, por seu 

lado, dá o perdão dos pecados por meio da Igreja, que atua pelo ministério dos sacerdotes.  

 

a) A contrição 

Leitor 2:  Entre os atos do penitente, ocupa o primeiro lugar a contrição que «é uma dor da alma e uma 

detestação do pecado cometido, com o propósito de não pecar mais no futuro». 
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Na verdade, «só podemos ter acesso ao reino de Cristo pela ‘metánoia’, isto é, a mudança interior do 

homem todo, pela qual ele começa a pensar, a julgar e a dispor a sua vida, impelido pela santidade e 

caridade de Deus, que se 

manifestaram nos últimos tempos no Filho e nos foram plenamente comunicadas (cf. Hebr 1, 2; Col 1, 19, e 

passim; Ef 1, 23 e passim)». 

É desta contrição do coração que depende a verdade da penitência. A conversão deve tocar o homem por 

dentro, para o iluminar sempre mais profundamente e o tornar cada vez mais conforme a Cristo. 

b) A confissão 

Leitor 3: A confissão das culpas faz parte do sacramento da Penitência; procede do verdadeiro 

conhecimento de si mesmo diante de Deus e da contrição dos pecados. Todavia, este perscrutar íntimo do 

coração e a acusação exterior devem ser feitos à luz da misericórdia de Deus. 

A confissão exige no penitente a vontade de abrir o seu coração ao ministro de Deus, em ordem ao juízo 

espiritual, por meio do qual ele, agindo na pessoa de Cristo, pronuncia, em razão do poder das chaves, a 

sentença de remissão ou de retenção dos pecados.  

c) A satisfação 

Leitor 4: A verdadeira conversão completa-se pela satisfação das culpas, pela emenda de vida e ainda pela 

reparação dos danos.  

As obras e a medida da satisfação devem ser adequadas a cada penitente, de modo que cada um repare a 

ordem que lesou e, consoante a doença de que sofreu, seja curado com o remédio contrário. É, por isso, 

necessário que a pena seja realmente remédio do pecado e renove de algum modo a vida. Assim, o 

penitente, «esquecendo o que fica para trás» (Fl 3, 13), insere-se de novo no mistério da salvação e 

projeta-se para o futuro. 

d) A absolvição 

Leitor 5: Ao pecador, que manifestou ao ministro da Igreja a sua conversão na confissão sacramental, Deus 

concede o seu perdão pelo sinal da absolvição e assim se perfaz o sacramento da Penitência. Segundo a 

economia de Deus, em virtude da qual a bondade e o amor de Deus nosso Salvador se manifestaram 

visivelmente aos homens, Deus quer dar-nos a salvação e renovar outra vez a aliança quebrada, por meio 

de sinais visíveis. 

Através do sacramento da Penitência, o Pai recebe o filho que volta para Si, Cristo toma aos ombros e 

reconduz ao redil a ovelha perdida e o Espírito Santo de novo santifica e habita mais plenamente o seu 

templo. Tudo isto é finalmente manifestado pela participação renovada ou mais fervorosa na mesa do 

Senhor. Nesta participação, por ocasião do regresso do filho que volta de longe, há grande alegria no 

banquete da Igreja de Deus. 

4. EXAME DE CONSCIÊNCIA 
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Um exemplo de esquema para EXAME DE CONSCIÊNCIA a ser lido pelo Animador da Celebração, 

encontra-se no Ritual da Penitência, Edições Paulinas, 2000, Págs. 476 - 483. 

 

5. RITO PENITENCIAL 

Após o exame de consciência, o Sacerdote asperge os presentes com água benta, enquanto todos vão 

repetindo o refrão:  

"Aspergi-me, Senhor, e serei purificado; lavai-me, e serei mais branco do que a neve".  

Pres.: Irmãos e irmãs, confiantes na misericórdia de Deus que se derrama sobre nós, confessemos 

humildemente nossos pecados... 

Confissão individual... 

N.B.: Com a Bênção do Santíssimo Sacramento, às 14h do dia 14 de março, encerram-

se as "24 horas para o Senhor". 

--------------------------------------- 

6. SUGESTÕES DE LEITURAS  DURANTE A ADORAÇÃO EUCARÍSTICA E O ATENDIMENTO DAS CONFISSÕES 

1. Mensagem do Papa Francisco para a Quaresma 2015 

2. O Papa explica o Sacramento da Reconciliação 

3. Apresentação e introdução da CF 2015 - Texto Base da CF 2015 págs 3-9 

4. Meditação: Correr para alcançar Cristo 

5. Recitação do Salmo 51 (50) 

6. Recitação do Salmo 30 (29) 

7. Pode-se também recitar a oração do Terço - Mistérios Luminosos ou Dolorosos 
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1. Mensagem do Papa Francisco para a Quaresma 2015 

Fortalecei os vossos corações (Tg 5, 8) 

 Amados irmãos e irmãs, 

Tempo de renovação para a Igreja, para as comunidades e para cada um dos fiéis, a Quaresma é sobretudo 

um «tempo favorável» de graça (cf. 2 Cor 6, 2). Deus nada nos pede, que antes não no-lo tenha dado: «Nós 

amamos, porque Ele nos amou primeiro» (1 Jo 4, 19). Ele não nos olha com indiferença; pelo contrário, 

tem a peito cada um de nós, conhece-nos pelo nome, cuida de nós e vai à nossa procura, quando O 

deixamos. Interessa-Se por cada um de nós; o seu amor impede-Lhe de ficar indiferente perante aquilo 

que nos acontece. Coisa diversa se passa conosco! Quando estamos bem e comodamente instalados, 

esquecemo-nos certamente dos outros (isto, Deus Pai nunca o faz!), não nos interessam os seus 

problemas, nem as tribulações e injustiças que sofrem; e, assim, o nosso coração cai na indiferença: 

encontrando-me relativamente bem e confortável, esqueço-me dos que não estão bem! Hoje, esta atitude 

egoísta de indiferença atingiu uma dimensão mundial tal que podemos falar de uma globalização da 

indiferença. Trata-se de um mal-estar que temos obrigação, como cristãos, de enfrentar. 

Quando o povo de Deus se converte ao seu amor, encontra resposta para as questões que a história 

continuamente nos coloca. E um dos desafios mais urgentes, sobre o qual me quero deter nesta 

Mensagem, é o da globalização da indiferença. 

Dado que a indiferença para com o próximo e para com Deus é uma tentação real também para nós, 

cristãos, temos necessidade de ouvir, em cada Quaresma, o brado dos profetas que levantam a voz para 

nos despertar. 

A Deus não Lhe é indiferente o mundo, mas ama-o até ao ponto de entregar o seu Filho pela salvação de 

todo o homem. Na encarnação, na vida terrena, na morte e ressurreição do Filho de Deus, abre-se 

definitivamente a porta entre Deus e o homem, entre o Céu e a terra. E a Igreja é como a mão que mantém 

aberta esta porta, por meio da proclamação da Palavra, da celebração dos Sacramentos, do testemunho da 

fé que se torna eficaz pelo amor (cf. Gl 5, 6). O mundo, porém, tende a fechar-se em si mesmo e a fechar a 

referida porta através da qual Deus entra no mundo e o mundo n'Ele. Sendo assim, a mão, que é a Igreja, 

não deve jamais surpreender-se, se se vir rejeitada, esmagada e ferida. 

Por isso, o povo de Deus tem necessidade de renovação, para não cair na indiferença nem se fechar em si 

mesmo. Tendo em vista esta renovação, gostaria de vos propor três textos para a vossa meditação. 

1. «Se um membro sofre, com ele sofrem todos os membros» (1 Cor 12, 26): A Igreja. 

Com o seu ensinamento e sobretudo com o seu testemunho, a Igreja oferece-nos o amor de Deus, que 

rompe esta reclusão mortal em nós mesmos que é a indiferença. Mas, só se pode testemunhar algo que 

antes experimentamos. O cristão é aquele que permite a Deus revesti-lo da sua bondade e misericórdia, 

revesti-lo de Cristo para se tornar, como Ele, servo de Deus e dos homens. Bem no-lo recorda a liturgia de 
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Quinta-feira Santa com o rito do lava-pés. Pedro não queria que Jesus lhe lavasse os pés, mas depois 

compreendeu que Jesus não pretendia apenas exemplificar como devemos lavar os pés uns aos outros; 

este serviço, só o pode fazer quem, primeiro, se deixou lavar os pés por Cristo. Só essa pessoa «tem a 

haver com Ele» (cf. Jo 13, 8), podendo assim servir o homem. 

A Quaresma é um tempo propício para nos deixarmos servir por Cristo e, deste modo, tornarmo-nos como 

Ele. Verifica-se isto quando ouvimos a Palavra de Deus e recebemos os sacramentos, nomeadamente a 

Eucaristia. Nesta, tornamo-nos naquilo que recebemos: o corpo de Cristo. Neste corpo, não encontra lugar 

a tal indiferença que, com tanta frequência, parece apoderar-se dos nossos corações; porque, quem é de 

Cristo, pertence a um único corpo e, n'Ele, um não olha com indiferença o outro. «Assim, se um membro 

sofre, com ele sofrem todos os membros; se um membro é honrado, todos os membros participam da sua 

alegria» (1 Cor 12, 26). 

A Igreja é communio sanctorum, não só porque, nela, tomam parte os Santos mas também porque é 

comunhão de coisas santas: o amor de Deus, que nos foi revelado em Cristo, e todos os seus dons; e, entre 

estes, há que incluir também a resposta de quantos se deixam alcançar por tal amor. Nesta comunhão dos 

Santos e nesta participação nas coisas santas, aquilo que cada um possui, não o reserva só para si, mas 

tudo é para todos. E, dado que estamos interligados em Deus, podemos fazer algo mesmo pelos que estão 

longe, por aqueles que não poderíamos jamais, com as nossas simples forças, alcançar: rezamos com eles e 

por eles a Deus, para que todos nos abramos à sua obra de salvação. 

2. «Onde está o teu irmão?» (Gn 4, 9): As paróquias e as comunidades 

Tudo o que se disse a propósito da Igreja universal é necessário agora traduzi-lo na vida das paróquias e 

comunidades. Nestas realidades eclesiais, consegue-se porventura experimentar que fazemos parte de um 

único corpo? Um corpo que, simultaneamente, recebe e partilha aquilo que Deus nos quer dar? Um corpo 

que conhece e cuida dos seus membros mais frágeis, pobres e pequeninos? Ou refugiamo-nos num amor 

universal pronto a comprometer-se lá longe no mundo, mas que esquece o Lázaro sentado à sua porta 

fechada (cf. Lc 16, 19-31)? 

Para receber e fazer frutificar plenamente aquilo que Deus nos dá, deve-se ultrapassar as fronteiras da 

Igreja visível em duas direções. 

Em primeiro lugar, unindo-nos à Igreja do Céu na oração. Quando a Igreja terrena reza, instaura-se 

reciprocamente uma comunhão de serviços e bens que chega até à presença de Deus. Juntamente com os 

Santos, que encontraram a sua plenitude em Deus, fazemos parte daquela comunhão onde a indiferença é 

vencida pelo amor. A Igreja do Céu não é triunfante, porque deixou para trás as tribulações do mundo e 

usufrui sozinha do gozo eterno; antes pelo contrário, pois aos Santos é concedido já contemplar e rejubilar 

com o fato de terem vencido definitivamente a indiferença, a dureza de coração e o ódio, graças à morte e 

ressurreição de Jesus. E, enquanto esta vitória do amor não impregnar todo o mundo, os Santos caminham 
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connosco, que ainda somos peregrinos. Convicta de que a alegria no Céu pela vitória do amor crucificado 

não é plena enquanto houver, na terra, um só homem que sofra e gema, escrevia Santa Teresa de Lisieux, 

doutora da Igreja: «Muito espero não ficar inativa no Céu; o meu desejo é continuar a trabalhar pela Igreja 

e pelas almas» (Carta 254, de 14 de Julho de 1897). 

Também nós participamos dos méritos e da alegria dos Santos e eles tomam parte na nossa luta e no 

nosso desejo de paz e reconciliação. Para nós, a sua alegria pela vitória de Cristo ressuscitado é origem de 

força para superar tantas formas de indiferença e dureza de coração. 

Em segundo lugar, cada comunidade cristã é chamada a atravessar o limiar que a põe em relação com a 

sociedade circundante, com os pobres e com os incrédulos. A Igreja é, por sua natureza, missionária, não 

fechada em si mesma, mas enviada a todos os homens. 

Esta missão é o paciente testemunho d'Aquele que quer conduzir ao Pai toda a realidade e todo o homem. 

A missão é aquilo que o amor não pode calar. A Igreja segue Jesus Cristo pela estrada que a conduz a cada 

homem, até aos confins da terra (cf. At 1, 8). Assim podemos ver, no nosso próximo, o irmão e a irmã pelos 

quais Cristo morreu e ressuscitou. Tudo aquilo que recebemos, recebemo-lo também para eles. E, vice-

versa, tudo o que estes irmãos possuem é um dom para a Igreja e para a humanidade inteira. 

Amados irmãos e irmãs, como desejo que os lugares onde a Igreja se manifesta, particularmente as nossas 

paróquias e as nossas comunidades, se tornem ilhas de misericórdia no meio do mar da indiferença! 

3. «Fortalecei os vossos corações» (Tg 5, 8): Cada um dos fiéis 

Também como indivíduos temos a tentação da indiferença. Estamos saturados de notícias e imagens 

impressionantes que nos relatam o sofrimento humano, sentindo ao mesmo tempo toda a nossa 

incapacidade de intervir. Que fazer para não nos deixarmos absorver por esta espiral de terror e 

impotência? 

Em primeiro lugar, podemos rezar na comunhão da Igreja terrena e celeste. Não subestimemos a força da 

oração de muitos! A iniciativa 24 horas para o Senhor, que espero se celebre em toda a Igreja – mesmo a 

nível diocesano – nos dias 13 e 14 de Março, pretende dar expressão a esta necessidade da oração. 

Em segundo lugar, podemos levar ajuda, com gestos de caridade, tanto a quem vive próximo de nós como 

a quem está longe, graças aos inúmeros organismos caritativos da Igreja. A Quaresma é um tempo propício 

para mostrar este interesse pelo outro, através de um sinal – mesmo pequeno, mas concreto – da nossa 

participação na humanidade que temos em comum.  

E, em terceiro lugar, o sofrimento do próximo constitui um apelo à conversão, porque a necessidade do 

irmão recorda-me a fragilidade da minha vida, a minha dependência de Deus e dos irmãos. Se 

humildemente pedirmos a graça de Deus e aceitarmos os limites das nossas possibilidades, então 

confiaremos nas possibilidades infinitas que tem de reserva o amor de Deus. E poderemos resistir à 

tentação diabólica que nos leva a crer que podemos salvar-nos e salvar o mundo sozinhos. 
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Para superar a indiferença e as nossas pretensões de omnipotência, gostaria de pedir a todos para viverem 

este tempo de Quaresma como um percurso de formação do coração, a que nos convidava Bento XVI 

(Carta enc. Deus caritas est, 31). Ter um coração misericordioso não significa ter um coração débil. Quem 

quer ser misericordioso precisa de um coração forte, firme, fechado ao tentador mas aberto a Deus; um 

coração que se deixe impregnar pelo Espírito e levar pelos caminhos do amor que conduzem aos irmãos e 

irmãs; no fundo, um coração pobre, isto é, que conhece as suas limitações e se gasta pelo outro. 

Por isso, amados irmãos e irmãs, nesta Quaresma desejo rezar convosco a Cristo: «Fac cor nostrum 

secundum cor tuum – Fazei o nosso coração semelhante ao vosso» (Súplica das Ladainhas ao Sagrado 

Coração de Jesus). Teremos assim um coração forte e misericordioso, vigilante e generoso, que não se 

deixa fechar em si mesmo nem cai na vertigem da globalização da indiferença. 

Com estes votos, asseguro a minha oração por cada crente e cada comunidade eclesial para que 

percorram, frutuosamente, o itinerário quaresmal, enquanto, por minha vez, vos peço que rezeis por mim. 

Que o Senhor vos abençoe e Nossa Senhora vos guarde! 

Vaticano, Festa de São Francisco de Assis, 4 de Outubro de 2014. 

Francisco  

---------------- 
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2. O Papa explica o Sacramento da Reconciliação 

Através dos Sacramentos da iniciação cristã, o Batismo, a Confirmação e a Eucaristia, o homem recebe a 

vida nova em Cristo. Agora, todos sabemos disso, nós levamos essa vida “em vasos de barro” (2 Cor 4, 7), 

ainda estamos sujeitos à tentação, ao sofrimento, à morte e, por causa do pecado, podemos até mesmo 

perder a nova vida. Por isto o Senhor Jesus quis que a Igreja continuasse a sua obra de salvação também 

através dos próprios membros, em particular o Sacramento da reconciliação e aquele da Unção dos 

enfermos, que podem ser unidos sob o nome de “Sacramentos da cura”. O Sacramento da Reconciliação é 

um Sacramento de cura. Quando eu vou confessar-me é para curar-me, curar a minha alma, curar o 

coração e algo que fiz e não foi bom. O ícone bíblico que o exprime melhor, em sua profunda ligação, é o 

episódio do perdão e da cura do paralítico, onde o Senhor Jesus se revela ao mesmo tempo médico das 

almas e dos corpos (cfr Mc 2,1-12 // Mt 9,1-8; Lc 5,17-26). 

1. O Sacramento da Penitência e da Reconciliação surge diretamente do mistério pascal. De fato, na 

própria noite de Páscoa, o Senhor aparece aos discípulos, fechados no cenáculo, e depois de ter dirigido a 

eles a saudação “A paz esteja convosco”, soprou sobre eles e disse: “Recebeis o Espírito Santo. Àqueles a 

quem perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados” (Jo 20,21-23). Esta passagem nos revela a dinâmica 

mais profunda que está contida neste Sacramento. Antes de tudo, o fato de que o perdão dos nossos 

pecados não é algo que podemos dar a nós mesmos. Eu não posso dizer: perdoo os meus pecados. O 

perdão se pede, se pede a uma outra pessoa e na Confissão pedimos o perdão a Jesus. O perdão não é 

fruto dos nossos esforços, mas é um presente, é um dom do Espírito Santo, que nos enche com a 

misericórdia e a graça que surge incessantemente do coração aberto de Cristo crucificado e ressuscitado. 

Em segundo lugar, recorda-nos que somente se nos deixamos reconciliar no Senhor Jesus com o Pai e com 

os irmãos podemos estar verdadeiramente na paz. E todos sentimos isso no coração quando vamos 

confessar-nos, com um peso na alma, um pouco de tristeza; e quando recebemos o perdão de Jesus 

estamos em paz, com aquela paz da alma tão bela que somente Jesus pode dar, somente Ele. 

2. No tempo, a celebração deste Sacramento passou de uma forma pública – porque no início se fazia 

publicamente – àquela pessoal, à forma reservada da Confissão. Isto, porém, não deve fazer perder a 

matriz eclesial, que constitui o contexto vital. De fato, é a comunidade cristã o lugar no qual se torna 

presente o Espírito, o qual renova os corações no amor de Deus e faz de todos os irmãos uma só coisa, em 

Cristo Jesus. Eis então porque não basta pedir perdão ao Senhor na própria mente e no próprio coração, 

mas é necessário confessar humildemente e com confiança os próprios pecados ao ministro da Igreja. Na 

celebração deste Sacramento, o sacerdote não representa somente Deus, mas toda a comunidade, que se 

reconhece na fragilidade de cada um de seus membros, que escuta comovida o seu arrependimento, que 

se reconcilia com ele, que o encoraja e o acompanha no caminho de conversão e amadurecimento cristão. 

Alguém pode dizer: eu me confesso somente com Deus. Sim, você pode dizer a Deus “perdoa-me”, e dizer 

os teus pecados, mas os nossos pecados são também contra os irmãos, contra a Igreja. Por isto é 

necessário pedir perdão à Igreja, aos irmãos, na pessoa do sacerdote. “Mas, padre, eu me envergonho…”. 

Também a vergonha é boa, é saudável ter um pouco de vergonha, porque envergonhar-se é saudável. 

Quando uma pessoa não tem vergonha, no meu país dizemos que é um “sem vergonha”: um “sin 

verguenza”. Mas também a vergonha faz bem, porque nos faz mais humildes e o sacerdote recebe com 

amor e com ternura esta confissão e em nome de Deus perdoa. Também do ponto de vista humano, para 

desabafar, é bom falar com o irmão e dizer ao sacerdote estas coisas, que são tão pesadas no meu 
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coração. E alguém sente que desabafa diante de Deus, com a Igreja, com o irmão. Não ter medo da 

Confissão! Alguém, quando está na fila para confessar-se, sente todas estas coisas, também a vergonha, 

mas depois quando termina a Confissão sai livre, grande, belo, perdoado, purificado, feliz. É este o bonito 

da Confissão! Eu gostaria de perguntar-vos – mas não digam em voz alta, cada um responda no seu 

coração – quando foi a última vez que você se confessou? Cada um pense… São dois dias, duas semanas, 

dois anos, vinte anos, quarenta anos? Cada um faça as contas, mas cada um diga a si mesmo: quando foi a 

última vez que eu me confessei? E se passou tanto tempo, não perder um dia a mais, vá, que o sacerdote 

será bom. É Jesus ali, e Jesus é o melhor dos sacerdotes, Jesus te recebe, recebe-te com tanto amor. Seja 

corajoso e vá à Confissão! 

3. Queridos amigos, celebrar o Sacramento da Reconciliação significa ser envolvido em um abraço 

caloroso: é o abraço da infinita misericórdia do Pai. Recordemos aquela bela, bela parábola do filho que foi 

embora de sua casa com o seu dinheiro da herança; gastou todo o dinheiro e depois quando não tinha 

mais nada decidiu voltar pra casa, não como filho, mas como servo. Tanta culpa tinha em seu coração e 

tanta vergonha. A surpresa foi que quando começou a falar, a pedir perdão, o pai não o deixou falar, 

abraçou-o, beijou-o e fez festa. Mas eu vos digo: toda vez que nós nos confessamos, Deus nos abraça, Deus 

faz festa! Vamos adiante neste caminho. Que Deus vos abençoe! 
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4. CORRER PARA ALCANÇAR JESUS CRISTO  (Fl 3, 7-14) 

 Na caça à lebre, quando os cães dão com ela, todos começam a latir e a correr, tentando alcançá-la 

e agarrá-la. Entretanto, muitos, porque não conseguem mais ver a lebre, desistem de correr, voltam para 

trás, e só os que  vão à frente e veem a lebre sentem entusiasmo para continuar a correr. 

 Para São Pacômio a comparação é clara: A lebre, neste caso, é Jesus Cristo e só aqueles que 

continuam a rezar, a contemplar, a vê-lo, a ir ter com Ele, a fixar o seu olhar / coração Nele. a encontrar-se 

pessoalmente com Ele, é que continuam fiéis à vocação e à determinação de correr para alcançá-lo (cf. Fl 

3, 8-21). Jesus Cristo é a razão de ser de nossa vida. É nosso projeto de vida, de nossa missão, de nossa 

pastoral, de tudo o que somos, falamos, fazemos...  

 Os que deixam de fixar seu coração Nele,  contemplá-Lo, de “estar com Ele”, deixam de correr atrás 

dele, pois não contemplando Cristo, não O conhecem, não O amam e ficam cansados  de correr, de viver 

uma vida de entrega e de consagração, de serviço evangélico.  

 Por isso, é preciso ver Jesus com os olhos da fé, com os olhos do coração. É necessário sentir o 

coração arder, como ardia o coração dos discípulos de Emaús (cf. Lc 24, 32), e fazer de Cristo o centro de 

nosso entusiasmo, o princípio de nossa vida, para continuar a segui-Lo apaixonadamente, com ardor e 

coragem, com amor e alegria, mesmo que esse seguimento vá acompanhado de sofrimento, crises, 

decepções, cansaço, sacrifício, renúncia, incompreensões, difamações, calúnias... 

 Jesus Cristo é a “razão de ser” de nossa opção de vida cristã, é o nosso “projeto” de vida. Por Ele, 

por causa do Reino, resolvemos e decidimos deixar tudo o que nos impede de segui-Lo mais de perto. 

Deixamos tudo porque queremos viver dele, com Ele, para Ele.  

Enquanto isso não acontecer, não alcançaremos a meta, não saciaremos nossa fome e nossa sede de Deus. 

 Nossa inconstância, falta de consistência, volubilidade, exige um recentrar contínuo de nossa vida, 

um reafirmar frequente de nossas opções, uma renovação contínua de nossas promessas, escolhas, 

interesses... 

Discernir, descobrir e amadurecer nossa identidade cristã, é condição imprescindível para 

permanecermos fiéis a Cristo, nossa “única opção”.  Ele é para nós, não só o Primeiro e Único, mas o Tudo 

de nossa existência. 

 Somos “propriedade” dele. Somos “Pertença” de Cristo. Somos dele. Demos-lhe todo o nosso ser, 

toda a nossa inteligência, vontade, liberdade, todo o nosso querer e agir, a vida, o coração, o afeto, os 

sentimentos, a memória, a fantasia, os sentidos externos e internos, o tempo, os bens... 

 Nada nos poderá separar do amor de Cristo (cf. Rm 8, 35), ao qual procuramos responder com a 

nossa entrega a serviço do Evangelho. 
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 Cristo Jesus tem de ser o centro de nossa vida cristã, em todas as circunstâncias de nossa 

existência. Ele é o tudo de nosso ser e de nosso coração, nas alegrias e nas tristezas, nos êxitos e fracassos, 

na vida e na morte, na vida pessoal, na oração e na vida apostólica. 

 Cristo tem de ser o centro da nossa existência, com um desejo radical, com uma sede insaciável de 

amá-Lo, de fazer dele o nosso Amigo e Senhor, aquele a quem nos demos e a quem pertencemos. 

 Esta foi e é a nossa decisão quando abraçamos o primeiro amor. Eis porque “diariamente” 

precisamos de renovar o primeiro amor, centrando em Cristo a nossa fé, a nossa esperança e o nosso 

amor. 

 Nada nem ninguém nos separará de Cristo. Caso contrário, ficaremos sem rumo, sem alegria para 

viver a oblação de nossa vida eterna. “A quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna” (Jo 6, 68). 

 A centralidade de Cristo, para ser algo consistente e dinâmico na caminhada, acontece na medida 

em que houver uma contínua descoberta pessoal de Jesus, da sua vida, do seu estilo de vida, de sua 

personalidade, de seus critérios, de suas atitudes, enfim, do seu jeito de amar. 

 É preciso ir sem cessar às fontes da água viva, cultivar uma oração pessoal intensa, intensificar a 

vida de intimidade e amizade com Ele. 

 Esse é o caminho para a radicalidade da entrega, da oblação renovada, da alegria da pertença total. 

 Não podemos deixar o coração esfriar ou contentar-se com a superficialidade..., o mundo já está 

cheio de gente medíocre! 

 O que de fato mantém a paixão por Jesus, pelo Reino, e nos ajuda a segui-Lo e a imitá-Lo é a 

fidelidade à Eucaristia, à oração pessoal e comunitária, aos sacramentos e à devoção a Nossa Senhora. 

Dom Nelson Westrupp, scj 
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5. Salmo 51 (50) 
 
3. Tem piedade de mim, ó Deus, por teu amor! Por tua grande compaixão, apaga a minha culpa! 

4. Lava-me da minha injustiça e purifica-me do meu pecado! 

5. Porque eu reconheço a minha culpa, e o meu pecado está sempre na minha frente; 

6. pequei contra ti, somente contra ti, praticando o que é mau aos teus olhos. Tu és justo, portanto, ao 
falar, e, no julgamento, serás o inocente. 

7. Eis que eu nasci na culpa, e minha mãe já me concebeu pecador. 

8. Tu amas o coração sincero, e, no íntimo, me ensinas a sabedoria. 

9. Purifica-me com o hissopo, e eu ficarei puro. Lava-me, e eu ficarei mais branco do que a neve. 

10. Faze-me ouvir o júbilo e a alegria, e que se alegrem os ossos que esmagaste. 

11. Esconde dos meus pecados a tua face, e apaga toda a minha culpa. 

12. Ó Deus, cria em mim um coração puro, e renova no meu peito um espírito firme. 

13. Não me rejeites para longe da tua face, não retires de mim teu santo espírito. 

14. Devolve-me o júbilo da tua salvação, e que um espírito generoso me sustente. 

15. Vou ensinar teus caminhos aos culpados, e os pecadores voltarão para ti. 

16. Livra-me do sangue, ó Deus, ó Deus, meu salvador! E a minha língua cantará a tua justiça. 

17. Senhor, abre os meus lábios, e minha boca anunciará o teu louvor. 

18. Pois tu não queres sacrifício, e nenhum holocausto te agrada. 

19. Meu sacrifício é um espírito contrito. Um coração contrito e esmagado tu não o desprezas. 

20. Favorece a Sião, por tua bondade, reconstrói as muralhas de Jerusalém. 

21. Então aceitarás os sacrifícios rituais, ofertas totais e holocaustos, e no teu altar se imolarão novilhos. 

--------------  
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6. Salmo 30 (29) 
 
1. Junto de vós, Senhor, me refugio. Não seja eu confundido para sempre; por vossa justiça, livrai-me! 

2. Inclinai para mim vossos ouvidos, apressai-vos em me libertar. Sede para mim uma rocha de refúgio, 
uma fortaleza bem armada para me salvar. 

3. Pois só vós sois minha rocha e fortaleza: haveis de me guiar e dirigir, por amor de vosso nome. 

4. Vós me livrareis das ciladas que me armaram, porque sois minha defesa. 

5. Em vossas mãos entrego meu espírito; livrai-me, ó Senhor, Deus fiel. 

6. Detestais os que adoram ídolos vãos. Eu, porém, confio no Senhor. 

7. Exultarei e me alegrarei pela vossa compaixão, porque olhastes para minha miséria e ajudastes minha 
alma angustiada. 

8. Não me entregastes às mãos do inimigo, mas alargastes o caminho sob meus pés. 

9. Tende piedade de mim, Senhor, porque vivo atribulado, de tristeza definham meus olhos, minha alma e 
minhas entranhas. 

10. Realmente, minha vida se consome em amargura, e meus anos em gemidos. Minhas forças se 
esgotaram na aflição, mirraram-se os meus ossos. 

11. Tornei-me objeto de opróbrio para todos os inimigos, ludíbrio dos vizinhos e pavor dos conhecidos. 
Fogem de mim os que me vêem na rua. 

12. Fui esquecido dos corações como um morto, fiquei rejeitado como um vaso partido. 

13. Sim, eu ouvi o vozerio da multidão; em toda parte, o terror! Conspirando contra mim, tramam como 
me tirar a vida. 

14. Mas eu, Senhor, em vós confio. Digo: Sois vós o meu Deus. 

15. Meu destino está nas vossas mãos. Livrai-me do poder de meus inimigos e perseguidores. 

16. Mostrai semblante sereno ao vosso servo, salvai-me pela vossa misericórdia. 

17. Senhor, não fique eu envergonhado, porque vos invoquei: Confundidos sejam os ímpios e, mudos, 
lançados na região dos mortos. 

18. Fazei calar os lábios mentirosos que falam contra o justo com insolência, desprezo e arrogância. 

19. Quão grande é, Senhor, vossa bondade, que reservastes para os que vos temem e com que tratais aos 
que se refugiam em vós, aos olhos de todos. 

20. Sob a proteção de vossa face os defendeis contra as conspirações dos homens. Vós os ocultais em 
vossa tenda contra as línguas maldizentes. 

21. Bendito seja o Senhor, que usou de maravilhosa bondade, abrigando-me em cidade fortificada. 

22. Eu, porém, tinha dito no meu temor: Fui rejeitado de vossa presença. Mas ouvistes antes o brado de 
minhas súplicas, quando clamava a vós. 

23. Amai o Senhor todos os seus servos! Ele protege os que lhe são fiéis. Sabe, porém, retribuir, castigando 
com rigor aos que procedem com soberba. 

24. Animai-vos e sede fortes de coração todos vós, que esperais no Senhor. 

 
 

  


