
295. Porque é que Cristo instituiu os sacramentos da 
Penitência e da Unção dos enfermos? 

Cristo, médico da alma e do corpo, instituiu-os porque a 
vida nova, que Ele nos deu nos sacramentos da iniciação 
cristã, pode ser enfraquecida e até perdida por causa do 

pecado. Por isso, Cristo quis que a Igreja continuasse a sua 
obra de cura e de salvação mediante estes dois sacramen-
tos. 

 
O SACRAMENTO DA PENITÊNCIA E DA RECONCILIAÇÃO 

 
296. Como é chamado este sacramento? 
É chamado sacramento da Penitência, da Reconciliação, do 

Perdão, da Confissão, da Conversão. 

qual, como dispensadora da redenção, distribui o tesouro 
dos méritos de Cristo e dos Santos.  

 
O PECADO 

 

391. O que exige de nós o acolhimento da misericór-
dia de Deus? 
Exige o reconhecimento das nossas culpas e o arrependi-

mento dos nossos pecados. Pela sua Palavra e pelo seu 
Espírito, o próprio Deus nos revela os nossos pecados, dá-

nos a verdade da consciência e a esperança do perdão. 
 
392. O que é o pecado? 

É «uma palavra, um acto ou um desejo contrários à Lei 
eterna» (S. Agostinho). É uma ofensa a Deus, na desobe-
diência ao seu amor. Fere a natureza do homem e atenta 

contra a solidariedade humana. Cristo, na sua Paixão, 
revela plenamente a gravidade do pecado e vence-o com 
a sua misericórdia. 

 
393. Existe uma variedade de pecados? 
A variedade dos pecados é grande. Distinguem-se segun-

do o seu objecto, ou segundo as virtudes ou os manda-
mentos a que se opõem. Podem ser directamente contra 
Deus, contra o próximo e contra nós mesmos. Podemos 

ainda distinguir entre pecados por pensamentos, por 
palavras, por acções e por omissões. 
 

394. Como se distingue o pecado quanto à gravidade? 
Distingue-se entre pecado mortal e venial. 

 
395. Quando se comete o pecado mortal? 
Comete-se pecado mortal quando, ao mesmo tempo, há 

matéria grave, plena consciência e deliberado consenti-
mento. Este pecado destrói a caridade, priva-nos da graça 
santificante e conduz-nos à morte eterna do inferno, se 

dele não nos arrependermos. É perdoado ordinariamente 
mediante os sacramentos do Baptismo e da Penitência ou 
Reconciliação. 

 

396. Quando se comete o pecado venial? 
O pecado venial, que difere essencialmente do pecado 

mortal, comete-se quando se trata de matéria leve, ou 
mesmo grave, mas sem pleno conhecimento ou sem total 
consentimento. Não quebra a aliança com Deus, mas 

enfraquece a caridade; manifesta um afecto desordenado 
pelos bens criados; impede o progresso da alma no exer-
cício das virtudes e na prática do bem moral; merece 

penas purificatórias temporais. 
 

397. Como prolifera em nós o pecado? 
O pecado arrasta ao pecado e a sua repetição gera o vício. 
 

398. O que são os vícios? 
Os vícios, sendo contrários às virtudes, são hábitos per-
versos que obscurecem a consciência e inclinam ao mal. 

Os vícios podem estar ligados aos chamados sete peca-
dos capitais, que são: soberba, avareza, inveja, ira, luxú-
ria, gula e preguiça ou negligência. 

 
399. Temos responsabilidade nos pecados cometi-
dos por outros? 

Existe esta responsabilidade, quando culpavelmente 
neles cooperamos. 
 

400. O que são as estruturas de pecado? 
São situações sociais ou instituições contrárias à lei divi-
na, expressão e efeito de pecados pessoais. 

 
GRAÇA E JUSTIFICAÇÃO  

 

422. O que é a justificação? 

A justificação é a obra mais excelente do amor de Deus. É 
a acção misericordiosa e gratuita de Deus, que perdoa os 
nossos pecados e nos torna justos e santos em todo o 

nosso ser. Isto tem lugar por meio da graça do Espírito 
Santo, que nos foi merecida pela paixão de Cristo e nos 
foi dada no Baptismo. A justificação inicia a resposta livre 

do homem, ou seja, a fé em Cristo e a colaboração com a 
graça do Espírito Santo. 

OS SACRAMENTOS DA CURA 
O sacramento da 

PENITÊNCIA 

Do Catecismo da Igreja Católica − Compêndio  

Parábola do filho pródigo (Lc 15,1-32) 



297. Porque existe um sacramento da Reconciliação 
depois do Baptismo? 

Porque a nova vida da graça, recebida no Baptismo, não 
suprimiu a fragilidade da natureza humana nem a inclina-
ção para o pecado (isto é, a concupiscência), Cristo insti-

tuiu este sacramento para a conversão dos baptizados 
que pelo pecado d’Ele se afastaram. 
 

298. Quando foi instituído este sacramento? 
O Senhor ressuscitado instituiu este sacramento quando, 

na tarde de Páscoa, se mostrou aos Apóstolos e lhes disse: 
«Recebei o Espírito Santo; àqueles a quem perdoardes os 
pecados serão perdoados, e àqueles a quem os retiverdes 

serão retidos» (Jo 20, 22-23). 
 
299. Os baptizados têm ainda necessidade de conver-

são? 
O apelo à conversão ressoa continuamente na vida dos 
baptizados. Esta conversão é um empenho contínuo para 

toda a Igreja, que é santa mas contém pecadores no seu 
seio. 
 

300. O que é a penitência interior? 
É o dinamismo do «coração contrito» (Sal 51,19), movido 
pela graça divina a responder ao amor misericordioso de 

Deus. Implica a dor e a repulsa pelos pecados cometidos, 
o propósito firme de não mais pecar e a confiança na aju-
da de Deus. Alimenta-se da esperança na misericórdia 

divina. 
 

301. Como se manifesta a penitência na vida cristã? 
A penitência manifesta-se de muitas maneiras, em espe-
cial pelo jejum, a oração e a esmola. Estas e muitas outras 

formas de penitência podem ser praticadas na vida quoti-
diana do cristão, especialmente no tempo da Quaresma e 
no dia penitencial de Sexta-feira. 

 
302. Quais os elementos essenciais do sacramento da 
Reconciliação? 

São dois: os actos realizados pelo homem que se converte 
sob a acção do Espírito Santo e a absolvição do sacerdote, 

que em Nome de Cristo concede o perdão e estabelece a 
modalidade da satisfação. 

 
303. Quais são os actos do penitente? 
São: um diligente exame de consciência; a contrição (ou 

arrependimento), que é perfeita, quando é motivada pelo 
amor a Deus, e imperfeita, se fundada sobre outros moti-
vos, e que inclui o propósito de não mais pecar; a confissão, 

que consiste na acusação dos pecados feita diante do sacer-
dote; a satisfação, ou seja, o cumprimento de certos actos 

de penitência, que o confessor impõe ao penitente para 
reparar o dano causado pelo pecado. 
 

304. Que pecados se devem confessar? 
Devem-se confessar todos os pecados graves ainda não 
confessados, dos quais nos recordamos depois dum dili-

gente exame de consciência. A confissão dos pecados gra-
ves é o único modo ordinário para obter o perdão. 
 

305. Quando se é obrigado a confessar os pecados gra-
ves? 
Todo o fiel, obtida a idade da razão, é obrigado a confessar 

os seus pecados graves ao menos uma vez por ano e antes 
de receber a Sagrada Comunhão. 
 

306. Porque é que os pecados veniais podem ser tam-
bém objecto da confissão sacramental? 
A confissão dos pecados veniais é muito recomendada pela 

Igreja, embora não estritamente necessária, porque nos 
ajuda a formar uma consciência recta e a lutar contra as 

más inclinações, para nos deixarmos curar por Cristo e 
progredirmos na vida do Espírito. 
 

307. Quem é o ministro deste sacramento? 
Cristo confiou o ministério da reconciliação aos seus Após-
tolos, aos Bispos seus sucessores e aos presbíteros seus 

colaboradores, os quais portanto se convertem em instru-
mentos da misericórdia e da justiça de Deus. Eles exercem 
o poder de perdoar os pecados no Nome do Pai e do Filho e 

do Espírito Santo. 

308. A quem é reservada a absolvição de alguns peca-
dos? 

A absolvição de alguns pecados particularmente graves 
(como os punidos com a excomunhão) é reservada à Sé 
Apostólica ou ao Bispo do lugar ou aos presbíteros por ele 

autorizados, embora todo o sacerdote possa absolver de 
qualquer pecado e excomunhão a quem se encontra em 
perigo de morte. 

 
309. O Confessor é obrigado ao segredo? 

Dada a delicadeza e a grandeza deste ministério e o respei-
to devido às pessoas, todo o confessor está obrigado a 
manter o sigilo sacramental, isto é, o absoluto segredo 

acerca dos pecados conhecidos em confissão, sem nenhu-
ma excepção e sob penas severíssimas. 
 

310. Quais são os efeitos deste sacramento? 
Os efeitos do sacramento da Penitência são: a reconcilia-
ção com Deus e portanto o perdão dos pecados; a reconci-

liação com a Igreja; a recuperação, se perdida, do estado 
de graça; a remissão da pena eterna merecida por causa 
dos pecados mortais e, ao menos em parte, das penas tem-

porais que são consequência do pecado; a paz e a sereni-
dade da consciência, e a consolação do espírito; o acrésci-
mo das forças espirituais para o combate cristão. 

 
311. Quando se pode celebrar este sacramento com 
confissão genérica e absolvição colectiva? 

Em casos de grave necessidade (como o perigo iminente 
de morte), pode-se recorrer à celebração comunitária da 

Reconciliação com confissão genérica e absolvição colecti-
va, respeitando as normas da Igreja e com o propósito de 
confessar individualmente os pecados graves no tempo 

oportuno.  
 
312. O que são as indulgências? 

As indulgências são a remissão diante de Deus da pena 
temporal devida aos pecados, já perdoados quanto à cul-
pa, que, em determinadas condições, o fiel adquire para si 

ou para os defuntos mediante o ministério da Igreja, a 


