CRIANCAS

GUIA PARA A
CONFISSÃO
Depois dos cumprimentos
habituais, fazes o Sinal da Cruz
enquanto dizes:

TU

O SACERDOTE
1

EM NOME DO PAI, E DO FILHO
E DO ESPÍRITO SANTO

JÁ SE PASSARAM... DIAS/
SEMANAS/ ANOS DESDE A MINHA
ÚLTIMA CONFISSÃO

O SENHOR ESTEJA NO TEU
CORAÇÃO PARA QUE CONFESSES
OS TEUS PECADOS COM ESPÍRITO
ARREPENDIDO

2

Se não te lembras, diz
aproximadamente
OS MEUS PECADOS SÃO...

Então confessas os teus
pecados começando pelos
mais graves

Expressas o teu
arrependimento dizendo:
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E depois dir-te-á que cumpras
uma penitência,
que habitualmente é rezar
alguma oração

4

MEU DEUS PORQUE SOIS TÃO
BOM, TENHO MUITA PENA DE VOS
TER OFENDIDO, AJUDAI-ME A
NÃO TORNAR A PECAR

Ou podes dizer um
ato de contrição que conheças

O Sacerdote vai-te
dando alguns conselhos

Com a fórmula da absolvição é o
próprio Jesus que te perdoa

5

...EU TE ABSOLVO DOS TEUS
PECADOS EM NOME DO PAI,
DO FILHO E DO ESPÍRITO SANTO

E no ﬁnal convida-te
a ires em paz

criaNCAS
As perguntas seguintes ajudar-te-ão a saber de que pedir perdão:

Rezo as minhas orações?
Fui à Missa aos Domingos?
Falei do nome de Deus sem necessidade?
Estive desatento ou portei-me mal na Missa ou na Igreja?
Ajudei lá em casa?
Fui egoísta ou não tratei com carinho os meus pais e os meus irmãos?
Obedeci aos meus pais e aos meus professores?
Partilho os meus brinquedos com as outras crianças?
Fui impaciente? Fiquei irritado ou fui invejoso?
Fui egoísta ou insisti com teimosia em fazer a minha vontade?
Estou distraído e perco tempo durante as aulas?
Faço os trabalhos de cada o melhor que posso? Copiei nos testes?
Andei à bulha com os meus amigos e colegas?
Magoei alguém, dizendo mal dessa pessoa a outros?
Menti?
Roubei alguma coisa? Parti ou estraguei alguma coisa dos outros?
Dou bom exemplo?
Tenho incentivado os outros a fazer coisas erradas?
Fui egoísta nos meus pensamentos e ações?
Tenho ciúmes dos outros?
Deixei alguém fora dos meus jogos?
Rezei pelas pessoas e tentei ajudá-las a ﬁcar mais perto de Deus?

