
   
CCCELEBRAÇÃO PPPENITENCIAL 
PARA O CLERO DA ARQUIDIOCESE - MONTES CLAROS, 11 DE ABRIL DE 2019 

 

I - ACOLHIDA: 
 

Padre: Amados irmãos presbitéros e diáconos, aqui nos 
reunimos na casa do Senhor, neste dia que iremos 
celebrar o Sacramento da Penitência entre nós. 
Sabemos que fomos escolhidos, preparados, ungidos e 
enviados para sermos instrumentos da misericórdia de 
Deus, misericórdia esta que somos os primeiros a 
experienciá-la. Em pé, com muita fé e esperança, 
iniciemos este momento penitencial cantando: 
 

(Enquanto o coro entoa o hino, segue a procissão de entrada é 
precedida pelo turiferário, crusciferário, lucernários, por fim, o 
bispo e demais auxiliares) 
 

Todos: Perdoai-nos ó Pai as nossas ofensas./ Como nós 
perdoamos a quem nos ofendeu. 
1. Se eu não perdoar o meu irmão/ o Senhor não me dá 
o seu perdão./ Eu não jugo pra não ser jugado/ 
Perdoando é que serei perdoado. 
2. Ajudai-me Senhor a perdoar!/ E livrai-me de julgar e 
condenar!/ Vou ficar sempre unido em comunhão/ ao 
Senhor e também ao meu irmão. 
3. Vou levar para a vida a união/ que floresce nesta 
Santa-Comunhão./ Vivo em Cristo a vida cristão./ Sou 
mensagem de sua reconciliação 

 

II - SAUDAÇÃO INICIAL: 
 

(Osculado o altar, o bispo o incensa, assume a Sede e prossegue) 
 

Bispo: Em nome  do Pai, e  do Filho e  do Espírito 
Santo. 
Todos: Amém. 
Bispo: A graça de Nosso Senhor Jesus Cristo que se fez 
homem, que por nós morreu e ressuscitou e que por 
nós intercede junto ao Pai esteja convosco. 
Todos: Bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de 
Cristo. 

Bispo: Movidos pelo Amor que Se entrega na Cruz, aqui 
nos reunimos. Aproximamo-nos, mais uma vez, do 
Senhor, para invocarmos e celebrarmos juntos o dom 
do Seu perdão, a alegria da Sua infinita misericórdia. 
Acolhamos a graça deste encontro privilegiado com o 
Seu amor, que tudo desculpa, tudo espera e tudo su-
porta. 
 

III - ATO PENITENCIAL: 
 

Padre: Irmão, Regressa à casa do Pai sem medo, aos 
braços ansiosos e estendidos de teu Pai, rico em mise-
ricórdia, que espera hoje e sempre por ti! Invoca o 
Amor do Senhor, que por ti Se entrega na Cruz e Cante. 
Todos: Kyrie Eleison, Kyrie Eleison, Kyrie Eleison. 
Padre: Irmão, Regressa, sem timidez, ao coração de 
Deus. Este é o tempo oportuno para voltares a casa, à 
casa do do Pai. Este é o tempo para te deixares tocar no 
coração. Invoca o Amor do Senhor, e cante. 
Todos: Christe Eleison, Christe Eleison, Christe Eleison. 
Padre: Irmão, Regressa, sem reservas. Deixa que o Se-
nhor cure as feridas do pecado e cumpra em ti a pro-
fecia: “Dar-vos-ei um coração novo e introduzirei em 
vós um espírito novo: arrancarei do vosso peito o cora-
ção de pedra e vos darei um coração de carne” (Ez 
36,26). Invoca o Amor do teu Senhor e cante. 
Todos: Kyrie Eleison, Kyrie Eleison, Kyrie Eleison. 
 

Bispo: Oremos. Pai Misericordioso, dai-nos a graça da 
conversão, para que a luz de Vosso Filho, gloriosa-
mente ressuscitado, dissipe as trevas do pecado do 
nosso coração, a fim de que, ele volte a inflamar-se de 
fé, de esperança e de amor. Ele que é Deus convosco na 
unidade do Espírito Santo. Amém. 
 

IV - LITURGIA DA PALAVRA: 



PRIMEIRA LEITURA 
1 Cor 13,1-7.13 

Leitura da Primeira Carta de São Paulo aos Coríntios. 
1Irmãos: Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos 
anjos, se não tiver amor, sou como um bronze que soa 
ou um címbalo que retine.  2Ainda que eu tenha o dom 
da profecia e conheça todos os mistérios e toda a 
ciência, ainda que eu tenha tão grande fé que trans-
porte montanhas, se não tiver amor, nada sou. 3Ainda 
que eu distribua todos os meus bens e entregue o meu 
corpo para ser queimado, se não tiver amor, de nada 
me aproveita. 4O amor é paciente, o amor é prestável, 
não é invejoso, não é arrogante nem orgulhoso, 5nada 
faz de inconveniente, não procura o seu próprio inte-
resse, não se irrita nem guarda ressentimento. 6Não se 
alegra com a injustiça, mas rejubila com a verdade. 7Tu-
do desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O a-
mor jamais passará. 13Agora permanecem estas três coi-
sas: a fé, a esperança e o amor; mas a maior de todas é 
o amor. - Palavra do Senhor. Todos: Graças a Deus. 
 

SALMO RESPONSORIAL: 
 (CF 2019) 

Todos: Criai em nós um coração que seja puro/ Dai-
nos, Senhor, um coração mais confiante/ Ó Deus, 
lembrai-vos do vosso amor: Misericórdia! 
1. Escutai, ó Senhor Deus, minha oração/ Atendei a 
minha prece, ao meu clamor/ Porque sois o meu abrigo 
e fortaleza/ Sois a vida, sois amparo protetor. 
2. A minh’alma, ó Senhor, de vós tem sede/ Como a 
terra sedenta e sem água/ De ser salvo, me concedei a 
alegria/ Perdoai-me toda culpa, toda mágoa. 
3. Esta terra, ó Senhor, favorecestes/ Perdoastes o 
pecado ao vosso povo/ Vós sois bom, sois clemente, 
sois perdão/ Vós sois, Senhor, o Deus de amor a quem 
invoco. 

 
ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO: 

Todos: Louvor a vós, ó Cristo,/ Rei da eterna glória!/ 
Louvor a vós, ó Cristo,/ Rei da eterna glória!  
Eu sou a luz do mundo, quem nos diz é o Senhor/ e vai 
ter a luz da vida quem se faz meu seguidor!  
 

EVANGELHO: 
 Mt 24,3-5.11-13 

Diácono: O Senhor esteja convosco. 
Todos: Ele está no meio de nós. 
 Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus 
Cristo, segundo São Mateus. 
Naquele tempo, 3estando Jesus sentado no Monte das 
Oliveiras, os discípulos aproximaram-se e perguntaram-
Lhe em particular: “Diz-nos quando acontecerá tudo 
isto e qual o sinal da tua vinda e do fim do mundo”. 
4Jesus respondeu-lhes: “Tomai cuidado para que nin-
guém vos desencaminhe. 5Porque virão muitos em meu 
nome, dizendo: ‘Sou eu o Messias’. E hão de enganar 
muita gente. 11Surgirão muitos falsos profetas, que hão 
de enganar a muitos. 12E, porque se multiplicará a ini-
quidade, vai resfriar o amor de muitos; 13mas aquele 

que se mantiver firme até ao fim será salvo.  - Palavra 
da Salvação. Todos: Glória a Vós, Senhor. 

 

(Segue-se agora a homilia e breve exame de consciência) 

 

V - CELEBRAÇÃO DA MISERICÓRDIA: 
 

Bispo: Irmãos caríssimos, aproximemos agora do sacra-
mento da reconciliação. Façamo-lo com verdade e ale-
gria. Arrependidos de todos os nossos pecados, reze-
mos juntos o Ato de Contrição: 
Todos: Senhor meu Jesus Cristo, Deus e homem ver-
dadeiro, Criador e Redentor meu: por serdes Vós quem 
sois, sumamente bom e digno de ser amado sobre todas 
as coisas, e porque Vos amo e estimo, pesa-me, Senhor, 
de todo o meu coração, de Vos Ter ofendido; pesa-me 
também de Ter perdido o céu e merecido o inferno; e 
proponho firmemente, ajudado com o auxílio de Vossa 
divina graça, emendar-me e nunca mais Vos tornar a 
ofender. Espero alcançar o perdão de minhas culpas 
pela Vossa infinita misericórdia. Amém. 
 

(Cada sacerdote confessa-se com seu confessor e recebe a peni-
tência, a absolvição e regressa ao seu lugar para o término da 
Celebração. Enquanto vão saindo o coro entoa o refrão orante) 
 

Todos: Perdão meu Jesus/ Perdão Deus de Amor/ Per-
dão Deus clemente/ Perdoai-me Senhor! 
 

VI - AÇÃO DE GRAÇAS E DESPEDIDA: 
 

Bispo: Meus irmãos, a paz de Cristo reina em nossos co-
ações, pois foi para esta paz que fomos chamados. 
Agradecidos ao Senhor que tudo desculpa, tudo espera 
e tudo suporta, elevemos a Ele nosso louvor, cantando: 

 

1. Deus nos trata sempre com amor/ Deus concede 
sempre o seu perdão./ Tudo isso eu quero agradecer. 
Oh Deus, Deus de amor, Deus bom/ A minh’ alma está 
em paz/ Obrigado, meu Senhor! 
2. Deus não abandona os filhos seus,/ Deus estende as 
nós a sua mão/ Tudo isso eu quero agradecer. 
3. Deus sempre nos dá uma nova chance/ Deus não 
tarda em nos socorrer/ Tudo isso eu quero agradecer. 
4. Deus restaura o nosso coração/ Deus protege contra 
todo o mal./ Tudo isso eu quero agradecer. 
 

Bispo:  Confortados pelo perdão que recebemos de nos-
sos pecados e certos que é da oração que nos vem a 
força para não cairmos em tentação rezemos: 
Todos: Pai nosso... 
Bispo: Livrai-nos de todo o mal, Senhor nosso Deus e 
Pai, e pela Paixão do Vosso Filho, ao qual nos unimos 
pela penitência, fazei-nos participar, com alegria, da Sua 
ressurreição. Ele que convosco vive e reina na unidade 
do Espírito Santo. Ámem. 
Bispo: O Senhor esteja convosco. 
Todos: Ele está no meio de nós. 
Bispo: Pela intercessão da Bem Aventurada Virgem Ma-
ria, Mãe da Igreja, Abençoe-vos o Deus todo pode-roso 
 o Pai, e  o Filho e  o Espírito Santo. Amém. 
Diácono: Irmãos, somos instrumentos da Misericórdia e 
da Paz, por isso, saidai-vos em Cristo Nosso Senhor. 


