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1. O compêndio da vida cristã

Cristo, que em sua vida sempre fez o que 

ensinou, [jejum, oração]

e inaugurou sua missão pública com 

esta alegre mensagem: 

"O reino de Deus está próximo", 

ao qual acrescentou este mandato: 

"Convertei-vos e crede no Evangelho".

Essas palavras constituem, de certa forma, 

o compêndio de toda a vida cristã.



Metánoia

O reino anunciado por Cristo pode ser

alcançado apenas pela metánoia, 

ou seja, pela transformação e renovação

íntima e total do homem todo 

– de todo o seu sentir, julgar e dispor –

que são realizados nele à luz da santidade 
e caridade de Deus, que, no Filho, foram

plenamente manifestadas e comunicadas 

a nós (Cf. Hb 1, 2; Col 1, 19 e seguintes; Ef 1, 23ss).



Batismo e seus dons 
Diante de Cristo, o homem é iluminado com uma 

nova luz e, consequentemente, reconhece seja a 

santidade de Deus, seja malícia do pecado;

Através da palavra de Cristo, lhe é transmitida a 

mensagem que convida à conversão e 

concede o perdão dos pecados, dons que 

recebe plenamente no batismo.

Este sacramento o configura à Paixão, à morte 

e à ressurreição do Senhor, e sob o selo deste 

mistério, coloca toda a vida futura do batizado.



Dom fundamental do Batismo

Portanto, seguindo o divino Mestre, cada cristão deve 

renunciar a si mesmo, tomar sua cruz, participar dos 

sofrimentos de Cristo;

Assim, transformando-se à imagem de sua morte, ele se 

torna capaz de merecer a glória da ressurreição.

 Além disso, seguindo o Mestre, ele não poderá mais 

viver para si mesmo, mas para quem o amou e se 

entregou por ele, 

 e também terá que viver pelos irmãos, 

completando “em sua carne o que falta às tribulações de 

Cristo ... por seu corpo, que é a Igreja” (Cl 1, 24). 



Dom a ser restaurado e revigorado

O dom fundamental da metánoia

 recebido no batismo, 

é restaurado e revigorado através do sacramento 

da penitência, naqueles membros do Corpo de 

Cristo que caíram no pecado;

 "obtêm da misericórdia de Deus o perdão das 

ofensa feitas a Ele e, ao mesmo tempo, 

reconciliam-se com a Igreja, à qual feriram com o 

pecado, ela que coopera à sua conversão, com a 

caridade, com o exemplo e com a oração”. 



É na Igreja, de fato, que a pequena ação 

penitencial imposta a cada um no 

sacramento, torna partícipe de maneira 

especial da infinita expiação de Cristo, 

enquanto, por disposição geral da Igreja, o 

penitente pode unir intimamente à mesma 

satisfação sacramental qualquer outra ação 

sua, padecimento e sofrimento.

Dom a ser restaurado e revigorado



Pecado?

A Malícia do mal

e suas sequelas (pegadas)



O pecado (Ritual da Penitência)

É uma ofensa a Deus que 

destrói a amizade com ele. 

Um dano aos irmãos.



Todo pecado (Indulgentiarum Doctrina, 2)

acarreta uma 

perturbação da ordem universal,

por Deus estabelecida 

com indizível sabedoria e caridade infinita, 

e uma 

destruição de bens imensos, 

quer se considere o pecador como tal 

quer a comunidade humana. 



O pecado

não é só como 

uma transgressão da lei divina, 

mas sobretudo, mesmo que não o seja 

sempre de modo direto e evidente, como 

um desprezo ou negligência 

da amizade pessoal entre Deus 

e o homem...



O pecado
uma ofensa contra Deus, 

ofensa verdadeira que jamais pode

ser avaliada na justa medida, 

afinal de contas como a recusa 

por um coração ingrato de amor de Deus 

que nos é oferecido em Cristo, 

uma vez que Cristo chamou 

a seus discípulos amigos e não mais servos.



A plena remissão 
e reparação dos pecados

graças a uma sincera conversão, 

se restabelece a amizade com Deus 

e se expia a ofensa feita à 

sua sabedoria e bondade, mas também 

que todos os bens, 

ou pessoais ou comuns à sociedade 

ou relativos à própria ordem universal, 

diminuídos ou destruídos pelo pecado, 

sejam plenamente restaurados.



Isto ocorrerá pela reparação voluntária

que não se dará sem sofrimento 

ou pelo suportar as penas fixadas pela 

justíssima e santíssima sabedoria divina, 

e com isso brilharão com novo resplendor 

no mundo inteiro a santidade e o esplendor 

da glória de Deus. 

E a existência bem como a gravidade dessas penas

✓fazem reconhecer a insanidade e a malícia do 

pecado, 

✓e também as desgraçadas consequências que 

acarreta.



Uma relação sobrenatural

Por insondável e gratuito mistério da divina 

disposição, acham-se os homens unidos 

entre si por uma relação sobrenatural. 

Esta faz com que 

o pecado de um prejudique também os 

outros, 

assim com a santidade de um traga 

benefícios aos outros.



Esta relação sobrenatural faz com que 

o pecado de um prejudique também 

os outros, 

assim como a santidade de um traga 

benefícios aos outros.

Como há uma colaboração na 

prática do mal (cumplicidade)

 Há uma ajuda mútua na penitência.



A boa nova

O Reino de Deus está aí

Converter-se do mal (malícia e pegadas) 

➢Reconciliação: Sacramento da Penitência

➢Penitências: tempos e dias de oração, jejum, 

caridade, peregrinações 

➢Indulgências concedidas às obras de 

piedade, caridade e penitência 

Crer no Evangelho – alegre mensagem
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