SACRAMENTO DA CONFISSÃO
O que é e como se preparar bem!

1) VÍDEOS
A confissão é necessária uma vez que estou arrependido?
http://www.youtube.com/watch?v=TqzKILv3Z6w
Arrependimento verdadeiro - Padre Duarte Sousa Lara
https://www.youtube.com/watch?v=04UKH8XwmLQ
As partes da confissão
https://www.youtube.com/watch?v=oFUYcVivdcw
Cinco coisas necessárias para uma CONFISSÃO BEM FEITA
https://www.youtube.com/watch?v=5Xh5CYaU2s4
Como confessar os pecados
https://www.youtube.com/watch?v=pM7NlNaQxM8
Como discernir o pecado mortal do venial?
https://www.youtube.com/watch?v=yJK0kL_WbNU
Como fazer uma boa confissão
http://www.youtube.com/watch?v=IQa4Pg2onX0
Como fazer uma CONFISSÃO GERAL?
https://www.youtube.com/watch?v=pLenCkcOLQs
Como saber se a minha confissão foi válida?
https://www.youtube.com/watch?v=Ubz1UZxzODk
Comunhão em pecado grave
http://www.youtube.com/watch?v=ZJOS97r_Gt4
Confissão Comunitária
http://www.youtube.com/watch?v=DAS-RW7Y8Qw
Confissão, sacramento da Misericórdia
https://www.youtube.com/watch?v=0MwuiFAb1ek
Devo confessar os PECADOS VENIAIS?

https://www.youtube.com/watch?v=3lpUfV7r_W4
Dúvidas sobreo sacramento da CONFISSÃO
https://www.youtube.com/watch?v=QED2jXG9tmA
Existe pecado que somente o Papa pode perdoar?
http://www.youtube.com/watch?v=pbAJeiFG_Hw
Meus pecados são perdoados na Santa Missa ou preciso ainda confessá-los?
http://www.youtube.com/watch?v=56cp1sKyi7Y
O que é necessário para bem se confessar?
http://www.youtube.com/watch?v=48wf3hrpvW0
O que é o arrependimento? Padre Paulo Ricardo
https://www.youtube.com/watch?v=hcwBOk8vT3U
O que fazer após a confissão dos pecados?
https://www.youtube.com/watch?v=D_9AKVWV47A
Oito desculpas para PECAR
https://www.youtube.com/watch?v=3lBuRg4j7eE
Orientações para uma boa confissão
https://www.youtube.com/watch?v=obUucuXvrOg
ÓTIMA explicação do Padre Paulo Ricardo: como fazer uma boa Confissão
https://www.youtube.com/watch?v=qSv0mCDc_o4
Padre Demétrio e a importância do Sacramento da Reconciliação
https://www.youtube.com/watch?v=BJQQLDLjyR8
Padre Rodrigo – Pecado Original, Pecados, Vícios, Confissão, Céu e Inferno
https://www.youtube.com/watch?v=4Vhcj36U8Qw
Padre Rodrigo Maria - Pregação sobre a Confissão dos Pecados, parte I
https://www.youtube.com/watch?v=EaMnYL49D80
Padre Rodrigo Maria - Pregação sobre a Confissão dos Pecados, parte II
https://www.youtube.com/watch?v=30ep2Yph0g0
PECADO CONTRA A CASTIDADE - Como confessar?
https://www.youtube.com/watch?v=cfDMHQroZiQ
Por que devo confessar ao padre?

https://www.youtube.com/watch?v=-yNVbDjIpqg
Qual a frequência necessária para a confissão?
https://www.youtube.com/watch?v=2iCGcEMF9JA
Qual a importância do exame de consciência para nossa vida espiritual?
http://www.youtube.com/watch?v=-kyzVZuh1gQ
Qual é a matéria do sacramento da confissão?
http://www.youtube.com/watch?v=rRb0ML-90Ho
Qual o peso do sacramento da confissão na luta contra o pecado?
http://www.youtube.com/watch?v=3fWdOh12rWk
Respondendo PERGUNTAS sobre CONFISSÃO
https://www.youtube.com/watch?v=-kpjou2rNK0
Saiba se seus maus pensamentos são PECADO MORTAL
https://www.youtube.com/watch?v=Q8y_-fpGid8
Todos os sacerdotes podem ouvir confissões?
http://www.youtube.com/watch?v=Soj1WX_6l2I
Você sabe o que é o ARREPENDIMENTO PERFEITO dos pecados?
https://www.youtube.com/watch?v=b1AapVnVgBI
Você tem DIFICULDADE em CONFESSAR os pecados?
https://www.youtube.com/watch?v=fGjAjtQSRF8
(Na página seguinte, respostas a respeito do Sacramento da Confissão)

2) RESPOSTAS
A Eucaristia é remédio para quem está em pecado mortal?
https://padrepauloricardo.org/blog/a-eucaristia-e-remedio-para-quem-esta-em-pecado-mortal
Como vencer a “falsa vergonha” da Confissão
https://padrepauloricardo.org/blog/como-vencer-a-falsa-vergonha-da-confissao
O sacramento da Penitência (Excelente!!)
http://www.montfort.org.br/bra/documentos/catecismo/penitencia/
Padre Pio e a Confissão
http://www.padremarcelotenorio.com/2014/09/pe-pio-e-a-confissao/
Qual a diferença entre remorso e arrependimento?
http://contraimpugnantes.blogspot.com.br/2013/12/qual-diferenca-entre-remorso-e.html
(Na página seguinte, “Exame de Consciência” e outros
arquivos em PDF sobre o “Sacramento da Penitência”)

3) TEXTOS E LIVROS (PDF)
A Confissão - perguntas e respostas
https://www.4shared.com/web/directDownload/VpkPyFOmce/s71dx.ea294128518190e00a0f366a0
bc270e2
A contrição perfeita: uma chave de ouro do Céu - J. de Driesch
https://www.4shared.com/web/directDownload/Ncr3fb8Nce/s71dx.7fe34b4cecf069608773b0d8249
be802
A Santa Confissão
https://www.4shared.com/web/directDownload/F2k39b81ce/s71dx.bd48e4a8fcad3bee0d95014511c
1a9e2
Confessai-vos bem. Dialógos, Fatos e Exemplos - Sacerdote L. G. Chiavarino
https://www.4shared.com/web/directDownload/MBph_cqgba/s71dx.13dae5d90b58cb2607dee0914
bb28219
Exame de consciência à luz dos mandamentos
https://www.4shared.com/web/directDownload/NBda9tvba/s71dx.7444725f2f9a0aaa35603a80a28f85bc
Exame de consciência para adultos
https://www.4shared.com/web/directDownload/IDhsWcMba/s71dx.51f8d2389b5eadf745c38776a030e156
O cristão no tribunal da penintência - Fr. Frutuoso Hockenmaier
https://www.4shared.com/web/directDownload/OTZgc8pxba/s71dx.1836c670c44fba3fb37666f5c0
9e5c9d
O Sacramento da Penitência (Excelente!!)
https://www.4shared.com/web/directDownload/xW1xapKgce/s71dx.28bd9a6a116907fe3e1c78b11
047b17d
(Na página seguinte, áudio para download: “Preparação para a Confissão”)

4) ÁUDIO PARA DOWNLOAD
Preparação para a Confissão - (Excelente!!) - apenas 24 megabytes:
https://www.4shared.com/download/Xqr4_Kc3ce/273_-_2_Domingo_do_Advento_-_P.mp3

+++++++++++++++++++++++
A CONFISSÃO é o SACRAMENTO do perdão que envolve a remissão dos pecados perante o
SACERDOTE (Presbítero, BISPO) que neste momento ATUA EM NOME DE CRISTO.
Jesus CONFIOU aos seus apóstolos o ministério da RECONCILIAÇÃO por meio do
SACRAMENTO da CONFISSÃO:
Jo 20, 23: “ÀQUELES A QUEM PERDOARDES OS PECADOS, SER-LHES-ÃO PERDOADOS;
àqueles a quem os retiverdes, ser-lhes-ão retidos”
2Co 5,18: “Tudo isso VEM DE DEUS, que nos reconciliou consigo, por Cristo, E NOS CONFIOU
O MINISTÉRIO DESTA RECONCILIAÇÃO”.
Tg 5,14: “Está alguém entre vós doente? Chame OS PRESBÍTEROS DA IGREJA, e orem sobre
ele, UNGINDO-O COM ÓLEO em nome do Senhor;”
15: “E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará; e, SE HOUVER COMETIDO
PECADOS, SER-LHE-ÃO PERDOADOS.”
O ministério da RECONCILIAÇÃO também era conferido aos sacerdotes da ANTIGA ALIANÇA.
- Lv 5,13” É assim que O SACERDOTE fará a expiação PELO PECADO COMETIDO por esse
homem, em uma dessas coisas; E ELE SERÁ PERDOADO. “
- Nm 15,28: “O SACERDOTE fará a expiação diante do Senhor POR ESSA PESSOA QUE
PECOU involuntariamente; FEITA A EXPIAÇÃO, SERÁ PERDOADA.”

