
Meus pecados estão constantemente diante do
meu espírito, lembrando-me da minha culpa, a
qual me oprime com seu peso, fazendo com que
a paz fuja da minha alma. 

Vou retornar arrependido ao meu Pai e dizer-
lhe: “Pai! Pequei contra ti e contra o Céu; já não
sou digno de ser chamado teu filho”. 

A Vós, ó meu Deus, me dirijo com Davi penitente
e com o filho pródigo contrito. 
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Oração para preparar-se para
a confissão

 

(Extraída do livro "Orações do Fiel Católico", do
Padre David Francisquini)



Impelido pela vossa graça, resolvi-me a receber o
sacramento da penitência para que, purificado de
minhas culpas, torne a ser vosso filho, digno da
herança eterna. 

Quero examinar diligentemente a minha
consciência; quero me arrepender sinceramente
de meus pecados e deles me corrigir inteiramente; 

Quero acusar os meus pecados ao sacerdote,
vosso representante, e prestar a satisfação que
vossa divina justiça de mim exigir. 

Para levar a efeito tão difícil tarefa, minhas forças
são deficientes. Ajudai-me com vosso auxílio, ó
meu Deus! 
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Meu divino Salvador, Jesus Cristo, eis-me aqui
prostrado diante da vossa imagem. Pela vossa
paixão e morte, não me recuseis, mas tende
piedade de mim. 

Espírito Santo, dispensador de todas as graças,
tocai o meu coração com um raio de vossa luz,
com o calor do vosso amor e com uma santa dor,
para que possa conhecer bem os pecados que
contra vós cometi, ter deles verdadeiro
arrependimento e confessá-los adequadamente
para obter o vosso perdão. 

Santa Maria, refúgio dos pecadores que desejam
converter-se, assisti-me. Santo Anjo da guarda,
ajudai-me; Santos e Santas do paraíso, rogai por
mim, para que seja dado colher os regeneradores
frutos da penitência. Amém.
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