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CELEBRAÇÃO PENITENCIAL PARA OS JOVENS
(A celebração penitencial fora adaptada do Ritual da Penitência pp. 230-235. Tal proposta pode ser
acrescida, modificada e adaptada conforme a realidade de cada forania ou paróquia)

TEMA: RENOVAÇÃO DA VIDA SEGUNDO A VOCAÇÃO CRISTÃ
(O presidente irá preparar a celebração penitencial com os jovens que, acompanhados pelo ministro, irão
escolher e compor os textos e cânticos; bem como os leitores e cantores)
(música de ambientação – penitencial)

Animador: Estamos celebrando a 2ª Jornada Arquidiocesana da Juventude! É uma oportunidade
única de vivenciar e perceber a presença e ação de uma Igreja que não está distante ou
indiferente às feridas de nossa juventude, mas quer caminhar, sonhar, celebrar e viver junto dos
jovens todos os seus anseios e angústias, oferecendo luzes e ajudando a reconhecer as sombras.
Nesta noite, a proposta é para que celebremos a misericórdia de Deus e, pelo sacramento da
reconciliação, busquemos saborear do amor de um Pai que vem ao nosso encontro. Abramos o
nosso coração, deixemos que o imperativo de nosso tema, nos faça, hoje, peregrinos da
misericórdia de Deus: “Levanta-te”!
O ministro diz:

Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo!
Todos: Amém
(saudação e acolhida espontânea)
O ministro diz:

Caríssimos jovens: Reunimo-nos aqui para trilhar um caminho penitencial e renovar a nossa vida,
nossa história e nossa juventude. Não se trata, como muitos podem pensar, de alguma coisa
árdua e penosa apenas, mas de um encontro proveitoso que visa mais o futuro do que o
passado: um itinerário feliz. Na verdade, pela penitência, Deus abre-nos um caminho novo, que
nos leva cada vez mais à liberdade perfeita dos seus filhos. Cristo, ao convidar-nos à conversão,
mostra-nos a estrada para o Reino de seu Pai, como ensinou na parábola do negociante, que ao
encontrar uma pérola preciosa, vende tudo para comprá-la. Animados por palavras tão
importantes, nós recebemos a força para podermos abandonar a vida passada, e conseguirmos
uma vida nova, muito mais preciosa. Afinal é preciso lembrar-nos: “Levanta-te! Eu te constituo
testemunha do que viste!” (cf. At 26,16).

CELEBRAÇÃO PENITENCIAL
Animador: Cantemos o Salmo 39 expressando nosso desejo pela renovação de nossa vida e
vocação, fazendo de nossa juventude a resposta ao chamado de Deus.
Salmo 39 (cantado)
Eis-me aqui! Eis-me aqui! Senhor, eis que eu venho!
Eis-me aqui! Eis- me aqui! Faça-se em mim a tua vontade!
1. No meu Senhor eu esperei / Ele se inclinou para mim.
E, ouvindo o meu grito / Me libertou da morte.
2. Os meus pés ele apoiou / Os meus passos firmou.
Ele colocou na minha boca / Um canto novo de louvor.
3. O sacrifício não quiseste / Mas me abriste o ouvido.
Não pediste holocausto / E então eu disse: “Eis que venho!”
Oração
E todos oram em silêncio durante algum tempo. Depois o ministro diz:

Senhor nosso Deus, que nos chamais das trevas para a vossa luz, da mentira para a verdade, e da
morte para a vida, derramai o vosso Espírito Santo, para que abra os nossos ouvidos e fortaleça
nossos corações, a fim de podermos compreender nossa vocação, e caminhar corajosamente
para a verdadeira vida cristã. Por Cristo, nosso Senhor
Todos: Amém
Celebração da Palavra de Deus
(A leitura e o Evangelho podem ser escolhidos pelo presidente da celebração)

Sugestão Leitura – Rm 7,18-25
Leitura da Carta de São Paulo aos Romanos
Irmãos, estou ciente de que o bem não habita em mim, isto é, na minha carne. Pois eu tenho
capacidade de querer o bem, mas não de realizá-lo. Com efeito, não faço o bem que quero,
mas faço o mal que não quero. Ora, se faço aquilo que não quero, então já não sou eu que estou
agindo, mas o pecado que habita em mim. 21Portanto, descubro em mim esta lei: Quando quero
fazer o bem, é o mal que se me apresenta. Como homem interior ponho toda a minha satisfação
na lei de Deus; mas sinto em meus membros outra lei, que luta contra a lei da minha razão e me
aprisiona na lei do pecado, essa lei que está em meus membros. Infeliz que eu sou! Quem me
libertará deste corpo de morte? Graças sejam dadas a Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor.
Palavra do Senhor
Todos: Graças a Deus
Momento de silêncio ou canto apropriado

CELEBRAÇÃO PENITENCIAL
Aclamação ao Evangelho cf. Mt 11, 25
Bendito sejais, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque revelastes aos pequeninos os mistérios do
reino.
Sugestão Evangelho – Mt 13,44-46
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus.
Naquele tempo, disse Jesus às multidões: ‘O Reino dos Céus é como um tesouro escondido no
campo. Um homem o encontra e o mantém escondido. Cheio de alegria, ele vai, vende todos
os seus bens e compra aquele campo. O Reino dos Céus também é como um comprador que
procura pérolas preciosas. Quando encontra uma pérola de grande valor, ele vai, vende todos
os seus bens e compra aquela pérola.
Homilia
A homilia pode tratar:
– da realidade do pecado, que nos opõe a Deus;
– da necessidade de abandonar o caminho do pecado, para podermos entrar no reino de Deus;

Exame de consciência
Após a homilia, faz-se o exame de consciência, seguindo, por exemplo, o texto do Apêndice III, p. 242
do Ritual da Penitência. Haja sempre um tempo de silêncio, para cada um poder fazer o exame de
consciência de modo mais pessoal.

Ato Penitencial
O ministro diz:

Queridos jovens, o Cristo, Senhor nosso, chamou os pecadores ao Reino de seu Pai. Por isso,
cada um, no íntimo de sua alma, faça um ato de contrição e um propósito concreto.
Depois de um breve tempo de silêncio, dizem todos juntos:

Confesso a Deus todo-poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e
palavras, atos e omissões,
e batendo no peito:

Por minha culpa, minha tão grande culpa.
e continuam:

E peço à Virgem Maria, aos Anjos e Santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus, nosso
Senhor.
O ministro diz:

Senhor nosso Deus, vós conheceis todas as coisas. Sabeis que temos uma vontade sincera de vos
servir melhor a vós e aos nossos irmãos e irmãs. Olhai para nós, sobretudo para nossa juventude
e escutai as nossas preces.

CELEBRAÇÃO PENITENCIAL
Leitor: Nossa resposta será: Ouvi-nos, Senhor!
Leitor: Dai-nos, ó Deus, a graça da verdadeira conversão, rezemos:
Leitor: Despertai em nós o espírito de penitência e confirmai os nossos propósitos, rezemos:
Leitor: Perdoai os nossos pecados e compadecei-vos de nossas fraquezas, rezemos:
Leitor: Enchei-nos de confiança e dai-nos um coração puro, rezemos:
Leitor: Perdoai os atos violentos que praticamos e as palavras ofensivas que dissemos, rezemos:
Leitor: Não leveis em conta o nosso orgulho e falta de oração, rezemos:
Leitor: Tornai-nos discípulos fiéis do vosso Filho e membros vivos da comunidade a que
pertencemos, rezemos:
O ministro diz:

E agora, como Cristo nos ensinou, invoquemos o Senhor nosso Deus, que não quer a morte do
pecador, mas que se converta e viva, e supliquemos que aceite a confissão dos nossos pecados
e nos conceda a sua grande misericórdia
Todos: Pai Nosso...
O ministro convida e orienta os jovens para a confissão individual. Após a confissão e orações cada um
pode ser retirar da Igreja.
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