PENITÊNCIA NO ADVENTO
Comentário inicial: Boa noite! Nossa celebração da penitência hoje deve preparar-nos para
celebrar bem o Natal, deve preparar-nos para caminharmos de verdade ao encontro do
Cristo que vem. Vamos queimar no fogo do próprio Jesus tudo o que nos prende e não nos
deixa encontrá-lo na nossa vida, nos nossos irmãos, vamos jogar no fogo os nossos
pecados.
Antes de ouvirmos as palavras do Evangelho que nos farão meditar e examinar
nossa consciência, teremos uma primeira leitura, que também fala em queimar tudo o que
existe de mau. Foi pedido a quem viesse à celebração que trouxesse caneta. À chegada,
todos receberam um pedaço de papel. Durante a meditação e exame de consciência, quem
quiser e se sentir inspirado pode ir escrevendo brevemente nesse pedaço de papel seus
pecados, tudo o que deseja que seja queimado.
De pé para o canto de entrada.
Canto de Entrada
ABERTURA
Do Ritual
PRIMEIRA LEITURA
Sentados
Comentário: O Apocalipse fala do mundo novo, a realização plena do Reinado de Deus,
comparando-o a uma cidade perfeita, linda como noiva preparada para o casamento. Aquilo
que atrapalha e que deve ser jogado no lago de fogo são os pecados, as maldades nossas.
Leitura: Apocalipse 21,1-2 e 7-8
Salmo: Refrão: Esta é e morada de Deus com os homens. Ele vai morar junto deles.
1. Quem vai subir à montanha do Senhor? Quem vai morar no seu Santuário?
2. É aquele que tem mãos puras e mente limpa, que não corre atrás de vaidades, nem dá
testemunho para prejudicar o seu próximo.
3. Este alcançará a bênção do Senhor, a justiça de Deus, seu Salvador.
EVANGELHO
Comentário: A pregação de João Batista, segundo o Evangelho que vamos ouvir, se
resumia em cobrar uma mudança de mentalidade, mudança de maneira de pensar, mudança
de rumo na vida. Ele apresenta Jesus como quem traz o machado para cortar a árvore que
não está produzindo, como alguém que traz a pá para abanar o cereal que tem no terreiro e
o fogo para queimar a palha, aquilo que não tem valor. Vamos aclamar o Evangelho.
Aclamação ao Evangelho a escolher.
Comentário: A leitura será comentada parte por parte para motivar nossa meditação e
exame de consciência, por isso podem todos ficar sentados.
EVANGELHO, HOMILIA E
EXAME DE CONSCIÊNCIA
Leitor (Espera, primeiro, que todos tenham se sentado calmamente, sem pressa! Um
pouco de silêncio antes de começar a leitura só faz bem!) (Lc 3,7-17):
Dizia João Batista: “Bando de víboras! Quem ensinou vocês a tentar fugir da
condenação que está chegando? Mostrem o resultado da sua mudança de

mentalidade, em vez de ficar dizendo ‘Abraão é nosso pai!’, pois Deus pode tirar
filhos para Abraão destas pedras aqui”.
Pres.: A chegada de Jesus é a condenação dos nossos erros, do nosso gosto de conforto, de
riqueza, de elogios, de mando e de poder... (pausa) Nós viemos aqui, não como serpentes
que dão o bote e se escondem... Não estamos tentando escapar do julgamento que a vinda
de Jesus nos traz... Ao contrário, queremos que a nossa maneira de pensar e de viver seja
corrigida à luz do presépio. Queremos que ele nos faça mudar de mentalidade... Então é
preciso mostrar resultado... se não, continuaremos tentando nos esconder de Deus e de nós
mesmos. Temos que nos colocar diante dele de coração aberto. Sem medo de nos
encontrarmos cara a cara com Deus, bem lá no fundo de nós mesmos. Se a gente tenta
enganar Deus, tenta enganar a si mesmo, tenta enganar a própria consciência... Será que
vai conseguir? (Pausa)
Leitor: O machado já está ao pé das árvores. A árvore que não estiver produzindo,
será cortada e jogada ao fogo.
Pres.: Quantos natais já celebramos? Quantas vezes já ouvimos João Batista dizer isso?
Onde está o resultado de nossa mudança de mentalidade? (pausa) Onde estão os frutos que
produzimos? (pausa) Até quando vamos abusar da paciência de Deus? (pausa)
Leitor: As multidões lhe perguntavam: “Que devemos fazer?”. João respondia:
“Quem tiver duas roupas dê uma para aquele que não tem nenhuma! Quem tiver o
que comer faça a mesma coisa!”.
Pres.: Resultado de verdadeira mudança de mentalidade é isto: repartir! Então, todos
passam a ter o necessário em alimentos, roupas, e nada falta para ninguém. (pausa) A nossa
mentalidade, ao contrário, é de acumular, de ajuntar mais e mais para a gente mesma.
(pausa) E não só roupas e comidas, objetos de conforto e bens de consumo, mas também
posições, cargos e poder, estudo e conhecimentos, até mesmo amizades e popularidade, se
não pensamos até em acumular méritos e garantias diante de Deus com nossas práticas
religiosas. (pausa) Acumular para nós. (pausa) Mudança de mentalidade que traz
resultados é repartir, partilhar, cuidar dos outros, lutar para que todos tenham o necessário.
E nós, qual é a nossa mentalidade? (pausa)
Leitor: Até alguns publicanos foram para o batismo e perguntaram: “Mestre, que
devemos fazer?”. João respondeu: “Não cobrem taxas acima da tabela!”. Alguns
soldados também perguntaram: “E nós, que devemos fazer?”. João respondeu: “Não
pratiquem extorsão contra ninguém, acusando as pessoas. Contentem-se com o soldo
que recebem!”.
Presisente: Publicanos eram os odiados cobradores de impostos autorizados pelo governo
de Roma. Em pouco tempo eles se enriqueciam cobrando exageradamente, a torto e a
direito. Deveriam deixar a profissão odiosa, na qual era quase impossível ser honesto? Não!
Foi a resposta de João. Se quer, você pode viver e ser honesto na sua profissão. (pausa) É
melhor ficar você nessa situação perigosa, do que deixar para outro que não há de querer
ser honesto. Se todos os que estão com vontade de servir ao bem comum se afastam, os que

querem se aproveitar dos cargos, tomam conta! (pausa) Nós, vemos o nosso trabalho como
serviço aos outros ou apenas como meio de vida e até de enriquecimento? (pausa) Servir ou
servir-se, ajudar, contribuir, colaborar ou aproveitar-se?(pausa) É essa a nossa maneira de
pensar? É essa a nossa maneira de agir mesmo? (pausa) O nosso trabalho é em primeiro
lugar um serviço, uma contribuição para o bem de todos? Ou é só o interesse pessoal que
nos governa a vida? (pausa) Essa é uma mudança de mentalidade que deve produzir
resultados... (pausa)
Leitor: Dizia João Batista: “Virá um outro mais forte do que eu. Ele vai trabalhar
com o vento e com o fogo. Ele está com a pá na mão para abanar o que tem no
terreiro. O trigo ele vai guardar no armazém e o que for palha vai queimar naquele
fogo que não se apaga!”.
Presidente: Nós somos fruto bom, aproveitável, que merece ser guardado, ou palha que
deve ir para o fogo? (pausa) Dentro de nós mesmos encontramos frutos bons e
aproveitáveis ou encontramos só palha inútil? (pausa) Vamos deixar que o vento, o Espírito
de Cristo, separe nossos bons frutos da palha que voa! (pausa) Vamos deixar que o fogo de
Cristo, que o levou a dar a própria vida em favor da humanidade, queime toda a nossa
palha! (pausa)
ATO PENITENCIAL
Presidente: Vamos agora pedir que o fogo de Jesus, capaz de dar tudo, a própria vida,
pelos outros, queime o que é só palha dentro de nós. Temos mais algum tempo de silêncio
para que cada um pense e escreva – se for o caso - aquilo que acha que deve ser queimado
pelo fogo de Jesus. Se preferir não escrever, conserve o pedaço de papel, para que de
qualquer forma ele simbolize o que você quer queimar. Depois, ao vir para a absolvição
individual, cada um deverá trazer o papel com seus pecados, pô-lo para queimar no fogo do
círio pascal e deixá-lo queimando no lugar apropriado. Momentos de silêncio
Ato penitencial
Pres.: Vamos agora reconhecer diante de Deus e dos irmãos tudo o que queremos que seja
queimado no fogo de Cristo. Confessemos os nossos pecados:
Confesso a Deus todo-poderoso e a vós irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por
pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E
peço à Virgem Maria, aos Anjos e Santos e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a
Deus, nosso Senhor.
Pres.: Deus, pai misericordioso, tenha compaixão de vós, perdoe os vossos pecados e vos
conduza à vida eterna. R,/ Amém!
ABSOLVIÇÃO INDIVIDUAL
Venham apenas duas filas pelo centro da igreja, cada qual trazendo o papel com
seus pecados. Antes da absolvição individual, chegue o papel na chama do círio pascoal e
deixe-o queimando no lugar apropriado.
(durante a Absolvição, cânticos penitenciais)
ABRAÇO DA PAZ
Pres.: Reconciliados com o Pai e com os irmãos, vamos saudar-nos uns aos outros com o
abraço da paz.
CONCLUSÃO DO RITUAL

