
Porquê a Confissão?
O pecado vai contra a vontade de Deus.  
Todas as vezes que pecamos, ferimos o Deus 
Trino, o Sagrado Coração de Jesus e damos  
ao mal mais autorização para estar à nossa 
volta e nos manter em escravidão. Quando 
vamos ao Sacramento da Confissão (Penitência 
ou Reconciliação), as graças de Deus fortalecem-
nos e somos libertados do nosso cativeiro ao 
sermos libertos da nossa sujeição ao mal. 
Como Jesus instruiu os seus Apóstolos, os seus 
primeiros bispos e padres, em João 20:23, 
“Aqueles cujos pecados perdoardes, ser-lhes- 
ão perdoados; e aqueles cujos pecados 
retiverdes, são retidos”, assim ele continua  
hoje o mesmo apelo na sua Igreja Católica:
“Os meus filhos padres são os meus 
representantes, os meus instrumentos dentro 
do confessionário mas eu, o teu Jesus Cristo, 
eu sou aquele que absolve os meus filhos. 
Estou lá, invisível, para absolver os vossos 
pecados. Sou muito amoroso com os meus 
filhos. Não estou lá para os julgar mas somente 
para os absolver. O que eu desejo enquanto 
ali estou com os meus filhos na Confissão, eu 
desejo para vós, meus filhos, que confessem 
tudo com um coração contrito. Digam-me  
com a vossa boca todos os vossos pecados. 
Não os escondam por embaraço ou vergonha. 
Eu sei cada um dos vossos pecados. Confessai 
tudo diante do meu filho padre, depois eu 
absolverei todos os vossos pecados. Oh meus 
queridos pequeninos, eu sou o vosso Jesus 
Cristo. Sou o vosso Salvador. Venham  
e recebam o Sacramento da Reconciliação. 
Não sabeis quando será o vosso último sopro 
na terra. Venham, abandonem toda a vossa 
velha bagagem. Eu posso desfazer tudo com 
o meu amor, a minha absolvição. Faço uma 
limpeza completa no vosso lar, na vossa casa, 
ambiente. Não deixem para amanhã o que 
podem limpar hoje. O amanhã pertence-
me, o vosso Jesus Cristo. Para vós pode ser 
demasiado tarde. Usem o tempo que vos 
é dado gratuitamente.” (Jesus Cristo para 
Fernanda de Sequeira em 22/07/2017)
Em João 14, Jesus ensina-nos que, se o 
amamos, devemos obedecer a todos os seus 
mandamentos. Se o fizermos ele habitará 
em nós, responderá às nossas orações e 
revelar-se-á a nós. Esta é a sua promessa 
para todos sem excepção. Contudo muito 
poucos aceitam a oferta e depois perguntam-
se por que não conseguem amar como 
Jesus e não são cheios dos frutos do Espírito 
Santo. Estes frutos incluem caridade (amor), 
alegria, paz, paciência, bondade, afabilidade, 

longanimidade, mansidão, fé, modéstia, 
continência e castidade (Gálatas 5:22−23). 
Amar como Jesus é ser paciente, bondoso, 
sem inveja; não perverso, cheio de orgulho, 
ambicioso ou egoísta; não provocado à ira; 
não pensar nenhum mal nem se alegrar com 
a iniquidade, mas alegrar-se com a verdade, 
a tolerância, acreditando, esperando e 
suportando todas as coisas (1 Coríntios 13).
A Confissão remove as manchas do pecado, 
a escravidão ao mal, do vosso corpo, mente, 
alma e espírito – libertando-vos para serdes 
a pessoa para que fostes criados, cheios do 
Espírito de amor de Deus, para que também 
vós possais amar como Jesus, à sua imagem.

Pode qualquer pessoa ir à Confissão?
Jesus Cristo morreu por todos sem excepção: 
não tem favoritos. Ele deseja que todos 
os seus filhos, independentemente da sua 
denominação religiosa, venham à Confissão 
sem hesitar porque ela lhes dará mais graças 
para virem ao seu Sagrado Coração, para total 
conversão à sua Igreja. Amanhã pode não ser 
um outro dia.
O que devo fazer na Confissão?
Benze-te fazendo o Sinal da Cruz e dizendo 
“Em nome do Pai e do Filho e do Espírito 
Santo. Ámen.” Depois diz “Abençoai-me, Pai, 
porque pequei. Foi… diz o espaço  
de tempo aproximado… desde a minha última 
Confissão.”
Confessa os teus pecados, tendo em atenção 
que estás a falar com Jesus Cristo através do 
padre, por isso fala com contrição e humildade 
de coração. Quando acabares, o padre pode 
dar conselho e dar-te-á então a tua penitência. 
Esta é habitualmente uma oração a dizer em 
reparação dos teus pecados, por vezes com  
um acto de reparação.
A terminar, o padre pedir-te-á que digas um 
Acto de Contrição, que se pode dizer assim: 
“Oh meu Deus, eu lamento de todo o coração 
ter-vos ofendido e magoado. Com o auxílio 
da vossa graça firmemente decido fazer 
penitência, não voltar a pecar e evitar ocasiões 
de pecado. Ámen.”
O padre dirá então uma oração de absolvição 
e absolve os teus pecados. Depois de saíres 
do confessionário, lembra-te de fazeres a tua 
penitência. Para continuares em estado de 
graça, tenta e vai ao Sacramento da Penitência 
todas as semanas e não o deixes para mais de 
um mês. Nas palavras de Deus, “Tal como amo, 
eu repreendo e castigo. Por isso, sê zeloso e 
faz penitência.” (Apocalipse 3:19)

Leis espirituais
O Sacramento da Confissão aterroriza os 
demónios porque aí eles testemunham a 
nossa contrição e perdem a sua autoridade 
sobre nós. Para facilitar a nossa cura, precisamos 
conhecer as leis espirituais relativas á natureza 
do pecado, alguns dos quais são.
Perdoa sempre aos teus inimigos e não 
guardes ressentimento, amargura ou ira, caso 
contrário o Teu Pai não te perdoará os teus 
pecados (Mateus 6:15).
Nunca culpes os outros pelos teus pecados  
ou tentes justificá-los: isso mostra uma falta  
de contrição. Declara o teu papel no teu 
pecado com humildade e explicação suficiente 
para remover qualquer autoridade legal que 
Satanás possa reivindicar sobre ti.
Confessa todos os teus pecados, mesmo se  
aconteceram há muitos anos, porque não queres 
purificar-te deles na eternidade. Aí a purificação 
é muito mais rigorosa do que na terra.
Sê explícito ao confessar os teus pecados e os 
seus pormenores, porque Satanás é legalístico 
e manter-te-á em escravidão como resultado 
dos pecados não confessados. Isto torna mais 
fácil para ele tentar-te, seduzir-te e apanhar-te 
em armadilha. Muitas vezes há mais do que 
um pecado num acto específico, por isso não 
te admires no teu caminho de purificação se 
o Espírito Santo te fizer revisitar parcialmente 
pecados confessados. 
Não te amaldiçoes a ti mesmo ou aos outros 
porque isto tem severas consequências 
espirituais. Como Jesus explica em Mateus 
5:22, isto inclui o chamar alguém de louco  
ou de idiota. Se o fizeste, anula a maldição  
com contrição, pois os espíritos maus a que 
deste autoridade para realizar essas maldições, 
terão que ir embora.
Faz reparação pelos teus pecados onde quer que 
possas. Pede perdão pela tua falta. Não esperes 
desculpa da parte daqueles que te feriram – pelo 
contrário, abençoa-os e reza por eles. Se estiveste 
envolvido em feitiçaria, retira e queima todos 
os objectos infestados demoniacamente e reza 
orações de libertação (borrifar com de água benta 
e sal nas áreas infestadas).
O pecado da mente é também pecado,  
o que inclui entreter pensamentos de crítica, 
desonestos ou luxuriosos.
A participação ignorante ou inocente no 
pecado deve ser confessada. Isto afastará 
de ti qualquer escravidão demoníaca como 
resultado de ser exposto a esse mal.
Pecados em sonhos devem ser levados à 

Confissão. Se, apesar de confessá-los, se te 
encontras preso a um pecado num sonho sem 
ter a opção de te envolveres, ou estás cego 
para o pecado, é porque Satanás ainda te 
mantém em cativeiro através de algum pecado 
não confessado nesta área. Os pecados 
não confessados dão autoridade a Satanás 
para te colocar na cena pecaminosa ou para 
reconstituir uma variante dela. Os “actores” 
nestes sonhos são espíritos do mal que vêm 
disfarçados de quem escolherem. Pede ao 
Espírito Santo que te guie para identificar o(s) 
pecado(s) não confessado.
Manifestamente as tentações fortes na tua 
mente são um resultado de pecados não 
confessados nessa área. És templo do Espírito 
Santo, por isso se estás em estado de graça,  
os espíritos malignos não terão autoridade  
para colocar na tua mente imagens importunas 
ou fortes tentações. Se isto acontece, pede ao 
Espírito Santo que te ajude a identificar o teu 
pecado(s) não confessado.
Se te falta algum dos frutos do Espírito 
Santo, isso significa que estás escravo do 
mal. Pede ao Espírito Santo que traga á luz 
o que está na escuridão, que te mostre que 
pecados não confessados são responsáveis 
por este comportamento. O Rosário das Sete 
Dores de Nossa Senhora novena, pode ajudar 
também a este respeito.
Vai regularmente à Confissão, reza o Rosário 
diariamente, vai à missa diariamente se 
possível, lê a Bíblia, faz obras de misericórdia,  
e torna-te no santo para que foste criado.

Os Dez Mandamentos
Os mandamentos de Deus são clarificados no 
Novo Testamento e através dos ensinamentos 
da Igreja Católica, que Jesus fundou. A lista 
abaixo não é exaustiva mas serve como um 
bom começo para compreender a natureza  
do pecado.
1.  Eu sou o Senhor teu Deus: não terás deuses 

desconhecidos de preferência a mim, não 
farás para ti uma coisa esculpida, não os 
adorarás, não os servirás

•   Adoraste falsos deuses ou ídolos, meditaste 
sobre palavras estranhas, praticaste yoga  
(as posições prestam honra a falsos deuses) 
ou puseste dinheiro ou outras coisas 
mundanas como preferência a Deus?

•  Praticaste religiões falsas?
•   Procuraste cura com cartomantes, mediums, 

adivinhos, falsos profetas, bruxas, 
hipnotizadores, reiki e outros curandeiros 
“espirituais” tipo new age (nova era)?



•   Usaste remédios, poções, sais, óleos, 
incenso, pós, sangue de animal, cabelos, 
ossos, bonecas, etc de feiticeiros ou falsos 
curandeiros?

•   Fizeste quaisquer contratos diabólicos para 
protecção, riqueza, fama ou outros motivos?

•   Guardaste em casa imagens esculpidas ou 
estátuas de deuses falsos, ídolos, dragões, 
demónios, bruxas, feiticeiros, símbolos de 
culto, etc?

•   Jogaste jogos demoníacos como tabuleiros 
Ouija, glassy glassy e Charlie Charlie?

•   Usaste objectos supersticiosos, incluindo 
amuletos de boa sorte, mau olhado e amuletos?

•    Divertiste-te com o mal em livros, espectáculos 
e música contendo sexo ou linguagem suja?

•   Consumiste alimentos ou bebidas usados em 
rituais, oferendas ou orações a deuses falsos?

•  Glorificaste o mal participando no Halloween?
2.  Não usarás o nome do Senhor teu Deus 

em vão
•  Usaste Jesus ou o nome de Deus em vão?
•   Blasfemaste o Corpo de Cristo, que inclui a 

Igreja Católica, os sete Sacramentos, a nossa 
bendita Mãe Maria e os santos celestes?

3.  Lembra-te de guardar como santo o Dia 
do Senhor

•   Faltaste ou chegaste atrasado à Santa 
Missa ao Domingo, comportaste-te 
irreverentemente e não te concentraste  
em Jesus na Missa?

•   Recebeste o Corpo e o Sangue de Jesus 
indignamente?

•   Vestiste-te desrespeitosamente para a Missa?
4. Honra teu pai e tua mãe
•   Ignoraste, desrespeitaste, desprezaste ou 

não perdoaste aos teus pais pelos seus 
erros/defeitos?

5. Não matarás
•   Foste cúmplice na morte de alguém? Isto 

inclui estar envolvido ou promover eutanásia, 
violência ou guerra.

•   Apoiaste ou fizeste aborto? Uma criança nasce 
na concepção, por isso pílulas “após sexo” 
não evitam gravidezes mas, pelo contrário, 
abortam bebés. A inseminação artificial 
também resulta em abortos espontâneos.

•   Mataste o espírito amaldiçoando, 
escarnecendo ou usando feitiçaria contra 
alguém? Isto inclui nutrir malícia, rancor  
e vingança. 

•   Mataste o teu próprio espírito amaldiçoando-
te a ti mesmo, revolvendo-te em auto-
compaixão ou admitindo o suicídio?

•   Conspurcaste o teu corpo embriagando-
te, drogando-te, fumando venenos (tais 
como nicotina) ou sendo glutão? Isto inclui 
mutilando-te ou marcando-te com tatuagens.

6. Não cometerás adultério
•   Tiveste contacto sexual fora do Sacramento 

do Matrimónio, em acto ou em pensamento?
•   Levaste o mau espírito da luxúria para o 

teu casamento, que em vez de pureza de 
contacto sexual, traz contracepção, sexo 
oral, masturbação, sexo anal, estimulantes 
sexuais, pensamentos adúlteros e fantasia 
luxuriosa?

•   Envolveste-te em pornografia, clubes de strip, 
orgias, homossexualidade, prostituição, incesto, 
abuso sexual, violação ou bestialidade?

•   Vestiste-te imodestamente para atrair olhares 
libidinosos?

7. Não roubarás
•  Levaste algo que não é teu?
•  Deserdaste alguém?
•   Sobrecarregaste com trabalho, pagaste 

salários injustos ou fugiste aos impostos?
•  Compraste ou vendeste bens roubados?
•   Foste desleixado ou preguiçoso no  

trabalho?
•   Exploraste o pobre e o espiritualmente fraco?
•    Estragaste ou poluíste a propriedade 

pública, incluindo o ambiente?
8.  Não levantarás falso testemunho contra  

o teu próximo
•   Acusaste falsamente, difamaste, desvirtuaste 

ou murmuraste de alguém?
•  Foste desonesto de alguma forma?
9.  Não cobiçarás a mulher (marido) do teu 

próximo
•   Desejaste, olhaste luxuriosamente, 

imaginaste-te com uma pessoa casada,  
ou comparaste a tua esposa com outras?

10. Não cobiçarás o que é do teu próximo
•   Foste invejoso ou ciumento? Isto levou-

te a pecados de arrogância ou vaidade, 
procurando poder e status, tentando  
pôr-te acima dos outros, ou tendo auto-
compaixão e não tendo em consideração  
as tuas graças?

Não adies a vinda à Confissão
Jesus Cristo resume a importância da  
Confissão nas nossas vidas:
“A Confissão traz a cura à vida dos meus 
filhos – é um belo remédio para curar as suas 
fraquezas, as suas feridas, dores, desgostos, 
doenças do corpo, alma e espírito…

Os meus filhos pecam constantemente pela 
boca, língua, pensamentos; pelas suas acções 
da vida diária. Há tanto pecado nas vidas 
diárias dos meus filhos. Oh, muitas vezes 
os meus filhos dizem que perdoaram aos 
irmãos e irmãs em Jesus Cristo, famílias, entes 
queridos, mas no seu coração não perdoaram; 
só de boca. Quando os meus filhos trazem os 
seus pecados à Confissão, arrependimento 
e reconciliação com coração contrito, oh, 
que belo Livro do Céu: tudo está a ser 
limpo nesse livro [negro]. Oh, os meus filhos 
devem trazer para a Confissão as suas iras, 
rancores, ressentimentos e amargura para uma 
verdadeira reconciliação…
Meus queridos filhos, eles devem limpar as 
suas consciências, as suas almas enquanto na 
terra porque na eternidade se esse livro não 
está em branco, oh, que lamentável sofrimento 
terão na eternidade. Orações, Rosários, Santas 
Missas por eles um dia na eternidade é a sua 
única esperança, mas muitos deles não têm 
ninguém que reze por eles. Têm de limpar tudo 
aqui na terra enquanto há tempo de o fazer.  
O tempo é muito precioso para ser 
desperdiçado. Estai preparados em todos  
os momentos, porque a morte é como 
um ladrão que surge sem vos avisar: são 
apanhados de surpresa.
Escutem isto, o meu apelo. Não ignorem esta 
mensagem. Eu sou o vosso Jesus Cristo de 
Nazaré, o vosso Salvador que sofreu dores 
excruciantes por vós, para a vossa salvação. 
Recebei o meu amor, dou-vos a minha paz. 
Esta é a verdadeira paz do Pai do Filho e 
do Espírito Santo. Ámen” (Jesus Cristo para 
Fernanda de Sequeira em 25/07/2017)

Leiam uma Bíblia autêntica
O Concílio de Trento declarou a Vulgata Latina 
como a autêntica Palavra de Deus. Traduções 
directas, como a Bíblia de Douay-Rheims, 
afirmam a verdadeira natureza do pecado  
e do apelo de Deus a fazer Penitência.
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Para mais informações, visita a secção de 
Recursos em www.alpha-omega.org.za

Sede libertados do vosso 
cativeiro e tornai-vos  
os santos para que  

fostes criados!

“Aquele, que esconder os seus  
pecados, não prosperará; mas o que  

os confessar e abandonar, obterá  
misericórdia.” (Provérbios 28:13)

“E o padre rezará por ele e pelo  
seu pecado diante do Senhor; e ele  
terá misericórdia dele e o pecado  
será perdoado.” (Levítico 19:22,  

cf. Tiago 5:14−16)

“E essa penitência e remissão dos  
pecados deve ser pregada no seu  

nome, a todas as nações, a começar  
em Jerusalém.” (Lucas 24:47)

“Mas todas as coisas são de Deus,  
que nos reconciliou consigo mesmo  

por Cristo e nos deu o ministério  
da reconciliação.” (2 Coríntios 5:18)
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