
                      

V
FÓRMULAS DO ACTO PENITENCIAL

PARA AS COMPLETAS

 1. Depois de uma breve pausa em silêncio, dizem todos juntos a 
confissão:
Confesso a Deus todo-poderoso e a vós, irmãos,
que pequei muitas vezes 
por pensamentos e palavras, actos e omissões,
e, batendo no peito, dizem:
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.

Segue-se a absolvição do presidente:
Deus todo-poderoso tenha compaixão de nós,
perdoe os nossos pecados 
e nos conduza à vida eterna.
O povo responde:  
Amen.

 2. Ou, depois de uma breve pausa em silêncio, o  presidente diz:

Tende compaixão de nós, Senhor. 
O povo responde:  
Porque somos pecadores.



  

O presidente continua:

Manifestai, Senhor, a vossa misericórdia.
O povo responde:  
E dai-nos a vossa salvação.

Segue-se a absolvição do sacerdote:
Deus todo-poderoso tenha compaixão de nós, 
perdoe os nossos pecados 
e nos conduza à vida eterna.
O povo responde:  
Amen.

 3. Ou: depois de uma breve pausa em silêncio, o  presidente ou 
outra pessoa idónea, profere as seguintes invocações com Kýrie eléison 
ou Senhor, tende piedade de nós ou Senhor. misericórdia:

Senhor, que fostes enviado pelo Pai a salvar os corações atribu-
lados, Senhor, misericórdia. 
[Ou Kýrie, eléison. Ou Senhor, tende piedade de nós].
O povo responde:
Senhor, misericórdia. [Ou Kýrie, eléison. Ou Senhor, tende 
piedade de nós.]
O presidente continua:
Cristo, que viestes chamar os pecadores,
Cristo, misericórdia. [Ou Christe, eléison. Ou Cristo, tende 
piedade de nós.]
O povo responde:
Cristo, misericórdia. [Ou Christe, eléison. Ou Cristo, tende 
piedade de nós.]
De novo, o presidente diz:
Senhor, que estais à direita do Pai a interceder por nós,
Senhor, misericórdia. [Ou Kýrie, eléison. Ou Senhor, tende 
piedade de nós.]
O povo responde:
Senhor, misericórdia. [Ou Kýrie, eléison. Ou Senhor, tende 
piedade de nós.] 



                      

Segue-se a absolvição do presidente:
Deus todo-poderoso tenha compaixão de nós,
perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. 
O povo responde: 
Amen.


