FICHA 1 - As penitências
1. Ao dizer: "Fazei penitência", etc. [Mt 4.17], o nosso Senhor e Mestre Jesus Cristo quis que toda
a vida dos fiéis fôsse penitência.
2. Esta penitência não pode ser entendida como penitência sacramental, isto é, da confissão e
satisfação celebrada pelo ministério dos sacerdotes. [...]
5. O papa não quer nem pode dispensar de quaisquer penas senão daquelas que impôs por
decisão própria ou dos cânones [...].

Glossário:
Cânones: d
 ecisões ou regras definidas em Concílio (reunião dos altos sacerdotes).
Penitência: s ão atos como: jejuns, orações, esmolas, vigílias, peregrinações que os fiéis — ou a
alguns tipos de religião — oferecem a Deus como provas de que estão arrependidos dos seus
pecados; praticados dentre os diversos ramos do cristianismo — de diferentes formas — com
a finalidade de expiação dos pecados; tendo o significado de um sacrifício pessoal do fiel,
pagando um pecado cometido, ou agradecendo uma graça recebida. D
 isponível
em:https://pt.wikipedia.org/wiki/Penit%C3%AAncia. Acesso em: 11/11/2018.
Penitência sacramental: sacramento que envolve o perdão de pecados perante um padre ou
bispo que neste momento atua em nome de Cristo, é o recebimento do perdão divino.
Disponível em:https://docs.google.com/document/d/14EQd28jctyUnPbPMKOvcGZsck_wz9103vWIlNYmnSlE/edit
Acesso em: 11/11/2018.
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