
 
 
Antes de se autoexaminar, faça esta oração: 
 
Ó Espírito Santo, Fonte de toda a luz, Espírito de sabedoria, de compreensão e de 
conhecimento, venha em meu auxílio e permita que eu me confesse bem. Ilumina-
me e ajuda-me agora a conhecer os meus pecados como um dia serei forçado a 
reconhecê-los no seu lugar de julgamento. Traga-me à mente o mal que fiz e o bem 
que tenho negligenciado. Permita-me não ser cego por amor-próprio. Conceda-me, 
além disso, um sincero pesar pelas minhas transgressões, sabendo quão 
profundamente feriram o coração amoroso do meu Pai Celestial; e ajuda-me a 
fazer uma boa confissão de que toda a mancha de culpa pode ser lavada no Sangue 
Precioso do meu Salvador Jesus Cristo. AMÉM 
 
Pense em você como filho de Deus, e na perversidade de seguir Satanás em vez de 
a teu Pai amoroso. Não tenha pressa, e não se irrite por não conseguir lembrar-se 
de tudo. Seja honesto com Deus e com você mesmo; isto é tudo o que Deus lhe 
pede. Não se preocupe com seus pecados. Lembre-se que você está tentando 
lembrar deles para seres perdoado, não para ser condenado. Um coração 
quebrantado e contrito, Senhor, não desprezarás. 
 
Orgulho está em colocar-se no lugar de Deus como o centro e objetivo da nossa 
vida, ou de alguma área dela. É a recusa de reconhecer nossa condição de criaturas, 



dependentes de Deus para nossa existência e colocadas por ele numa relação 
específica com o resto da sua criação. 
 
Irreverência. Negligência deliberada do culto a Deus cada domingo na sua igreja, 
ou estar contente com um mera participação no mesmo. Desconsideração de outros 
dias santos ou de outras oportunidades para dar honra a Deus. Falha em agradecer 
a Deus ou de expressar adequadamente nossa gratidão. Desrespeito a Deus ou a 
coisas sagradas, tratando-as deliberadamente, em pensamento, palavra ou ação, de 
uma maneira profana, desrespeitosa ou demasiado familiar. Utilização de coisas 
sagradas para benefício pessoal ou a tentativa de subornar ou aplacar Deus por 
práticas religiosas ou promessas. 
 
Sentimentalismo. Estar satisfeito com sentimentos piedosos e belas cerimônias 
sem se esforçar por obedecer à vontade de Deus. 

Presunção. Dependência de si próprio e não de Deus, com a consequente 
negligência dos meios de graça – sacramentos e oração. Dispensa de nós próprios 
dos deveres ordinários, com o entendimento de que somos pessoas superiores. 
Satisfação ou complacência com nossas realizações espirituais. Recusa em evitar, 
quando possível, imediatamente as ocasiões de tentação. Preferência por ideias 
próprias, costumes, esquemas ou técnicas. Otimismo idiota. Falha em reconhecer o 
nosso trabalho como vocação divina, ou em oferecer o nosso trabalho para Deus. 
Falta de vontade de se render para permanecer em Cristo, para deixar que ele atue 
dentro e através de nós. Falha em oferecer regularmente a Deus, em intercessão, as 
pessoas ou causas que têm, ou deveriam ter, nosso interesse e apoio. 
 
Desconfiança. Recusa em reconhecer a sabedoria, a providência e o amor de Deus. 
Preocupação, ansiedade, desconfiança, escrupulosidade ou perfeccionismo. 
Tentativas de discernir ou controlar o futuro por espiritualismo, astrologia, 
adivinhação ou algo do gênero. Magia ou superstição. Sensibilidade excessiva. 
Expectativa de que os outros não gostarão, rejeitarão ou nos maltratarão; excesso 
de prontidão para interpretar a sua atitude, ou rapidez para se ofender. 
Desconfianças infundadas. Timidez em aceitar a responsabilidade ou covardia para 
enfrentar dificuldade ou sofrimento. Render-se a sentimentos de depressão, 
tristeza, pessimismo, desânimo, autopiedade ou medo da morte, em vez de lutar 
para ser corajoso, alegre e esperançoso. 
 
Desobediência. Rejeição da vontade conhecida de Deus em favor de nosso próprio 
interesse ou prazer. Desobediência dos legítimos (e, portanto, divinamente 
ordenadas) leis, regulamentos ou autoridade da igreja, estado, pais, professores 



etc.; ou obediência lenta e relutante. Falha no cumprimento de responsabilidades 
ou na consideração dos melhores interesses para os que estão debaixo de nós. 
Recusa em aprender a natureza ou a vontade de Deus, tal como revelada nas 
Escrituras, exposta em instruções ou conselhos de especialistas ou discernível por 
meio de oração, meditação ou leitura de livros religiosos. Absorção em nossos 
próprios assuntos, deixando pouco tempo, energia ou interesse para as coisas de 
Deus. Violação de confiança. Quebra de promessas legítimas ou contratos. 
Irresponsabilidade. Traição. Desilusão desnecessária do outro, ou causa de 
vergonha ou ansiedade para aqueles que nos amam. 
 
Impenitência. Recusa em procurar e enfrentar nossos pecados, confessá-los ou 
admiti-los perante Deus. Desconsideração dos nossos pecados ou fingimento que 
somos melhores do que somos. Autojustificação ou desconto de nossos pecados 
como insignificantes, naturais ou inevitáveis. Comparação injusta de nós próprios 
com os outros. Recusa de aceitar punição justa ou de fazer a devida reparação 
quando possível. Engano ou mentira para escapar às consequências de nossos 
pecados ou permitir que outro sofra a culpa pelos nossos erros. Compensação 
excessiva ou tentativas de se autocorrigir ou de vingar por si próprio, para evitar a 
rendição a Deus em humilde penitência. Vergonha (ferir o orgulho), tristeza para 
nós próprios porque nossos pecados nos tornam menos respeitáveis do que 
gostamos de pensar que somos, ou porque tememos castigo ou prejuízo para nossa 
reputação, em vez de tristeza pelo que o pecado produz aos olhos de Deus. Recusa 
em admitir que estávamos no errado ou em pedir desculpa. Recusar-se a aceitar o 
perdão de Deus ou de outros. Dúvida de que Deus pode perdoar nossos pecados, 
ou não usar os meios de obter a garantia de seu perdão quando precisamos dele. A 
falta de vontade de nos perdoarmos a nós próprios. 
 
Vaidade. Credito a nós mesmos e não a Deus de nossos talentos, habilidades, 
conhecimentos, realizações, boas obras. Recusa em admitir o débito para com os 
outros, ou de expressar adequadamente a gratidão por sua ajuda. Hipocrisia. 
Pretensão quanto às virtudes que não possuímos. Falsa humildade. Severo 
julgamento dos outros por falhas que desculpamos em nós próprios. 
Exibicionismo, exagero, chamando a atenção para nós mesmos falando demais, 
reivindicando habilidade, sabedoria, experiência ou influência que não temos, ou 
por comportamento excêntrico ou ostensivo. Indevida preocupação sobre, ou gasto 
de tempo, dinheiro, ou energia em relação a aparência, vestuário, ambiente etc., a 
fim de impressionar outros; ou deliberadamente desleixo com as mesmas coisas. 
Busca, desejo ou deleite de bajulação ou elogios. 
 



Arrogância. Insistência para que os outros se conformem aos nossos desejos, 
reconheçam a nossa liderança, aceitem a própria estimativa do nosso valor. Ser 
prepotentes, argumentativos, opinativos, obstinados. 
 
Esnobismo. Orgulho sobre a raça, família, posição, personalidade, educação, 
habilidade, realizações ou posses. 
 
RAIVA é uma rebelião aberta contra Deus ou com as criaturas semelhantes a nós. 
Seu propósito e desejo é eliminar qualquer obstáculo à busca de nós mesmos, 
retaliar contra qualquer ameaça à nossa segurança, vingar insultos ou ferimentos à 
nossa pessoa. 
 
Ressentimento. Recusa em discernir, aceitar ou cumprir a vocação de Deus. 
Insatisfação com os talentos, capacidades ou oportunidades que ele nos deu. Falta 
de vontade para enfrentar dificuldades ou sacrifícios. Rebeldia ou queixa 
injustificada perante as circunstâncias de nossas vidas. Fugir da realidade ou 
tentativa de impor nossa vontade. Transferência para Deus, para os nossos pais, 
para a sociedade, ou para outros indivíduos da culpa pelo nosso desajuste; ódio a 
Deus, ou comportamento antissocial. Cinismo. Incômodo com o contraste de 
coisas; profanação ou murmuração. 
 
Agressividade. Ataque a outro em fúria. Homicídio por ação ou desejo. 
Combatividade ou manutenção de rancores. Injúria a outro, atacando-o, 
amaldiçoando-o, insultando-o ou prejudicando sua reputação ou propriedade. 
Disputas, brigas, contradição, incômodo, rudeza ou desdém. 
 
Retaliação. Vingança por erros reais ou imaginários, ou a sua conspiração. 
Punição severa ou excessiva. Hostilidade, ressentimento ou julgamento 
precipitado. Recusa em perdoar ou em oferecer ou aceitar a reconciliação. Falta de 
vontade de amar, de fazer o bem, ou de orar pelos inimigos. Boicotar ou isolar o 
outro por razões egoístas. Minar o prazer dos outros por falta de cooperação ou 
desdém, por não termos nosso caminho ou porque nos sentimos fora de nós 
mesmos ou superiores. 
 
INVEJA é a insatisfação com nosso lugar na ordem da criação de Deus, 
manifestado em relutância de seus dons e vocações para com os outros. 
 
Ciúmes. Ofensa aos talentos, sucesso ou boa sorte dos outros. Rivalidade ou 
competição egoísta ou desnecessária. Prazer em dificuldades ou angústia dos 
outros. Desprezo aos outros. 



 
Malícia. Má vontade, falsas acusações, calúnia, provocação. Leitura de motivos 
falsos em comportamentos alheios. Iniciação, aceitação ou difusão de fofoca. 
Início, fomento ou organização de antagonismo contra outros. Críticas 
desnecessárias, mesmo quando são verdadeiras. Incômodo deliberado dos outros, 
provocação ou intimidação. 
 
Desprezo. Desprezo pela virtude, capacidade, deficiências ou falhas de outrem. 
Preconceito contra aqueles que consideramos inferiores, que nos consideram 
inferiores ou que parecem ameaçar a nossa segurança ou posição. Ridicularização 
de pessoas, instituições ou ideais. 
 
GANÂNCIA é a recusa de respeitar a integridade de outras criaturas, expressa na 
acumulação desordenada de coisas materiais; na utilização de outras pessoas para 
nosso benefício pessoal; ou na busca de status, poder ou segurança à custa de 
outros. 
 
Ambição desordenada. Perseguição de status, poder, influência, reputação ou 
posses à custa da lei moral, de outras obrigações ou dos direitos de outrem. 
Concorrência impiedosa ou desleal. Colocação de si próprio ou da família em 
primeiro lugar. Conformidade com as normas que reconhecemos como erradas ou 
inadequadas para avançar. Intrigas ou conspiração para auto vinculação. 
 
Dominação. Tentativa em usar ou possuir outros. Proteção excessiva de crianças; 
recusa em corrigir ou punir para que não percamos seu afeto; insistir que se 
conformem ao ideal que temos para eles, contrariamente à sua própria vocação. 
Imposição de nossa vontade aos outros pela força, engano, lamúria ou recusa de 
cooperação. Prontidão excessiva para aconselhar ou comandar; abuso de 
autoridade. Condescender, debilitar, colocar os outros sob uma dívida de gratidão, 
ou nos considerarmos subutilizados quando o afeto ou a anuência dos outros não 
está à venda. Respeito a pessoas, favoritismo, parcialidade, lisonja, bajulação ou 
suborno para ganhar apoio ou afeto. Recusa em defender a verdade a cumprir 
deveres, em praticar bons atos, ou em defender aqueles injustamente atacados, 
porque tememos críticas ou ridicularizações ou porque procuramos obter o favor 
ou a aprovação de outros. Liderança, tentação ou encorajando outro a pecar. 
 
Avareza. Perseguição desordenada da riqueza ou de coisas materiais. Roubo, 
desonestidade, deturpação ou partilha de bens roubados. Trapaça em negócios, 
impostos, escola ou jogos. Fazer do sucesso mundano o objetivo da nossa vida ou 
o padrão para julgar os outros. 



Prodigalidade. Desperdício de recursos naturais ou de bens pessoais. 
Extravagância ou padrão de vida superior aos nossos rendimentos para 
impressionar os outros ou para manter o status. Falha no pagamento de dívidas. 
Jogar mais do que podemos perder ou obter lucros indevidos. Empréstimos 
desnecessários ou descuido com o dinheiro dos outros. Despesa consigo próprio 
com o que é necessário para o bem-estar dos outros. 
 
Penúria. Proteção indevida da riqueza ou da segurança. Insistência egoísta em 
interesses adquiridos ou em direitos reivindicados. Recusa em apoiar ou ajudar 
aqueles que têm uma reivindicação sobre nós. Absorver a energia dos outros. 
Mesquinhez. Não dar à igreja a devida proporção de nossos rendimentos, de nosso 
tempo e energia a boas obras. Falta de pagamento de promessas feitas à Igreja ou a 
instituições de caridade, quando se pode fazê-lo. 

 

                               
GLUTONARIA é o excesso de apetite natural de comida e bebida, e, por 
extensão, a busca desordenada de prazer ou conforto. 
 
Intemperança. Excesso de indulgência na comida, bebida, fumo ou outros 
prazeres físicos. Fadiga, agitação, exigência de padrões excessivamente elevados 
ou diletantismo. Condenação de algumas coisas ou prazeres materiais como sendo 
maus em si mesmos, tentando proibir seu uso em vez de seu abuso. 
 
Falta de Disciplina. Negligência em manter os dias de jejum ou abstinência, ou 
não utilização de outros meios necessários de autodisciplina. Negligência na saúde 
corporal – não buscar descanso suficiente, recreação, exercício ou alimentação 
saudável. Falta de utilização ou de cooperação com os cuidados médicos 
disponíveis quando doente. Utilização da doença como meio de fuga às 
responsabilidades. 
 
LUXÚRIA é o mau uso do sexo para gratificação pessoal, rebaixando-o do 
propósito sagrado para o qual Deus nos deu. 
 



Falta de Castidade. Violação das leis matrimoniais da Igreja. Falta de 
consideração pelo próprio parceiro na utilização da relação conjugal. Recusa em 
cumprir o objetivo do sagrado matrimônio na criação e na prestação de cuidados 
adequados aos filhos, ou em assumir a nossa plena participação nas 
responsabilidades ou no trabalho envolvido. Infidelidade para com o cônjuge. 
Indulgência sexual fora do matrimônio, em pensamento ou em ato, sozinho ou com 
outros. 
 
Falta de pudor. Estimulação do desejo sexual nos outros por palavras, vestimentas 
ou ações; ou em si mesmo por leitura, imagens ou fantasias. Recebimento ou 
compartilhamento de histórias sujas. 
 
Pudor excessivo. Medo do sexo ou sua condenação como mal em si mesmo. 
Recusa em procurar uma instrução sexual adequada ou tentativa de impedir que 
outros a obtenham. Estimulação da curiosidade excessiva e nociva por sigilo 
indevido. Repressão do sexo. 
 
Crueldade. Inflição deliberada de dor, mental ou física. Atormentação de animais. 
 
MOROSIDADE é a recusa em responder às nossas oportunidades de crescimento, 
serviço ou sacrifício. 
 
Preguiça. Indolência no desempenho de deveres espirituais, mentais ou físicos, ou 
negligência das obrigações familiares, profissionais ou sociais ou cortesias. 
Procrastinação de tarefas que não aprecia. Ocupação ou trivialidade para evitar 
compromissos mais importantes. Devoção de tempo excessivo para descanso, 
recreação, divertimento, televisão ou similares. Desperdício de tempo do 
empregador ou trabalho de má qualidade ou inadequado. 
 
Indiferença. Indiferença pela injustiça para com os outros, especialmente causadas 
por normas sociais atualmente aceitas; ou desatenção quanto ao sofrimento do 
mundo. Falta de informação adequada de ambos os lados em questões 
contemporâneas ou dos princípios cristãos envolvidos. Negligência dos deveres 
para com o Estado ou comunidade. Falha em fornecer adequadamente ou tratar de 
forma justa aqueles que trabalham para nós. Ignorar pessoas carentes, solitárias ou 
impopulares na família nossa ou da igreja, ou na vizinhança; ou falta de 
disponibilidade para ministrar a eles. Insuficiente atenção às necessidades 
religiosas e a outras de nossas famílias. Não cumprimento da nossa obrigação de, 
como missionário cristão, testemunhar ou assumir uma parte plena e consciente 
para tornar a unidade e a santidade da igreja uma realidade manifesta na terra. 



 
Oração após o Auto Exame 
Ó meu Deus, como são grandes os meus pecados! Quem me dera nunca o tivesse 
ofendido. Se por descuido ou ignorância me esqueci de alguma coisa no meu 
autoexame, mostra-me agora para que eu faça uma boa confissão. Por meio de 
Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. 
 
Do Livro de Oração de Santo Agostinho  
Holy Cross Publications 
Primeira Edição 1947 
 

 


