Exame de consciência à luz dos mandamentos
Fonte: http://textoscatolicos.wordpress.com/

Posted by Alexandre Pinheiro em 20/08/2009
Transcrevo abaixo um exame de consciência bastante extenso, retirado do livro Consecration to
Mary, do Pe. Helmut Libietis (www.angeluspress.org)
É meu desejo que possa auxiliar alguém a fazer uma boa confissão

Preliminar
Há quanto tempo você fez sua última confissão geral? (Uma confissão geral é recomendada, mas
não é obrigatória – consulte seu padre confessor caso tenha dúvidas sobre o que fazer).
Você recebeu absolvição?
Você cumpriu sua penitência?
Você deliberadamente ocultou um pecado mortal, ou confessou sem arrependimento verdadeiro,
ou sem um firme propósito de correção, ou sem a intenção de cumprir sua penitência?
Você, após essa má confissão, recebeu a Santa Comunhão em estado de pecado mortal?
Quantas dessas Confissões e Comunhões sacrílegas você fez?
Você, em estado de pecado mortal, recebeu qualquer outro Sacramento?

PRIMEIRO MANDAMENTO
Eu Sou o Senhor Teu Deus, Não Terás Outros Deuses Diante de Mim
Você negou a Fé Católica, abertamente a rejeitou, ou falou contra quaisquer doutrinas da Igreja
Católica?
Você perdeu a crença ou deliberadamente entregou-se a dúvidas sobre qualquer artigo de Fé, ou
sugeriu ou encorajou tais dúvidas em alguém?
Você traiu a Fé Católica por dizer que todas as religiões são boas, que um homem pode escolher
ser salvo em qualquer religião, seja qual ela for?
Você leu uma Bíblia Protestante, tratados ou livros heréticos, os vendeu ou os emprestou?
Você freqüentou ou juntou-se a algum culto falso? Você tocou ou cantou em locais de falso culto?
Você ouviu pregadores ou palestras heréticas ou pagãs? Quantas vezes?
Você expôs sua Fé a perigos através de associações malignas? Você se juntou a qualquer
sociedade secreta proibida pela Igreja? Você ainda pertence a ela? Você, por sua própria culpa,
permaneceu ignorante sobre as doutrinas e deveres da sua religião?
Você ficou muito tempo – um mês inteiro, ou mais – sem fazer qualquer oração, ou sem ter feito
qualquer ato de devoção a Deus?
Você cometeu um pecado em um local sagrado, na igreja, no cemitério? Você foi culpado de
grande irreverência na Igreja, por conversa indecente, por um modo inapropriado de se vestir, ou
por qualquer outro comportamento impróprio?

Você se consultou com alguma pessoa para conhecer o futuro, ou seriamente fez uso de práticas
supersticiosas, poções de amor, encantos, ferraduras, horóscopos etc., leu, deu, emprestou ou
vendeu livros sobre esses assuntos?
Você pecou e permaneceu em pecado, pensando que por Deus ser bom, Ele é compelido a
perdoá-lo?
Você deu vazão ao desespero?
Você idolatrou alguém dos esportes, ou de qualquer outra atividade, ou outra criatura?
Você se envergonhou da sua fé?

SEGUNDO MANDAMENTO
Não Tomarás o Nome do Senhor Teu Deus em Vão
Você foi culpado de blasfêmia por palavras raivosas, injuriosas ou insultantes contra Deus ou
quaisquer uma de Suas perfeições, ou contra a Igreja Católica, Maria, a Virgem Santíssima, ou
quaisquer santos? Você já odiou Deus?
Você pronunciou, de modo blasfemo ou desrespeitoso, ou com raiva, o Santo Nome de Deus, o
Nome de Nosso Senhor Jesus Cristo, ou abusou das palavras das Santas Escrituras por meio de
qualquer pedido indecente ou grosseiramente desrespeitoso?
Você jurou falsamente? Você o fez em prejuízo do seu próximo? Você se juntou a alguma
sociedade secreta na qual havia algum juramento? Quantos juramentos você fez na sociedade?
Você fez um juramento para se vingar ou para cometer algum outro crime? Você induziu outros a
jurar falsamente ou desnecessariamente, ou a quebrar algum juramento lícito?
Você amaldiçoou a si mesmo ou a outros? Você quis dizer o que disse? Esse pecado foi habitual?
Você fez qualquer voto irrefletidamente? Você quebrou ou negligenciou um voto lícito, ou o mudou
sem permissão?

TERCEIRO MANDAMENTO
Lembra-te de Manter Santo o Dia do Senhor
Os Preceitos da Igreja
1. Assistir à Missa aos Domingos e em Dias Santos.
2. Jejuar e se abster nos dias apontados.
3. Confessar seus pecados pelo menos uma vez por ano.
4. Ir à Comunhão durante a época da Páscoa.
5. Contribuir para a manutenção da Igreja.
6. Observar as leis da Igreja com relação ao casamento.
Você perdeu Missa aos domingos e nos Dias Santos, sem motivo grave, ou chegou atrasado, ou
saiu antes da Missa terminar? Você conversou, riu ou não prestou atenção na Missa?
Você esteve habitualmente ausente durante os sermões e as instruções?
Você realizou trabalho servil desnecessário durante domingos ou Dias Santos, ou fez com que
outros trabalhassem?
Você profanou estes dias, por freqüentar companhia impiedosa, com diversões pecaminosas,
jogos, dança indecente, ou excessos com bebida?

Você, sem necessidade, comeu carne ou fez com que outros comessem carne em dias de
abstinência? Você quebrou as leis do jejum?
Você negligenciou contribuição, de acordo com os seus meios, para o apoio da Igreja e de Seus
sacerdotes?
Você se casou perante um magistrado civil, ou até mesmo perante um pregador herético?
Você, sem a dispensa da Igreja, casou-se com um parente ou uma pessoa não-católica?
Você contraiu matrimônio que de qualquer forma seja proibido pela Igreja?

QUARTO MANDAMENTO
Honra Teu Pai e Tua Mãe
Você já desdenhou, ou até mesmo odiou seus pais, desejou a morte deles, ou esperou que
qualquer outro infortúnio lhes acontecesse?
Você os insultou, zombou, ridicularizou ou amaldiçoou?
Você os ameaçou, ou mesmo levantou sua mão para atingi-los?
Você os desobedeceu e gerou problemas sérios quando eles o proibiram de manter má
companhia, de ler maus livros e jornais, entre outras coisas? Você dolorosamente afligiu seus pais
por causa de sua ingratidão ou má-conduta?
Você, enquanto ainda menor, prometeu ou mesmo contraiu matrimônio sem o conhecimento e
consentimento de seus pais?
Você os negligenciou ou se recusou a ajudá-los em suas necessidades? Você se envergonhou
deles por causa de sua pobreza, classe ou aparência?
Você realizou fielmente o seu último pedido? Você negligenciou suas orações por eles?
Você foi desrespeitoso e desobediente com seus superiores espirituais, com o Papa, os bispos e
os padres da Igreja? Você se comportou de maneira soberba e insultante em relação a eles?
Você recusou a rezar por eles, ou pela conversão deles?
Você reza pelo seu país, pelo seu governo? Você pôs o país acima de Deus?
Você tomou parte com questões subversivas (atividades revolucionárias)? Você já se juntou a
alguma associação Comunista ou Liberal?
Você resistiu às autoridades legais do seu país, tomando parte em alguma violência de multidão,
ou perturbou a paz pública?

QUINTO MANDAMENTO
Não Matarás
Você, por atitude, participação, instigação, conselho, consentimento ou silêncio, foi culpado pela
morte ou lesão física de alguém?
Você teve a intenção de ou tentou tomar a vida de outra pessoa?
Você foi culpado pelo pecado do aborto? Você aconselhou ou ajudou alguma outra pessoa a fazer
um aborto?
Você teve a intenção de ou tentou tirar a própria vida?
Você prejudicou sua saúde por excesso com comida ou bebida?
Você ficou bêbado ou foi a causa da embriaguez de outros?

Você usou drogas? Você introduziu outros às drogas?
Você, por atitude, conselho ou consentimento, fez algo para impedir ou destruir uma vida?
Você desejou pela morte de seu próximo, ou que algum infortúnio acontecesse a ele? Você feriu,
ou tentou ferir, ou tratou mal outras pessoas?
Você teve inimizade com o seu próximo? Você se recusou a falar com ele ou a saudá-lo? Você
está reconciliado com ele?
Você já ficou extremamente irritado, além da razão? Você levou outras pessoas a sentirem raiva
ou vingança?
Você, por meio de cobiça, paixão ou vingança, se engajou em opressão ou ação judicial injusta?
Você prejudicou a alma de outros por dar escândalo, destruindo a alma dessa pessoa por meio de
mau exemplo? Você, por palavras ou intenções ruins, ou por mau exemplo, arruinou pessoas
inocentes, ensinou-lhes maus hábitos ou coisas que elas não deveriam saber?
Você expôs você mesmo ou outros à tentação?
Você assistiu a filmes ruins? Escutou música ruim? Comprou e leu revistas más? Permitiu que
seus filhos fizessem tais coisas?
Você se vestiu de modo inadequado ou indecente (minissaias, calças apertadas, decotes
arrojados, blusas e saias transparentes, biquínis, etc.)?
Você jogou tentação no caminho do fraco? Você tentou dissuadir ou desencorajar aqueles que
desejavam se arrepender e se reformar?
Você namorou quando não deveria, quando não era maduro o suficiente para se casar? Você
ofendeu a Deus durante o seu namoro?
Você negligenciou em dar ajuda de acordo com seus meios, ou a aliviar aqueles em aflição?

SEXTO E NONO MANDAMENTOS
Não Cometerás Adultério
Não Cobiçarás a Esposa do Próximo
Você deve mencionar as circunstâncias que mudam a natureza do seu pecado: o sexo, o
relacionamento e a condição, o estado de casado, solteiro ou vinculado a um voto; e se era
casado ou solteiro no momento de cometer o pecado?
Você, deliberadamente, teve prazer com pensamentos impuros ou imaginações, ou consentiu que
eles estivessem no seu coração?
Você desejou deliberadamente ver ou fazer qualquer coisa impura?
Você fez uso de linguagem, alusões ou palavras de duplo sentido ou impuras? Quantos estavam
lhe escutando?
Você ouviu com prazer deliberado à linguagem indecente? Você cantou ou ouviu canções
indecentes?
Você se vangloriou da sua imoralidade?
Você leu livros ou jornais imorais, ou emprestou ou vendeu para outros? Você escreveu, enviou
ou recebeu cartas ou mensagens impróprias? Você olhou com prazer deliberado objetos, imagens
ou cartões imorais, ou os mostrou para outros?
Você se expôs voluntariamente a ocasiões de pecado por curiosidade pecaminosa, por manter
companhia perigosa, por freqüentar locais perigosos, diversões perigosas ou pecaminosas; por
danças indecentes ou jogos indecentes; por familiaridade indevida com pessoas do sexo oposto?

Você mantém companhia pecaminosa agora? Você viveu no passado, ou vive agora, com alguém
que não é seu cônjuge aos olhos de Deus?
Você, pela liberdade dos seus modos, pela maneira indecente de se vestir etc., foi a causa de
tentação de outros?
Você arruinou uma pessoa inocente por introduzi-la à imoralidade?
Você foi culpado por sedução ou estupro? Você atingiu seus objetivos por meio de uma falsa
promessa ou de um falso casamento? Você se recusou a reparar a falta feita?
Você foi viciado em pecados sexuais solitários (masturbação)? Isso se tornou habitual?
Você cometeu pecados sexuais não naturais?
Você tomou parte ou facilitou os pecados de outros?
Você foi culpado do pecado de fornicação ou adultério?
Você usou controle de nascimento artificial? Você usou controle de nascimento natural sem
motivo suficiente? Você tentou enganar a Deus e Sua Lei?

SÉTIMO E DÉCIMO MANDAMENTOS
Não Roubarás
Não Cobiçarás as Coisas dos Teus Vizinhos
Quanto aos pecados de roubo, você deve contar ao padre, o mais exatamente possível, o valor do
que você levou, ou a quantidade de danos causados pela sua injustiça, de modo que o padre
possa julgar se seus pecados são mortais ou não, e que restituição você fez.
Você roubou dinheiro ou qualquer coisa de valor? Qual foi o valor? Ainda está em sua possessão?
Quanto você levou de cada vez?
Você roubou qualquer coisa consagrada a Deus, ou de um lugar santo? Isso é um sacrilégio,
assim como o roubo.
Você cobrou preços exorbitantes, ou produziu contas falsas, ou falsificou a qualidade dos seus
produtos?
Você trapaceou em jogos? Você esteve no hábito de apostar? Caso afirmativo, até que ponto?
Você se engajou em especulações ou empreendimentos enganadores para o prejuízo do simples
e do descuidado?
Você defraudou seus credores? Você foi culpado de falsificação ou de fraude? Você cobrou juros
exorbitantes?
Você roubou os pobres?
Você passou dinheiro falso ou mutilado? Você foi culpado de oferecer ou receber suborno?
Você manteve coisas achadas sem pesquisar quem era o dono? Você reteve qualquer dinheiro
que tenha sido confiado a você?
Você falhou em devolver coisas emprestadas? Você negligenciou o pagamento de suas dívidas?
Você contraiu débitos sem nenhuma esperança razoável de pagá-los?
Você comprou, recebeu ou ocultou coisas que sabia serem roubadas?
Você causou ruína ou danos à propriedade de outros? Você permitiu que seus animais
domésticos prejudicassem a lavoura do vizinho etc.?
Você desperdiçou o dinheiro do seu marido, esposa, pais etc. comprando vestidos ou jóias caras,
em bebedeiras, em uso de drogas etc.? Você foi descuidado com coisas confiadas à sua
incumbência?

Você recebeu dinheiro de trabalho ou de serviço que nunca realizou, ou que fez tão
insatisfatoriamente que teve de ser feito novamente?
Você tentou ganhar sua causa por meio de suborno, ameaças, ou outros meios injustos?
Você prejudicou ou destruiu (com o uso de fogo, por exemplo) sua propriedade e manteve o
dinheiro do seguro?
Você, nos seus tratos, tomou vantagem do simples, do pobre, do jovem e do inexperiente? Você
fez negócios injustos com o pobre, ou com aqueles em aflição?
Você foi culpado de fraude ou apropriação indevida em qualquer serviço público ou consórcio
privado?
Você causou qualquer dano ou perda por sua negligência, ou ignorância culpável, no exercício de
sua profissão ou emprego?
Você, de alguma maneira, tomou parte em roubo, fraude ou injustiça de alguém? Você ocultou a
injustiça de outros, quando era sua obrigação denunciá-la?
Você tentou, teve a intenção, ou deliberadamente desejou roubar, defraudar ou cometer qualquer
tipo de injustiça?
Você, por meio de calúnia ou de outro meio injusto, fez com que qualquer um perdesse sua
posição ou reputação?
Você votou em alguém que sabia ser inepto para o cargo?
Examine se você reparou toda a injustiça feita por você mesmo. Seus pecados não serão
perdoados enquanto você recusar ou deliberadamente negligenciar fazer um reparo. Se o que
você adquiriu injustamente não está mais em sua possessão, devolva o seu valor.
Se não puder devolver o valor inteiro, devolva pelo menos uma parte sem atraso. Se não puder
devolver de uma vez, você deve ter a firme e sincera resolução de fazê-lo o mais breve possível e
deve também procurar seriamente adquirir o meio de fazê-lo. A obrigação de restituição é
compulsória até que seja totalmente exonerada. A restituição deve ser feita ao dono. Se o dono
não puder ser achado, você deve dar o dinheiro aos pobres, à Igreja, ou a alguma caridade.

OITAVO MANDAMENTO
Não Levantarás Falsos Testemunhos
Você fez juramento falso ou aconselhou outros a fazê-lo?
Você assinou papéis ou documentos falsos, ou forjou qualquer escrita? Que prejuízos você
ocasionou desse modo?
Você foi culpado por mentira culposa e maliciosa? Você pôs em circulação, ou repetiu qualquer
relato escandaloso, que sabia ou acreditava ser falso?
Você foi culpado de detração em problemas sérios, por tornar conhecidos os pecados ou defeitos
secretos do seu próximo?
Você fez qualquer coisa para manchar reputação ou prejudicar os interesses dos outros?
Você causou mal-estar entre outros por comportamento mentiroso? Você revelou algum segredo
importante ou profissional?
Você, sem a devida permissão, leu cartas endereçadas a outras pessoas?
Você empreendeu-se para reparar o mal que cometeu, por contradizer seus falsos relatos? Você
honestamente tentou restaurar o bom nome que você prejudicou?
Você falou contra um membro do clero, porque ele é consagrado a Deus? Isso também é um
sacrilégio.

Você foi culpado de suspeitas injustas e julgamento imprudente?

OS SETE PECADOS CAPITAIS
Orgulho, Avareza, Luxúria, Inveja, Glutonia, Raiva, Preguiça.

OS SEIS PECADOS CONTRA O ESPÍRITO SANTO
(1) Desesperar-se de sua própria salvação;
(2) Presumir ser salvo sem méritos;
(3) Resistir à verdade conhecida;
(4) Ter inveja do mérito de outros;
(5) Ser obstinado pelo pecado;
(6) Morrer impenitente.

OS DEVERES PARTICULARES DE SEU ESTADO
Pais e Guardiões
Você falhou em sempre tomar o cuidado apropriado de vida e saúde de seus filhos? Você os
expôs a grande perigo antes de seu nascimento? Você falhou em prover suas necessidades?
Você lhes forneceu roupas, alimento etc. apropriados? Você já os desertou?
Você falhou em ensiná-los um negócio ou profissão, de modo que eles pudessem ganhar um
meio de vida honesto?
Você manifestou uma preferência injusta por um, em detrimento aos outros? Você foi negligente,
indelicado ou mesmo cruel com seus filhos, enteados ou protegidos? Você forçou seus filhos a um
estado de vida para o qual eles não tinham nenhuma vocação? Você os impediu de seguir sua
vocação para o estado religioso ou eclesiástico?
Você, sem motivo razoável, opôs-se à sua inclinação quanto ao casamento?
Você falhou em providenciar uma educação boa e Católica de acordo com os seus meios?
Você negligenciou em ensiná-los a fazer suas preces? Você negligenciou em inspirá-los, em sua
tenra idade, com o amor de Deus e horror ao pecado?
Você atrasou muito o seu batismo? Você negligenciou em tê-los preparados e trazidos, na idade
apropriada, à Confissão, à Comunhão e à Confirmação?
Você negligenciou a sua instrução religiosa, ou os enviou para escolas heréticas ou ímpias? Você
falhou em levá-los para a Missa aos Domingos e em Dias Santos?
Você falhou em não fazê-los observar abstinência nos dias descritos?
Você os posicionou em uma situação em que eles não poderiam praticar a sua religião, ou em que
a sua fé ou sua virtude estava em perigo?
Você expôs a sua inocência ao perigo ao permitir que crianças de sexos diferentes dormissem
juntos, ou por mantê-los à noite no próprio quarto dos pais?
Você vigiou a sua conduta com cuidado? Você viu onde eles gastam seu tempo, com quais
companhias eles se associam, e se eles estão viciados em qualquer vício secreto? Você lhes

permitiu vaguear por onde quisessem? Você os confiou aos cuidados de servos sem religião ou
de moral frouxa?
Você permitiu que eles lessem histórias impróprias, romances inúteis e outros livros perigosos?
Você lhes permitiu tomar parte em diversões pecaminosas e perigosas, ou assistir programas de
TV de má qualidade?
Você permitiu que eles namorassem quando não eram maduros o suficiente, ou quando não eram
velhos o bastante para se casarem?
Você permitiu que eles tivessem liberdade desnecessária com pessoas de outro sexo, visitas
solitárias, ou em horas inapropriadas, ou que ficassem fora de casa até tarde da noite? Você
permitiu danças indecentes na sua casa? Você permitiu que eles dançassem indecentemente?
Você falhou em corrigi-los e puni-los quando eles mereciam? Você permitiu que eles falassem mal
ou usassem linguajar impróprio sem puni-los?
Você, por meio de indiferença ou afeição desviada, os deixou sem restrições? Você, ao contrário,
os amaldiçoou com raiva, os tratou brutalmente, os exasperou ou os escandalizou mediante
linguajar violento e rude, nomes abusivos etc.?
Você os escandalizou com maus exemplos, por negligenciar a sua religião?
Casados
Você adquiriu matrimônio por motivos maus ou não-Católicos?
Você, por sua conduta, foi causa de ciúme e aflição para a sua esposa?
Você profanou a santidade do matrimônio por abusar, ou tentar impedir a sua finalidade permitida
– a saber, a procriação de filhos?
Você pecou contra outros por meio de palavras irritadas, nomes ultrajantes, ou mesmo discussões
e bofetadas?
Você, sem uma causa justa e sem permissão legal, abandonou sua esposa na vida, vivendo
separadamente ou permanecendo ausente por muito tempo?
Marido
Você tem sido fiel aos seus votos matrimoniais?
Você tratou sua esposa de maneira rude, cruel ou tirânica, bateu nela, ou abusou dela na sua
irritação? Você a fez infeliz por meio de sua frieza, mesquinharia, negligência e conduta
insensível, ou por passar muito do seu tempo de lazer fora de casa? Você falhou em tratá-la com
atenção e tolerância, quando ela estava em uma situação delicada?
Você a compeliu a agir contra a sua consciência para pecar contra as leis da natureza no ato
matrimonial?
Você negligenciou o sustento de sua esposa e de seus filhos? Você desperdiçou seus ganhos, ou
a propriedade de sua esposa?
Você causou discórdia por causa de seu egoísmo e ciúme, ou por causa de sua conduta não
cordial com os parentes dela?
Você tornou sua casa desagradável por causa de seu temperamento ruim, linguajar abusivo e
apontamento de erros, ou por aflições fingidas ou imaginárias?

Esposa

Você quebrou seus votos matrimoniais? Você foi causa de ciúme por causa de sua leviandade, ou
por tentar conseguir admiração e afeição dos outros?
Você, sem o conhecimento de seu marido, fez gastos inúteis e extravagantes para si mesmo ou
seus parentes?
Você causou discórdia por causa de seu egoísmo e ciúme e sua conduta não amigável para com
os parentes dele?
Você foi respeitosa e obediente a ele em todas as coisas razoáveis e permitidas?
Você tornou sua casa desagradável por causa de seu temperamento ruim, linguajar abusivo e
apontamento de erros, ou por aflições fingidas ou imaginárias?
Você, sem motivos justos, recusou-lhe seus direitos matrimoniais? Você o induziu a ofender Deus
e a agir contrariamente às leis da natureza no domínio sexual?
Você fez sua parte quanto ao sustento da família, ou você, ao contrário, tem sido ociosa e
negligente com suas tarefas de casa?
Estudantes
Você falhou em estudar seriamente e com diligência? Você falhou em gastar tempo suficiente em
seus estudos? Você perdeu um exame por causa de preguiça?
Você abusou da liberdade que tem no colégio ou na universidade, pelo fato de estar longe de sua
família?
Você gastou muito dinheiro em coisas e entretenimentos inúteis?
Você gastou muito do seu tempo em treinamento intelectual, esquecendo-se de sua vida
espiritual?
Você falhou em evitar as más influências de quaisquer professores, livros ou companhias
prejudiciais? Você falhou em agir como Católico com os seus conhecimentos? Você teve
vergonha de sua fé?
Meninos e Meninas
Você tem sido útil, ajudando nos serviços de casa, ou, ao contrário, tem sido um obstáculo?
Você tem se preocupado muito com sua aparência, e gasta muito tempo com essas frivolidades?
Você tem se vestido decentemente, com dignidade, simplicidade, e modéstia? Você é superficial e
mundano?
Você se colocou em qualquer ocasião de pecado em sua vida, ou você é uma ocasião pecado
para alguém?
Você tem cultivado sua inteligência com boa leitura, ou tem perdido seu tempo com romances,
revistas, televisão, ou esportes em demasia?
Você tem controlado seus desejos com o espírito de sacrifício, abnegação de si mesmo e
caridade?
Você tem sido o mestre de seu coração, seus sentimentos e pensamentos?
Empregadores
Você tem tratado seus empregados e servos de modo áspero ou tirânico? Você os tem
sobrecarregado com trabalho, ou os obrigou a cumprir tarefas desnecessárias em domingos ou
dias santos? Você os manteve fora da Missa nesses dias?
Você tem sempre lhes providenciado alimentos apropriados e suficientes, e tem lhes tratado
gentilmente durante a doença? Você os demitiu injustamente antes do tempo concordado? Você

lhes recusou seus impostos, negligenciou seu pagamento, ou tirou vantagem de sua pobreza ou
simplicidade para ocupá-los com prazos duros ou injustos?
Você falhou em encorajá-los e exortá-los a manter-se afastados do pecado e de situações
perigosas, de ir regularmente à Missa, de freqüentar os Sacramentos? Você foi de algum modo
uma causa de pecado para eles?
Você falhou em zelar pela sua moral? Você os fez sofrer para manter companhia imprópria ou até
altas horas?
Empregados
Você falhou em servir seus empregadores diligentemente e fielmente? Eles sofreram qualquer
prejuízo ou dano por sua culpa, negligência, roubo ou esbanjamento?
Você reteve parte do que eles lhe deram para fazer compras, ou tomou qualquer coisa sob o
pretexto de que seu salário é muito baixo? Quanto?
Você relevou desnecessariamente os defeitos de seus empregadores, semeou discórdia no
trabalho ou em suas famílias, ou foi a causa, mediante reclamações falsas ou maliciosas, de
outros empregados sendo exonerados?
Você está em uma situação em que a sua Fé e suas morais estão em perigo, ou onde você não
tem a oportunidade de desempenhar suas obrigações religiosas?
Você foi conivente ou ajudou seus empregadores em seus crimes? Você imprimiu, vinculou, ou
vendeu livros ou jornais contra a fé ou as morais?
Magistrados e Funcionários Públicos
Você falhou em cumprir fielmente os deveres de seu cargo?
Você, por fraqueza, respeito humano, desejo de popularidade e ânsia por vantagens de ofício e
pessoais, traiu os interesses públicos, ou sacrificou os direitos de um indivíduo, tolerou que um
crime não fosse verificado e punido? Em que sentido?
Você recebeu direta ou indiretamente subornos, ou permitiu ser influenciado por promessas ou
presentes, na administração de justiça, ou em sua conduta oficial?
Você extraviou fundos públicos, ou os usou para sua própria vantagem? Você enriqueceu-se ou
enriqueceu seus amigos à custa do público por meio de contratos injustos? Em que sentido e em
que quantidade?
Você abusou do seu poder oficial para gratificar vingança, para favorecer seus amigos, ou para
proteger ou ajudar o maligno?
Você negligenciou a causa dos pobres, do inocente, do indefeso e do oprimido?
Você fez escândalo por abertamente negligenciar e desconsiderar sua santa religião e suas
obrigações como Católico?
Advogados, Tabelionatos e Escrivães
Você advogou alegações injustas ou sustentadas por uma causa injusta? Você obteve uma
decisão injusta? Você sabidamente processou uma pessoa inocente?
Você prejudicou a causa do seu cliente por traição, ignorância ou negligência?
Você deu conselhos traidores, duvidosos ou desonestos? Você injustamente iludiu as esperanças
de seu cliente, ou de outro modo encorajou um processo inútil?
Você foi culpado de fraude, suborno ou outras injustiças? Você proferiu falso testemunho, ou
encorajou outros a cometer falso testemunho?
Você foi culpado de cometer fraude ao lavrar documentos ilegais, ou torná-los ambíguos, ou
contrários às intenções das pessoas relacionadas?

Você falsificou, destruiu ou substituiu documentos? Você produziu faturas de custo falsas,
reivindicou pagamentos injustos ou exorbitantes? O quanto você enganou dessa maneira?
Médicos e Cirurgiões
Você se responsabilizou pelo cuidado de um doente sem ter suficiente especialização ou
experiência? Você foi negligente no tratamento de casos sérios ou extraordinários? Você pôs
pessoas em perigo ao receitar remédios perigosos ou fazer experimentos cruéis em pacientes em
hospitais ou em pobres?
Você falhou em consultar outros médicos quando necessário, ou fez escolha de algum específico
por saber que condiria com seus erros?
Você causou despesas desnecessárias por meio de consultas desnecessárias, remédios inúteis,
etc.?
Você seguiu as opiniões de outros contrários às leis de Deus, ou sancionou um curso de
tratamento inapropriado? Que lesão corporal ou injustiça você causou desse modo?
Você realizou operações cirúrgicas além de sua especialização ou capacidade, ou as conduziu
sem cuidado?
Você deliberadamente tirou a vida de uma criança? Você diretamente ou indiretamente
providenciou, permitiu ou encorajou o aborto ou o pecaminoso controle de natalidade?
Você ensinou ou encorajou outros a impedir a concepção ou a praticar masturbação?
Você ensinou ou encorajou o uso, o abuso de drogas, licores etc.?
Você apressou a morte de alguém, a seu próprio pedido, ou a pedido de seus parentes? Você
falhou em advertir os que estavam em perigo de morte, de modo que eles pudessem ter recebido
os sacramentos a tempo?
Você fez uma criança morrer pagã sem receber batismo?
Farmacêuticos
Você vendeu qualquer remédio ou qualquer outro objeto para destruir a vida, para impedir a
concepção, ou para excitar as paixões?
Você vendeu licores a beberrões? Você vendeu drogas para os que abusam de drogas?
Os Que Possuem um Hotel, Bar ou Casa Pública
Você debitou em excesso seu hóspede, ou adulterou seus licores? Em que quantidades, e com
que freqüência? Você serviu álcool para beberrões, ou para aqueles particularmente bêbados, ou
permitiu alguém a beber em excesso na sua casa ou local?
Você recebeu dinheiro de pessoas que estavam arruinando a própria família ao gastar o dinheiro?
Você fez de sua casa um local de dissipação aos domingos ou mesmo durante a Missa? Você
permitiu apostas no seu estabelecimento, ou tolerou blasfêmia, obscenidade ou discussões?
Você permitiu que pessoas visitassem ou se alojassem para propósitos imorais? Você o tornou
um local para encontros amorosos escandalosos, diversões pecaminosas, danças imodestas ou
outros abusos pecaminosos?
Você manteve fotos ou jornais indecentes em sua casa? Você exibiu filmes indecentes? É o seu
negócio uma ocasião de pecado para o seu próximo, ou prejuízo para a sua família e um
obstáculo para a sua própria salvação?

