
Da Carta aos Coríntios, de São Clemente I, papa 
(Cap. 7,4-8,3; 8,5-9,1; 13,1-4; 19,2: Funk 1,71-73.77-79.87)  
(Sec. I) 
Fazei penitência 
Fixemos atentamente o olhar no sangue de Cristo e compreendamos quanto é 
precioso aos olhos de Deus, seu Pai, esse sangue que, derramado para nossa 
salvação, ofereceu ao mundo inteiro a graça da penitência. Percorramos todas as 
épocas do mundo e verificaremos que em cada geração o Senhor concedeu o tempo 
favorável da penitência a todos os que a ele quiseram converter-se. Noé proclamou 
a penitência, e todos que o escutaram foram salvos. Jonas anunciou a ruína aos 
ninivitas, mas eles, fazendo penitência de seus pecados, reconciliaram-se com Deus 
por suas súplicas e alcançaram a salvação, apesar de não pertencerem ao povo de 
Deus. 
Inspirados pelo Espírito Santo, os ministros da graça de Deus pregaram a penitência. 
O próprio Senhor de todas as coisas também falou da penitência, com 
juramento: Pela minha vida, diz o Senhor, não quero a morte do pecador, mas que 
mude de conduta (cf. Ez 33,11); e acrescentou esta sentença cheia de 
bondade: Deixa de praticar o mal, ó Casa de Israel! Dize aos filhos do meu povo: 
"Ainda que vossos pecados subam da terra até o céu, ainda que sejam mais 
vermelhos que o escarlate e mais negros que o cilício, se voltardes para mim de todo 
o coração e disserdes: 'Pai', eu vos tratarei como um povo santo e ouvirei as vossas 
súplicas” (cf. Is 1,18; 63,16; 64,7; Jr 3,4; 31,9). 
Querendo levar à penitência todos aqueles que amava, o Senhor confirmou esta 
sentença com sua vontade todo-poderosa. Obedeçamos, portanto, à sua excelsa e 
gloriosa vontade. Imploremos humildemente sua misericórdia e benignidade. 
Convertamo-nos sinceramente ao seu amor. Abandonemos as obras más, a discórdia 
e a inveja que conduzem à morte. Sejamos humildes de coração, irmãos, evitando 
toda espécie de vaidade, soberba, insensatez e cólera, para cumprirmos o que está 
escrito. Pois diz o Espírito Santo: Não se orgulhe o sábio em sua sabedoria, nem o 
forte com sua força, nem o rico em sua riqueza; mas quem se gloria, glorie-se no 
Senhor, procurando-o e praticando o direito e justiça (cf. Jr 9,22-23; ICor 1,31). 
Antes de mais nada, lembremo-nos das palavras do Senhor Jesus, quando exortava 
à benevolência e à longanimidade: Sede misericordiosos, e alcançareis 
misericórdia; perdoai, e sereis perdoados; como tratardes o próximo, do mesmo 
modo sereis tratados; dai, e vos será dado; não julgueis, e não sereis julgados; fazei 



o bem, e ele também vos será feito; com a medida com que medirdes, vos será 
medido (cf. Mt 5,7; 6,14; 7,1.2). Observemos fielmente este preceito e estes 
mandamentos, a fim de nos conduzirmos sempre, com toda humildade, na 
obediência às suas santas palavras. Pois eis o que diz o texto sagrado: Para quem hei 
de olhar, senão para o manso e humilde, que treme ao ouvir minhas palavras ? (cf. 
Is 66,2). 
Tendo assim participado de muitas, grandes e gloriosas ações, corramos novamente 
para a meta que nos foi proposta desde o início: a paz. Fixemos atentamente nosso 
olhar no Pai e Criador do universo e desejemos com todo ardor seus dons de paz e 
seus magníficos e incomparáveis benefícios. 
 
 
Carta de S. Inácio aos Esmirniotas 8-9 
 
União com o bispo 8. 1Segui todos ao bispo, como Jesus Cristo segue ao Pai, e ao 
presbitério como aos apóstolos; respeitai os diáconos como à lei de Deus. Sem o 
bispo, ninguém faça nada do que diz respeito à Igreja. Considerai legítima a 
eucaristia realizada pelo bispo ou por alguém que foi encarregado por ele. 2Onde 
aparece o bispo, aí esteja a multidão, do mesmo modo que onde está Jesus Cristo, aí 
está a Igreja católicau. Sem o bispo não é permitido batizar, nem realizar o ágape. 
Tudo o que ele aprova, é também agradável a Deus, para que seja legítimo e válido 
tudo o que se faz. 9. 1De agora em diante, convém retomar o bom senso e, enquanto 
ainda temos tempo, converter-nos a Deus. É bom reconhecer a Deus e ao bispo. 
Quem respeita o bispo, é respeitado por Deus; quem faz algo às ocultas do bispo, 
serve ao diabo. 
 
 
Pastor de Herman, 31 
 
31. 1Eu disse: “Senhor, ainda quero te fazer outra pergunta.” Ele respondeu: 
“Pergunta.” Continuei: “Ouvi alguns doutores dizerem que não há outra conversão 
além daquela do dia em que descemos à água e recebemos o perdão dos pecados 
anteriores.” 2Ele me respondeu: “Ouviste bem. É assim mesmo. Aquele que recebeu 
o perdão de seus pecados não deveria mais pecar, e sim permanecer na pureza. 
3Entretanto, como queres saber tudo com pormenores, eu te explicarei também isso, 



sem dar pretexto para pecar aos que hão de crer ou aos que começaram agora a crer 
no Senhor, pois tanto uns como outros não têm necessidade de fazer penitência de 
seus pecados, pois seus pecados passados já foram abolidos. 4Para os que foram 
chamados antes destes dias, o Senhor estabeleceu uma penitência, pois o Senhor 
conhece os corações. E sabendo tudo de antemão, ele conheceu a fraqueza dos 
homens e a esperteza do diabo em fazer o mal aos servos de Deus e exercer sua 
malícia contra eles. 5Sendo misericordioso, o Senhor teve compaixão de sua criatura 
e estabeleceu a penitência, e deu-me o poder sobre ela. 6Todavia, eu te digo: se, 
depois desse chamado importante e solene, alguém, seduzido pelo diabo, cometer 
pecado, ele dispõe de uma só penitência; contudo, se peca repetidamente, ainda que 
se arrependa, a penitência será inútil para tal homem, pois dificilmente viverá.” 
7Então eu lhe disse: “Senhor, sinto-me reviver depois de ouvir essas coisas tão 
pormenorizadamente, pois sei que serei salvo, se eu não continuar a pecar.” Ele me 
disse: “Serás salvo, tu e todos os que fizerem essas coisas.” 
 
 
Segunda carta aos Filipenses, s. Policarpo 
 
Amor fraternal 10. 1Permanecei, portanto, firmes nessas coisas e segui o exemplo 
do Senhor, firmes e imutáveis na fé, amantes da fraternidade, amando-vos 
mutuamente, unidos na verdade, competindo na mansidão do Senhor, não 
desprezando ninguém. 2Quando podeis fazer o bem, não o deixeis para depois, 
porque a esmola liberta da morte. Sede todos submissos uns aos outros, que a vossa 
conduta seja irrepreensível entre os pagãos, para que recebais louvor, pelas vossas 
boas obras, e o Senhor não seja blasfemado em vós. 3Ai, porém, daquele mediante 
o qual o nome do Senhor for blasfemado. Portanto, ensinai a todos a sobriedade, na 
qual também vós viveis. 
 
 
Didaquê  
 
O jejum e a oração 8. 1Que os jejuns de vocês não coincidam com os dos hipócritas. 
Eles jejuam no segundo e no quinto dia da semana. Vocês, porém, jejuem no quarto 
dia e no dia da preparação.y 2Não rezem como os hipócritas, mas como o Senhor 
ordenou no seu Evangelho. Rezem assim: “Pai nosso que estás no céu, santificado 



seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no 
céu. Dá-nos hoje o pão nosso de cada dia, perdoa a nossa dívida, assim como também 
nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-
nos do mal, porque teu é o poder e a glória para sempre”. 3Rezem assim três vezes 
por dia.  
Didaquê  


