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Confissão e Petição 
Uma Oração Puritana 

 
 

SANTO DEUS, 
tenho pecado vezes sem conta, 

  e sido culpado de orgulho e incredulidade, 
  de falhar em buscar tua vontade em tua palavra, 
  de negligenciar o buscar-te em minha vida diária. 
Minhas transgressões e tropeços 
  me apresentam com uma lista de acusações, 
 mas eu te louvo porque elas não serão levantadas contra mim, 
  pois foram todas postas em Cristo. 
Subjuga minhas corrupções, 
 e me concede graça para viver acima delas. 
Não permita que as paixões carnais nem os pensamentos pecaminosos 
  sujeitem meu espírito, 
 mas faze-te lei sobre mim em liberdade e poder. 
Te agradeço porque muitas das minhas orações não tem sido ouvidas. 

tenho pedido perdição e não tem vindo, 
tenho orado por paixões pecaminosas e tenho sido rejeitado, 
tenho pedido o Egito e me foi dada uma selva. 

Faze tua paciente obra, 
 respondendo ‘não’ às minhas orações injustas, 
  e fazendo-me aceitar isto. 
Limpa-me de todo desejo enganoso, 
 cada ponto que aspiro, 

tudo quanto for contrário à tua lei. 
Agradeço a ti por tua sabedoria e teu amor, 
 por todos os atos de disciplina a que estou sujeito, 
  pois às vezes me pões no fogo 
   para refinar meu ouro e remover minha escória. 
Nenhuma provação é tão difícil quanto estar sob senso de pecado. 
Se tu me desses a escolha entre viver em prazer e manter meus pecados, 

ou livrar-me deles pelo fogo: 
  quero antes a aflição santa! 
Tira de mim todo hábito perverso, 

todo progresso em antigos pecados, 
tudo o que obscurece o brilho de tua graça em mim, 
tudo o que me priva de deleitar-me em ti. 

Então te bendirei, Deus de Israel, 
 porque és aquele que me ergue. 

 

 
 

Tradução: Márcio Santana Sobrinho 
Extraído de: The Valley of Vision: 

A Collection of Puritan Prayers & Devotions, 
editado por Arthur Bennett. 


