
 

 

Catequese em Família – Parábola do Filho Pródigo  

Dinâmica: O familiar adulto que inicia cada sessão, programada em família, para que estes 

passos possam ser seguidos, irá, igualmente, concluí-la, propondo um momento de silêncio e de 

uma oração que cada catecúmeno possa elaborar, segundo as suas próprias palavras, pensando, 

em concreto, no que, mesmo com a alteração dos hábitos, a vida lhe trouxe de bom neste 

período, mas, igualmente, ponderando nos que, na sua comunidade, na sua aldeia ou cidade, na 

sua paróquia mais sofrem ou estão marginalizados nesta hora que estamos a viver.  

 

Ver: https://www.youtube.com/watch?v=LBeTb9eo70A 

 

 

1. (Re)Conta, por palavras tuas, esta parábola. 

2. Como é que o pai recebeu o filho que tinha partido para terra distante e tinha perdido toda a 

herança que lhe dera? 

3. Concordas com a atitude do pai? Porquê? 

4. Que sentimentos expressou o irmão mais velho quando o mais novo regressou e lhe foi feita 

uma festa para celebrar? O que pensas da atitude do irmão mais velho? 

5. “O pai agiu à maneira de Jesus”. Concordas com esta afirmação? Porquê? 

 

 

Oração:  

Senhor eu creio que como na parábola do Teu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que 

os Teus Olhos já estão fitando fixamente lá naquela curva onde separa a Tua casa do mundo, é 

lá ao longe que os Teus Olhos de Amor já enxergam o que está distante da Tua Casa, meu Deus 

eu sei que Tu anseias por curar, libertar, trazer essas ovelhas ao aprisco, cansadas, machucadas, 

não sei Senhor doente talvez, o Senhor as conhece melhor do que eu, pois até os fios de cabelo 

estão contados, então meu Pai, envia uma Palavra através de um Anjo, agora Senhor, nesse 

momento em que faço a minha prece diante de Ti, levando o pedido das mães de jovens 

toxicômanos ao Teu Altar. Oh Deus ouve-nos, com os Teus ouvidos de Amor e atende-nos, em 

nome de Jesus e vai abraçando com as Tuas Mãos que cicatriza, que faz o coração ser 

restaurado, dá o Teu abraço de Vitória e faz essas ovelhas reviverem envolvidas no Teu Grande 

Amor! Amém! 

 

Pai Nosso… 

https://www.youtube.com/watch?v=LBeTb9eo70A

