
 

Catequese em Família – Narrativa em que sucede  

o episódio de Zaqueu (Lc 19, 1-10) 

 

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: Narrativa em que sucede o episódio de Zaqueu (Lc 19, 1-10) 

https://www.youtube.com/watch?v=WgDBHnQys4Y 

 

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

2. Quem era Zaqueu? 

3. Por que decide ir Jesus a casa dele? 

4. O que pensa o povo da ida de Jesus a casa de Zaqueu? 

5. Por que decide Zaqueu devolver o que roubou? 

 

Oração: Senhor, Mestre da Sabedoria, 

que nos revela ensinamentos de vida eterna, 

guia meus passos no caminho do bem, 

para que, seguindo Teu exemplo, 

eu ilumine o mundo com o testemunho 

de uma vida alicerçada na Tua Palavra. 

Orienta minha alma para que saiba discernir 

entre a verdade e a mentira, 

a luz e as trevas, o bem e o mal. 

Conceda-me a graça de seguir Teus passos, 

para que vivendo na plenitude de Tua presença 

meus dias sejam permeados de paz e amor. 

Que meus dias sejam sementes de uma nova geração 

que gerem frutos de vida eterna no coração 

dos sofredores e marginalizados, 

dos oprimidos e perseguidos, 

dos injustiçados e desanimados. 

Santifica meus gestos para que sejam reflexo 

do Teu misericordioso e sagrado coração. 

Cristo Senhor, fortalece meu coração no compromisso 

de anunciar ao mundo a felicidade de ser todo Teu 

e de viver cada dia na presença de tua misericórdia. 

Amém! (Pe. Flávio Sobreiro) 

Pai Nosso… 

https://www.youtube.com/watch?v=WgDBHnQys4Y

