
Encontro 20 

O PAI AMOROSO E O FILHO PERDOADO 

PREPARAR 

Mochila, prato vazio, tênis e boné; 
 

1. SINAL DA CRUZ 
 

2. ORAÇÃO INICIAL PARA TODOS OS DIAS  

Nada te perturbe, Nada te espante, Tudo passa, Deus não muda, 

A paciência tudo alcança; Quem a Deus tem, Nada lhe falta: Só Deus basta.  

Eleva o pensamento, ao céu sobe, por nada te angusties, nada te perturbe. 

A Jesus Cristo segue, com grande entrega, E, venha o que vier, nada te 

espante. 
 

3. LEITURA- LUCAS 15, 11-32 

4. RESPONDER  
 

a. Quem são as pessoas que aparecem nesta parábola? 

b. O que fez o filho mais novo? 

c. O que aconteceu depois que gastou todos os bens? 

d. Qual foi a atitude do pai? 

e. Qual a atitude do filho mais velho? O que o pai lhe disse? 

(enviar as respostas ao catequista) 



 

5. MEDITAÇÃO – ler as páginas 71-72 
 

 

6. SÍMBOLO  

Observe os símbolos e reflita. 

Mochila: Recordemos o pedido do filho mais novo da parábola, que 

partiu para longe da casa do pai.  A mochila representa todas as vezes em 

que nosso coração e nossa mente ficam longe do pai, da mãe, de Deus e 

da Igreja. 

Prato vazio: Recordemos que o filho mais novo ficou sozinho e com 

fome. Ele foi abandonado depois de ter gastado tudo o que o pai lhe 

tinha dado. No caminho da vida, há amigos comprados, companhias 

falsas. 

Tênis e boné: Recordemos as atitudes do Deus-Pai na parábola em que o 

pai do filho pródigo colocou anel no dedo e sandálias nos pés do filho 

que voltava. É preciso saber que Deus sempre está de braços abertos a 

esperar que voltemos para a Casa do Pai e nossa casa. Ele nos protege 

dos pés à cabeça. O mal praticado morre num abraço. Quem volta ao Pai 

tem festa, roupa nova e nova herança.  
 

7. ORAÇÃO – ver na página 72 
 
 

8. ATIVIDADE  

Converse com seu pais e faça um lista de Instituições (hospitais, creche, 

asilos...) ou pessoas (enfermeiros, médicos, bombeiros ...) que cuidam 

dos necessitados no bairro onde você mora ou na cidade. Depois 

escreva em que sentido as suas ações se parecem com a do bom 

samaritano?  
 

9. CONTEMPLAÇÃO  

• O que aprendi de novo nesse encontro? 

• Como vamos viver o que este encontro nos propõe? 
 

10.  Para ouvir e cantar a música acesse: http://bit.ly/cici-eucaristia2-

deezer, encontro 20 
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