
CATEQUESE PARA ADOLESCENTES (4ª, e 5º ETAPA) 

 

Título: PERDOA-ME PAI 
Materiais:  “O regresso do Filho Pródigo” de Rembrandt impressa ou projetada 
                            Bíblia  

                            Bacia com água  

                            Bolos, sumos e outros, para a festa  (opcional) 

                           Grelha de perguntas para o jogo (páginas 16 e 17)  

Objetivos: Observar atentamente a ilustração e colocar-se no lugar de cada personagem;  
                        Refletir sobre o lugar do perdão na sua vida;  

                        Procurar o perdão dos seus pecados, confessando-os ao sacerdote.  

DESENVOLVIMENTO DA CATEQUESE 
 EXPERIÊNCIA HUMANA  
Convidar a observar a ilustração da pintura e a expressar livremente as suas impressões sobre o que 
vê. Explicar de modo semelhante:  

- Nos seus quadros sobre episódios históricos e bíblicos, assim como nos retratos de contemporâneos, 
Rembrandt parece ir direto ao coração.  

- Nesta ilustração, alusiva à parábola do Filho Pródigo ou do Pai Misericordioso, o centro dramático 
onde a luz incide, para onde o nosso olhar se encaminha, é o contacto entre o pai e o filho que 
regressa.  



- Destacam-se pormenores como: a cabeça do filho encostada ao peito, encostado Aquele que perdoa 
– que perdoa com o coração e não apenas com a razão – naquela posição de sujeição ao pai, estando 
de joelhos e a contenção dos outros que testemunham, que aguardam, expectantes.  

- Estes sinais falam com eloquência do momento do retorno a casa, da beleza de voltar a sentir o 
Amor, de se sentir amado, do momento em que depois do arrependimento, tudo se torna mais claro, 
mais límpido e sereno.  

- Curiosamente não há palavras, apenas gestos. E aqueles silêncios que, por vezes, se tornam 
ensurdecedores e que não precisam de ser explicados, apenas vividos, apenas experienciados.  

- O filho que regressa roto, meio descalço: um pé com uma sandália, outro sem coisa alguma, 
representando a vida nova que pretende começar, que quer para si daí em diante, e a vida antiga. Este 
filho abatido, arrependido, surpreso pelo acolhimento paternal, que estaria fora do seu horizonte.  

- A figura do pai de ar afável e enternecido pelo regresso do filho amado, de manto encarnado, 
mostrando a sua aparente velhice, que quer representar Deus Pai, e ao mesmo tempo o Verbo que 
Encarnou para nos salvar: Jesus, o Filho que nos orienta para o Pai.   

- As mãos do pai repousam cuidadosa e delicadamente nas costas do filho regressado. Estão abertas, 
como que a acalmar o seu coração e a garantir-lhe, pelo toque, a sua intenção inequivocamente 
perdoadora e o desejo de ver este filho que estava perdido, agora restaurado, de novo aconchegado 
pelo pai. Mas, duas mãos diferentes. Uma mais envelhecida, que acolhe, que suaviza este retorno, é 
Deus Pai, sempre acolhedor. E outra mais nova, mais esguia, que é Jesus, Aquele que com a sua vida 
e vinda nos empurra para o Pai.  

  

PALAVRA DE DEUS 

Fazer a proclamação da leitura de Lc 15, 11-32, a parábola do Filho Pródigo, acompanhando com a 
ilustração.  Explorar: 

- Deus dá-nos liberdade, permite que façamos as nossas escolhas e nos confrontemos com o nosso 
orgulho. 

- Como o pai da parábola, mesmo estando vivo, deu a parte da herança ao filho mais novo. Não era 
obrigado a fazê-lo. Poderia inclusive proteger o seu filho, negando o que lhe era pedido e proibindo que 
ele fizesse aquela loucura. Porém, permitiu que acontecesse como o filho pedia, mesmo sabendo que 
ele sofreria por causa do seu orgulho e imprudência.  

- Deus, na figura do pai, tem paciência com os seus filhos pecadores. O pai descrito na parábola é 
muito paciente com a atitude absurda do filho mais novo. Ele não estava preocupado com os bens 
materiais que se perderam, mas com o crescimento do filho. Este pai soube esperar pelo filho, pelo seu 
crescimento de coração, pelo arrependimento dos seus pecados.  

- A paciência de Deus dá-nos tempo. Deus recebe-nos de braços abertos quando somos humildes e 
nos arrependemos. Quando o pai vê o regresso do seu filho arrependido, manda preparar uma festa e 
alegra-se com o seu retorno. 

- Qualquer que seja a aparência, quando a vida está centralizada apenas em si mesmo, fica 
completamente arruinada. Todo aquele que procura viver afastado de Deus dissipa os seus bens. 
Desperdiça os preciosos anos, esbanja as forças da razão, do coração e da alma, e trabalha para o 
vazio. 

- O pai manda vestir o filho perdido com roupas novas, com a melhor túnica. É uma nova vida que 
começa. Põe-lhe um anel, sinal do restabelecimento da confiança e da pertença. Surge uma nova 
aliança. Dá-lhe sandálias para andar. Agora nada o deterá.  



- Na sua miséria, o filho pródigo voltou a si. E voltou ao seu pai. A parábola não visa censurar a má 
conduta do filho. Ele sente que a culpa do passado está perdoada, esquecida e apagada para sempre.  

- Noutro prisma, o irmão que permaneceu com o pai caiu no mais degradante vício: encheu-se de 
justiça própria. Não trabalhava movido pelo amor, mas pela esperança da recompensa.  

Desafiar: 

- E eu, com que personagem mais me assemelho?  

- Preciso de mudar de vida?  

- Que herança desejo? Será que ela me vai ajudar a crescer ou só servirá para me destruir, ainda que 
me dê prazer imediato?  

- Sou capaz de voltar atrás? Ultrapassar o meu orgulho e pedir desculpa? 

- Preciso de pedir perdão?  

- Preciso de dar o perdão?  

- Em que situações da minha vida me encho de mim próprio e esqueço Deus e os outros?  

- Tenho agradecido a Deus a Sua paciência infinita?  

- Tenho-me entregue e perguntado a Deus o que quer que eu faça com a minha vida?  Que uso faço 
da liberdade que Deus me dá?  

  

EXPRESSÃO DE FÉ 

 Após o exame de consciência, os adolescentes deverão procurar o sacerdote, confessando os seus 
pecados. Com a penitência e face ao que cada um sente que é preciso mudar na vida, os 
catequizandos poderão ser convidados a efetuar um compromisso com Deus: escrevem-no em água 
que poderá estar colocada numa bacia em local próprio. Esta água simboliza o banho e a nova veste 
que foi colocada ao filho que regressou à casa do Pai. O grupo pode, depois, vivenciar um lanche em 
ambiente festivo, que recorde o regresso do filho à casa do pai misericordioso.  

  

JOGO: (arquivo separado) 

 Ainda no início do lanche, a partir da Parábola, pode-se propor um simples jogo vocacional. Formar 
duas equipes: uma dos meninos e outra das meninas. Fazer as perguntas da grelha seguinte, 
apresentando múltiplas respostas (2 ou 3) para eles escolherem a que acharem mais correta (a mais 
correta é a da célula azul). Ganha a equipe que mais acertar. Para estimular a participação, dar como 
premio aos vencedores o bolo mais apetecido da mesa.   

No fim do jogo, já tendo entregado o premio à equipe vencedora – que deve partilhar o doce com a 
que não ganhou – e tendo todos lanchado, acaba-se o encontro explicando que Deus dá a cada um 
uma vocação específica (sinal do anel da parábola). Essa vocação é o melhor plano para a nossa vida. 
É o que mais nos pode realizar e trazer sucesso à vida. Pergunta-se a cada um se já pensaram ao que 
Deus chama. Deve-se explicar que, tal como no método científico, o melhor método é aquele que 
considera todas as hipóteses. Há que perguntar se a vontade de Deus “para mim” não é ser padre ou 
irmã, missionário ou missionária, ou esposo ou esposa. Há que perguntar e tentar ouvir a resposta. O 
Pai falará certamente!  


