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LEMA: Juntos somos mais, somos Consolação 

MARCO DOUTRINAL: Nós somos colaboradores de Deus (I Coríntios 3,9) 

MOMENTO PENITENCIAL - ADOLESCENTES 

AMBIENTE - Ambiente acolhedor e discreto, destacando a mesa da Palavra de Deus com uma toalha de cor 

roxa, galhos secos e velas e a bíblia. Providenciar aparelho de som ou alguém que toque para acompanhar os 

cantos e fazer um fundo musical quando necessário. Destacar também o cartaz da CF 2018.  

ACOLHIDA 

Reunir todos para a oração inicial, que deve ser uma oração de oferecimento do dia e entrega do 

coração nas mãos de Deus.  

 

RITOS INICIAIS 

Inicia-se então com o sinal da cruz, e quem estiver conduzindo diz: 

Dir.: Queridas adolescentes, a graça, a misericórdia e a paz de Deus Pai e de Jesus Cristo, seu Filho, 

estejam convosco. 

Todos: A ele louvor e glória para sempre! 

PALAVRA DE DEUS - O Filho Pródigo /Lc 15, 11-32 

Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximaram-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, 

porém, e os mestres da Lei criticavam Jesus: “Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com 

eles”. Então Jesus contou-lhes esta parábola: “Um homem tinha dois filhos. O filho mais novo disse ao 

pai: ‘Pai, dá-me a parte da herança que me cabe’. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias 

depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. E ali esbanjou tudo numa 

vida desenfreada. Quando tinha gasto tudo o que possuía, houve uma grande fome naquela região, e 

ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um homem do lugar, que o mandou para 

seu campo cuidar dos porcos. O rapaz queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas 

nem isto lhe davam. Então caiu em si e disse: ‘Quantos empregados do meu pai têm pão com fartura, e 

eu aqui, morrendo de fome’. Vou-me embora, vou voltar para meu pai e dizer-lhe: ‘Pai, pequei contra 

Deus e contra ti; já não mereço ser chamado teu filho. Trata-me como a um dos teus empregados’. 

Então ele partiu e voltou para seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e sentiu 

compaixão. Correu-lhe ao encontro, abraçou-o e cobriu-o de beijos. O filho, então, lhe disse: ‘Pai, 

pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho’. Mas o pai disse aos empregados: 

‘Trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho. E colocai um anel no seu dedo e sandálias nos 

pés. Trazei um novilho gordo e matai-o. Vamos fazer um banquete. Porque este meu filho estava morto 

e tornou a viver; estava perdido e foi encontrado’. E começaram a festa. O filho mais velho estava no 

campo. Ao voltar, já perto de casa, ouviu música e barulho de dança. Então chamou um dos criados e 

perguntou o que estava acontecendo. O criado respondeu: ‘É teu irmão que voltou. Teu pai matou o 
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novilho gordo, porque o recuperou com saúde’. Mas ele ficou com raiva e não queria entrar. O pai, 

saindo, insistia com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: ‘Eu trabalho para ti há tantos anos, jamais 

desobedeci a qualquer ordem tua. E tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com meus amigos. 

Quando chegou esse teu filho, que esbanjou teus bens com prostitutas, matas para ele o novilho 

cevado’. Então o pai lhe disse: ‘Filho, tu estás sempre comigo, e tudo o que é meu é teu. Mas era 

preciso festejar e alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e tornou a viver; estava perdido, e foi 

encontrado”’. - Palavra de Senhor. Todos: Graças a Deus. 

 

 

Dir.: Após a leitura entregar a cada um, o texto bíblico, para que olham a própria vida e percebam 

como é o relacionamento que têm com a família, pais e irmãos, e também com os amigos; e descubram 

quais têm sido os valores mais importantes na vida deles.  

Convidar à meditação silenciosa sobre o texto (permitir que a meditação seja ao ar livre). O responsável 

deve ficar atento para que os adolescentes não conversem entre si nem se distraiam. Depois de algum 

tempo (10 a 15 minutos), convidá-los a voltar e na entrada entregar um papel para cada um. Quando 

estiverem acomodados, ainda em silêncio, convidá-los a escrever no papel o que descobriram sobre os 

seus relacionamentos (dar 5 minutos). Eles deverão guardar esse papel. 

Após o momento de silêncio e leitura da reflexão, o que podemos partilhar de nossa experiência? 

Às vezes fazemos coisas que não são boas, que desagrada o coração de Jesus e ferem o coração de 

nosso próximo, para que possamos viver este momento de quaresma em paz consigo mesmo e com os 

irmãos, vamos juntos fazer nosso exame de consciência.  

 Como estou me comportando com meus familiares, amigos, professores, ....? 

 Como está meu comportamento diante de atitudes que não são legais? 

 O que faço para ajudar meus amigos a não serem violentos? 

 Cuido da natureza, ajudando a preservar? 

 Sou solidário com os mais necessitados? 

 Tenho feito oração, ido a Igreja? 

 Ajudo em casa sem resmungar? 

 Acrescentar outras... 

EXPERIÊNCIA DE PERDÃO  

 

Depois de dar tempo para o exame de consciência, reuni-los e convidá-los a fazer o mesmo que o Filho 

Pródigo fez, conversando com Deus em seu coração, contando suas faltas e se sentido abraçar por Ele. 

Mostrar a importância do perdão sacramental onde, pelo Sacramento da Reconciliação, manifestamos a 

nossa vontade de voltar para Deus, nos reconciliarmos e sermos perdoado por Ele de nossas faltas.  
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MÚSICA: Abraço de Pai – Wlamir Alencar 

 

 

 

 

ORAÇÃO DA CAMPANHA DA FRATERNIDADE 2018 

 

Deus e Pai, nós vos louvamos pelo vosso infinito amor e  

vos agradecemos por ter enviado Jesus, 

O Filho amado, nosso irmão. 

Ele veio trazer paz e fraternidade à terra,  

e, cheio de ternura e compaixão, sempre viveu  

relações repletas de perdão e misericórdia. 

Derrama sobre nós o Espírito Santo, para que,  

com o coração convertido, acolhamos o projeto de Jesus  

e sejamos construtores de uma sociedade justa e sem violência,  

para que, no mundo inteiro, cresça o vosso reino de liberdade, verdade e de paz. 

 

ENCERRAMENTO 

Abençoe-vos Deus todo-poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Todos: Amém.  

Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Todos: Graças a Deus. 

 


