
PIT STOP  |  Exame de Consciência com a Parábola do Filho Pródigo
Como nos disse o Papa Francisco: “nunca é demasiado tarde para nos convertermos, nunca, até ao 
último momento, mas é urgente, é agora! Comecemos hoje!” Esta Pit Stop que o 4Faith te propõe vai 
ao encontro desta urgência. Está na hora de voltar para o Pai!

Procura um momento e um local onde possas ter alguma paz. 
Podes começar com este excerto do Salmo 139:

Senhor, Tu me examinas me conheces 
sabes quando me sento e quando me levanto;

estás atento a todos os meus passos.
Ainda a palavra me não chegou à boca,
já Tu, Senhor, a conheces perfeitamente

Tu me envolves por todos os lados
e sobre mim colocas a tua mão.

Para onde poderia fugir da tua presença?
Se subir aos céus, Tu lá estás;

se descer ao mundo dos mortos, ali te encontras.
Se voar nas asas da aurora

ou for morar nos confins do mar
mesmo aí a tua mão me guiará
e a tua direita me sustentará.

Tu modelaste as entranhas do meu ser
e formaste-me no seio de minha mãe.

 Dou-te graças por tão espantosas maravilhas;
admiráveis são as tuas obras.

Quando os meus ossos estavam a ser formados,
nada disso te era oculto.

Tudo isso estava escrito no teu livro.
Todos os meus dias estavam modelados,

ainda antes que um só deles existisse.
Examina-me, Senhor, e vê o meu coração;

põe-me à prova para saber os meus pensamentos.
Vê se é errado o meu caminho

e guia-me pelo caminho eterno.

Aqui fica mais um item para adicionares ao teu 4Faith Gear!



Olha para a tua vida e vê como tens percorrido a parábola do Filho Pródigo

Amas o Pai?
O Filho mais novo quis partir para longe do Pai…

E tu? Amas verdadeiramente a Deus? Acima de todos os amores?
Jesus faz parte da tua vida e procuras aprofundar a amizade com Ele, na oração, na Palavra, na Eucar-
istia e na busca do Perdão?
Decides a tua vida com Deus, deixando que Ele aponte o caminho da tua vocação, das tuas relações, 
da tua vida académica e profissional? 
Tens um coração missionário, que não tem medo de afirmar e de falar da fé aos outros?

Amas a casa do Pai?
O Filho mais velho, vivia na casa do Pai, mas não amava a casa e a vida que tinha junto do Pai. A Igreja 
é a casa do Pai, onde O encontramos, recebemos e vivemos.

Como olhas para a Igreja? Focas-te mais nas coisas que perdes e que não podes viver, experimentar ou 
ter, ou confias nela como uma Mãe que, por vezes, corrige, mas que, acima de tudo, ama? 
Olhas com amor para a Igreja, para o Bispo, para a tua comunidade e para os grupos onde estás? 
Agradeces a Deus pelos padres e pelos consagrados que põe na tua vida, e pela vida que eles oferecem 
por ti? 
Vives agradecido pelos que caminham a teu lado, como irmãos? 
Compreendes e aceitas os que vivem a fé de maneira diferente da tua, vendo na diversidade uma riqueza? 
Quando não compreendes uma proposta da Igreja, confias e procuras esclarecer as tuas dúvidas, ou 
simplesmente não a aceitas?

Amas o teu irmão?
O Filho mais velho não foi capaz de usar de misericórdia para com o irmão.

E tu? Amas o outro como a ti mesmo, independentemente de quem é, de onde vem, da sua posição 
social, ou da religião que tem? 
Procuras combater as injustiças, quaisquer que sejam? 
Perdoas os que te ofendem e pedes perdão quando ofendes alguém? 
Quando alguém comete erros, usas de misericórdia e corriges com caridade, ou irritas-te e humilhas o 
outro?
Tens inveja dos outros, por serem mais inteligentes, mais bem sucedidos, mais populares entre os 
amigos, mais amados, ou por qualquer outra razão? 
Dás a vida pelos outros, ajudando-os no que podes e partilhando o que tens, mesmo quando isso exige 
algum sacrifício da tua parte?
Aceitas as críticas e as opiniões diferentes das tuas? 
Usas palavras, roupas, sinais ou gestos que escandalizam ou magoam os outros? 
Amas a tua família e procuras estar presente, assumindo as tuas responsabilidades e amando os teus 
pais e irmãos? 
És esforçado, responsável e honesto no estudo, vendo-o como um bem para o mundo, sem ficares vaido-
so com os resultados? Assumes o estudo como uma missão e evitas os atrasos e as faltas desnecessári-
as?



Amas-te a ti mesmo? 
O Filho mais novo, quando se vê sem nada, até já desejava comer o que os porcos comiam… Já nem 
se considerava digno de que o Pai o chamasse por Filho…

Como é que olhas para ti? Amas a tua vida?
Lembras-te que ela é um dom de Deus e que deve ser vivida como dom para os outros? 
Procuras conhecer-te melhor e descobrir as tuas qualidades para as desenvolver e pôr ao serviço dos 
outros e os teus defeitos para procurar melhorá-los? 
És simples e humilde, ou procuras as coisas grandes, que dão nas vistas e a admiração dos outros? 
És responsável e generoso na forma como usas os teus bens e o teu dinheiro, ou gastas mal o que podias 
partilhar com os outros? Procuras mais dar do que receber? 
Estás sempre a queixar-te dos outros e das coisas? 
Como vives as tuas relações afetivas e o teu namoro? Procuras viver cada etapa como um verdadeiro 
caminho a dois, ou buscas apenas a tua realização e prazer? 
És casto no que dizes, no que vês e no que fazes? 
És verdadeiro e recusas-te a recorrer a mentiras, ainda que pequenas, para sair facilmente de situações 
incómodas ou para não ter de dar explicações?
Tens hábitos que prejudiquem a tua saúde, ou ponham em risco a tua vida?

Esta Pit Stop que juntamos ao teu 4Faith Gear, pode ser usada regularmente ao longo da aventura 
que é a vida. É muito importante parar para fazer uma revisão do que está mal, para podermos 

reparar os erros e seguir adiante com fôlego renovado!

O próximo desafio sai a 11 de Março!

Lembra-te do que disse o Papa Francisco: “Deus nunca se cansa de perdoar! Nós é que nos 
cansamos de pedir perdão!”

Depois desta Pit Stop, procura um padre, confessa-te com verdade e simplicidade e recebe o 
abraço do Pai, que deseja fazer uma festa por tua causa!


