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2º. ENCONTRO 

TEMA: AMADOS E CHAMADOS POR DEUS. 

 “És precioso a meus olhos... Eu te amo” (Is 43,4) 

Preparando o ambiente: Bíblia, crucifixo, vela acesa, um coração desenhado (Símbolo 
do amor). Pedir para as crianças da casa desenharem coraçõezinhos.  

ACOLHIDA: Estamos felizes por estarmos reunidos e unidos em família, para refletirmos a Palavra de Deus e 
sobre nossa vocação.  Muitos foram chamados a construírem uma família, mas também são tantos outros que 
escolheram servir a Deus de um modo diferente.  Que possamos abrir os corações para acolhermos, nestes 
encontros, os ensinamentos do Senhor.   

 CANTO:  Vocação  

 Se ouvires a voz do vento  

Chamando sem cessar  

Se ouvires a voz do tempo Mandando esperar. A decisão é tua  

A decisão é tua  

São muitos os convidados  

Quase ninguém tem tempo  

 

ORAÇÃO INICIAL 

TODOS: Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo! Amém!  
  

LEITOR-1 Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito do Pai, vós nos destes a vida e nos revelastes o verdadeiro amor 
transbordante e inesgotável, que brota da família trinitária.  
  

LEITOR-2 Queremos colocar nossas famílias na mesma sintonia e intensidade desse amor, generoso e gratuito, 
sempre aberto à vida e, “ como Igreja doméstica, somos fermento de vida nova para a sociedade”  
  

Animador(a): Que a nossa casa possa estar a serviço do vosso Reino e cresçamos no compromisso de família 
humana à luz da Trindade divina, tornando-nos semelhantes na coragem e na serenidade de vosso pai adotivo 
São José e de vossa Mãe Santíssima, a Virgem Maria, cujo coração abriga e protege todas as famílias do mundo 
inteiro. Isso vos pedimos, com o Pai, na unidade do Espírito Santo.  
 

MOTIVAÇÃO DO ENCONTRO  

 ANIMADOR (a): Neste primeiro encontro vamos refletir sobre o tema do mês vocacional deste ano, “Amados e 

chamados por Deus”, com iluminação bíblica de Isaias: És precioso a meus olhos... Eu te amo” (Is 43,4).Queremos 

sentir a alegria de amar e ser amado.  

 CANTO: Onde reina o amor, fraterno amor. Onde reino o amor, Deus aí está. (bis)  

 Leitor-1: A família deve ser "uma comunidade de vida e de amor, onde cada um se sinta amado, aceito e 

apreciado assim como é". O "grande desafio da convivência diária", hoje ainda mais forte diante da quarentena 

obrigatória anti-contágio, deve servir para promover o "diálogo, a aceitação e a comunhão recíproca promover o 

"diálogo, a aceitação e a comunhão recíproca.  

 Leitor-2: Vale refletir sobre a real necessidade de nós, famílias, voltarmos a ser uma pequena Igreja doméstica. 

O AMOR precisa ser experimentado de maneira integral entre nós, esposos e filhos (as). É necessário perceber as 

maravilhas existentes dentro da nossa família e não abrir mão delas. Quando falamos de preciosidade, nos vêm 

ao coração e pensamento algo valioso. Nossa família, depois de Deus, é o nosso bem precioso, o nosso bem maior.  

 ESCUTA DA PALAVRA DE DEUS  
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ANIMADOR (a): Abramos o nosso coração para a acolhida da Palavra de Deus. Que ela possa produzir   

frutos e traga muitas bênçãos para as nossas famílias.  
 Canto: Eu vim para escutar, tua Palavra, tua Palavra, tua Palavra de amor...  

 Texto Bíblico: Isaías 43,1-5  

 PARA APROFUNDAR  

 ANIMADOR (a): O que o texto diz? Ler a leitura pausadamente, repetir um versículo, ou uma palavra que mais 

chamou a atenção.  

 Meditação: O que Deus está nos falando?  O que mais me tocou? Quais os medos que atrapalham minha 

resposta ao chamado de Deus? Você se sente uma pessoa importante, preciosa e amada por Deus? Ele te chama 

pelo nome! Qual a minha resposta a esse chamado  

 Oração: Tendo escutado e meditado a Palavra, o que vou dizer a Deus neste momento? O que eu quero 

agradecer ou pedir para mim, para as famílias, para a comunidade? Deus tem amor por você! Não tenhas medo! 

Tu és meu, Eu estarei sempre contigo. Essa palavra tem de estar forte em meu coração: “Eu te aprecio e te amo”. 

Te amo com amor infinito. Muito obrigado, meu Senhor e meu Deus.  

 Contemplação (Vida e ação): Qual o meu novo olhar a partir do texto? Demonstrar em família ações 

concretas de amor. A minha família tem servido ao Senhor com a verdadeira vocação cristã? Cite casos concretos. 

Rezar pelas vocações. Reunir a família e assistir a um filme sobre vocação.  

 ANIMADOR (a): Agradeçamos a Deus este nosso encontro e rezemos para que nossas famílias sejam 

verdadeiros celeiros de vocações. Que nossos jovens encontrem em Jesus Cristo o caminho do amor verdadeiro.  

 Todos: Pai Nosso... Ave Maria ...  

ORAÇÃO E BÊNÇÃO FINAL   
 

ORAÇÃO DO PAPA FRANCISCO NO TEMPO DE PANDEMIA  

 Ó Maria, tu iluminas sempre o nosso caminho, como sinal de salvação e de esperança.  
Nós nos confiamos a Ti, saúde dos enfermos, que ao pé da Cruz estiveste associada à dor de Jesus, 
conservando firme tua fé.  
Tu, salvação de todos os povos, sabes do que necessitamos, e temos certeza de que  
providenciarás, para que, como em Caná da Galileia, possa voltar a alegria e a festa, depois do tempo de 
provação.  
Ajuda-nos, Mãe do Divino Amor, a nos conformar com a Vontade do Pai, e a fazer o que nos dirá Jesus, 
Ele que tomou sobre Si nossos sofrimentos e carregou nossas dores para conduzir-nos, através da Cruz, 
à alegria da ressurreição. Amém!  
Na tua proteção buscamos refúgio, ó Santa Mãe de Deus, Não desprezes nossas súplicas, pois estamos 
na provação, E livra-nos de todo pecado, ó Virgem gloriosa e bendita!   
 ANIMADOR (a): Deus todo poderoso abençoai na vossa bondade e infundi em nós a sabedoria da 
salvação.  
 Todos: Amém.  
 BÊNÇÃO FINAL  

 ANIMADOR (a): Deus todo poderoso abençoai na vossa bondade e infundi em nós a sabedoria da 
salvação.  
Todos: Amém.  
ANIMADOR (a): Sempre nos alimente com os ensinamentos da fé e nos faça perseverar nas boas obras.  
Todos: Amém.  
ANIMADOR (a): Orientai para Vós nossos passos e nos mostrai o caminho da caridade, da paz e da 
verdadeira vocação.  
Todos: Amém.  
ANIMADOR (a): Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo.  
Todos: Amém.  


