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3º ENCONTRO  

 

TEMA: A FAMÍLIA EM TEMPO DE PANDEMIA  

“Perseveravam eles na doutrina dos apóstolos, nas reuniões em comum, na fração do pão e nas orações” At 

2,42.  

  

Preparando o ambiente: Bíblia, crucifixo, vela acesa, uma imagem da Sagrada Família.  

  

ACOLHIDA: Amada família, nos reunimos para partilhar e rezar o dom da família em tempos de pandemia. 

O Senhor nos convida a percebermos neste tempo, a consciência de que as famílias constituem a Igreja 

doméstica. Assim, cada grupo familiar é uma pequena célula do corpo de Cristo, a Igreja povo de Deus. 

Peçamos ao Bom Pastor que ajude as famílias a exercer sua fé e missão em tempos desafiadores.  

  

CANTO: Ilumina, ilumina Nossos pais, nossos filhos e filhas! Ilumina, ilumina Cada passo das nossas 

famílias!  

  
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  

  

Leitor-1: Nesse tempo de pandemia, não estamos indo à igreja (templo). A casa tornou-se lugar por excelência 

da prática cristã. Aqui se pode acompanhar as celebrações pela TV, internet, rádio e outros meios. É  também 

uma boa ocasião para nós família termos algum momento para juntos lermos a Palavra de Deus, refletirmos 

sobre ela, fazermos momentos de oração juntos. Tudo isso fortalece nossos laços familiares e a própria fé.   

  

Leitor -2: A família é a igreja doméstica e a casa é o lugar por excelência para o encontro com o Senhor 

Ressuscitado e com os irmãos. O Papa Francisco fez uma afirmação na Exortação Apostólica Amoris Laetitia, 

183, muito apropriada para o momento de pandemia no qual estamos inseridos: “Deus confiou à família o 

projeto de tornar-se ‘doméstico’ o mundo, de modo que todos cheguem a sentir cada ser humano como um 

irmão.”  

  

ESCUTA DA PALAVRA DEUS  

  

ANIMADOR: Palavra de Deus que vamos ouvir nos orienta como família, à prática da partilha, da oração, 

da comunhão e da fraternidade.  

  

Texto bíblico: At 2, 42-47  

  

CANTO: A vossa Palavra, Senhor, é sinal de interesse por nós! (2x)   
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PARA APROFUNDAR  

  

ANIMADOR (a):  O que o texto nos diz? No texto de Atos dos Apóstolos mostra a realidade de fé das 

primeiras comunidades. Após, a missão dos Apóstolos, elas começam a ser fundadas. Importante destacar que 

nas primeiras comunidades eram formadas por pequenos grupos. O que fala o texto de como era a fé praticada 

dessas comunidades?   

  

Meditação: O que Deus está nos falando?  ? O texto apresenta a comunidade primitiva cristã que, viviam em 

pequenas comunidades, nas quais se reuniam na fração do pão e na oração. O que as comunidades cristãs 

primitivas nos ajudam hoje no nosso grupo de família? Na época por meio das pequenas comunidades a Boa 

Nova de Jesus foi testemunhada na vida fraterna, os nossos grupos de família é um bom testemunho para 

nossos vizinhos, amigos? Somos solidários na fração do pão? Somos perseverantes na oração?  O que diz o 

texto de forma pessoal para mim? Qual a nossa missão?   

 ORAÇÃO: Tendo escutado e meditado a Palavra, o que vou dizer a Deus neste momento? Neste momento 

possamos fazer a Deus nossas preces pedindo a Deus a graça de sermos assim como as primeiras comunidades, 

um sinal do amor de Deus na vida dos mais necessitados, principalmente na caridade e na oração.  

  

Contemplação: Qual o meu novo olhar a partir do texto? A Palavra nos impele a viver a alegria da solicitude 

em Cristo, onde partir o pão e partilhar a Palavra faz com que nos conectemos às suas propostas. Como temos 

nos organizado em casa e em família para ouvirmos a Palavra de Deus? Que compromisso podemos adotar?  

  

ANIMADOR (a): Que a Sagrada Família, modelo de toda família humana, ajude a cada um de nós nestes 

momentos difíceis. Que nos conceda um convívio fraterno e amoroso, um dar-se uns aos outros, e nos 

acompanhem com sua proteção incessante. Rezemos por todas as famílias que perderam seus entes queridos 

e pelos profissionais de saúde.  

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

  
 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.  


