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4º ENCONTRO  

 

TEMA: FAMÍLIA E EDUCAÇÃO  

“Amarás o Senhor teu Deus” (Mt 22:37-40)  

 

Preparando o ambiente: Bíblia, vela acesa, fotos da família (Símbolo da criação no amor), Pedir para às 

crianças desenharem à família com palavras de educação que aprenderam dos Pais como: Por favor, obrigado, 

com licença, bom dia etc.  

  

ACOLHIDA: Estamos felizes por estarmos reunidos pelo diálogo em família, para refletir a palavra de Deus 

e o seu primeiro mandamento. Vemos que a educação é o caminho que une o amor de Deus ao coração dos 

homens, por isso, nos faz crescer tanto, familiarizado o amor fecundo no cuidado uns pelos outros.  

  

CANTO: Abençoa Senhor as famílias, amém! Abençoa Senhor, a minha também! (Bis))  

  

ORAÇÃO INICIAL 
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: Neste terceiro encontro vamos refletir sobre nossa educação em tempo atuais. Papa Francisco 

nos fala sobre as três chaves essenciais para as famílias em sua evangelização educadora: Devemos sempre 

”Humanizar a nossa educação” para evitar o individualismo e o egoísmo, “ter a cultura do diálogo” para evitar 

a violência e o ódio e “semear a esperança” para gerar a luz e fazer crescer o amor transformador.  

  

LEITOR-2: A família, em seu ambiente de amor e afeto, passa à criança a noção de valores e as condições 

necessárias para o seu sadio amadurecimento. Pelo diálogo e no exemplo dos Pais é que se educam o caráter 

dos filhos, e devido a isso, que a família é a base da sociedade e o lugar onde as pessoas aprendem, pela 

primeira vez, os valores que os guiarão durante toda a vida.  

  

ESCUTA DA PALAVRA DE DEUS  

  

ANIMADOR: 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: Pela palavra de Deus, saberemos por onde andar, Ela é luz de verdade, precisamos acreditar...  

  

Texto Bíblico: (Mateus 22, 37-40)   

 

PARA APROFUNDAR  
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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? Porque o maior mandamento de Deus fala em amar pelos 

pensamentos, amar com o coração e amar de alma? Que pensamentos são estes de amor à Deus? Pelo coração, 

como anda nosso sentimento às suas leis? E como a alma pode encontrar a refrigerada paz neste amor?   

  

Oração: Tendo escutado e meditado a Palavra de Deus, o que vou dizer a Deus neste momento? Rezemos um 

instante para que Deus afaste de nós aquilo que nos distanciam de Seu amor. Peçamos ao Senhor por nossos 

pensamentos e sentidos, para que nossa alma encontre a paz em sua presença.  

  

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

de amor. A minha família tem amado ao Senhor por este mandamento? Que compromisso com a educação 

nas leis de Deus podemos exercitar a partir desta leitura? Que tal reunir outro dia em família para brincar de 

algo educativo juntos, um jogo interativo, ler um livro juntos, abrir os retratos antigos para ouvir histórias.   

  

ANIMADOR (a): Agradeçamos a Deus pelas crianças, adolescentes e jovens de nossas famílias e comunidade. 

Peçamos à Sagrada família que ajude nossas famílias a serem referência  de crescimento na fé e resposta ao 

chamado vocacional de Jesus Cristo. Rezemos:  

  

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 

 

 

 


