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5º ENCONTRO  

 

TEMA: FAMÍLIA E COMPROMISSO COM A VIDA  

“Viu, sentiu compaixão e cuidou dele.” ( Lc 10, 33-34)  

  

 Preparando o Ambiente: Bíblia, vela, imagem da Sagrada família, flores ou ramos verdes, fotos 

representando a vida desde a concepção.   

  

ACOLHIDA: Querida família, é com muita alegria que nos reunimos para mais um encontro da hora da 

família. Que o Espírito Santo nos conduza e nos auxilie na reflexão de hoje: FAMÍLIA E COMPROMISSO 

COM A VIDA.  

  

CANTO:  Oração pela família  
 Que nenhuma família comece em qualquer de repente/Que nenhuma família termine por falta de amor/Que o 

casal seja um para o outro de corpo e de mente/E que nada no mundo separe um casal sonhador!  

Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte/Que ninguém interfira no lar e na vida dos dois/Que 
ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte/Que eles vivam do ontem, do hoje em função de um 
depois!  
Que a família comece e termine sabendo onde vai/E que o homem carregue nos ombros a graça de um 
pai/Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor/E que os filhos conheçam a força que 
brota do amor! Abençoa, Senhor, as famílias! Amém! Abençoa, Senhor, a minha também (bis)  
 
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 encontro vamos refletir sobre o tema: família e compromisso com a vida. Tem comunhão 

com a CF 2020 cujo tema é fraternidade e Vida. A vida tem seu início no seio da família. Por isso, a 

importância e a necessidade da família preparar-se estruturadamente para assumir o compromisso de gerar, 

educar e cuidar da vida, desde a concepção até a morte natural.  

  

Leitor-2: A vida é dom de Deus, portanto, ela deve ser respeitada e cuidada como um bem muito precioso. 

Este encontro tem a finalidade, fazer uma breve reflexão sobre a questão da valorização e do cuidado com a 

vida. Deus quer que a família seja coautora da vida. Ela tem a função de gerar, criar e educar os filhos, como 

também prover suas necessidades básicas de alimentação, moradia, educação, saúde, segurança, entre outros...  

  

ESCUTA DA PALAVRA DE DEUS  
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ANIMADOR (a): O Evangelho que vamos ouvir, Jesus questiona-nos sobre qual deve ser nossa atitude 

pessoal diante de uma vida que corre perigo. O samaritano viu, sentiu compaixão e cuidou dele.  

  

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

Evangelho de Lucas 10, 25-37  

 

PARA APROFUNDAR  

  

ANIMADOR (a): O que diz o texto bíblico? Quais são as palavras e os gestos de Jesus? Qual é o tema que 

perpassa a discussão dos personagens? Procure perceber o contexto do relato: lugares, pessoas, perguntas.  

  

Meditação: O que Deus está nos falando?  Qual palavra do texto encontrou profunda sintonia com sua vida, 

com suas atitudes? Em sua vida, seu trabalho, seu relacionamento com sua família, as pessoas, como você 

procura viver os ensinamentos de Jesus? Quais sentimentos o texto despertou em você? Qual é sua atitude 

diante de situações em que a vida está ameaçada seja pela violência, pelo abandono ou pela indiferença?  

  

Oração: O que o texto nos leva dizer a Deus?  

 Faça a sua oração, oferecendo ao Senhor os frutos desta meditação com a Palavra. Apresente suas intenções 

e pedidos a Deus e agradeça-lhe este momento.   

  

Contemplação (Vida e Missão): Qual o novo olhar a partir do texto? Qual novo olhar nasceu em você, a 

partir da Palavra? Quais sentimentos o texto te despertou? Como estou cuidando da vida neste tempo de 

pandemia? Com que atitude desejo viver o dia de hoje?   

  

ANIMADOR (a): Agradeçamos ao Senhor por mais esse encontro e peçamos que nos ajude a mantermos 

fiéis aos seus ensinamentos. Rezemos por todos os que se dedicam ao cuidado do outro.  

  
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  


