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   6º ENCONTRO:  

 

TEMA: “EU E MINHA CASA, SERVIREMOS AO SENHOR.” ( JOSUÉ 24, 15)  

   

Preparando o ambiente: Organizar um altar com Bíblia, vela, terço, Imagem da Virgem 

Maria e uma foto da família.  

  

ACOLHIDA: Amada família, estamos reunidos e com grande alegria chegamos ao último encontro da 

SEMANA DA FAMÍLIA. Esperamos contemplar da mesma intenção aquilo que Deus no ensina em Josué: 

“Eu e minha casa serviremos ao Senhor.”   

  

CANTO: Maria de Nazaré  
Maria de Nazaré, Maria me cativou. Fez mais forte a minha fé/E por filho me adotou/Às vezes eu paro e fico a 

pensar/E sem perceber, me vejo a rezar/E meu coração se põe a cantar/Pra Virgem de Nazaré. Menina que 

Deus amou e escolheu/Pra mãe de Jesus, o Filho de Deus, Maria que o povo inteiro elegeu/Senhora e Mãe do 

Céu. Ave-Maria (3x), Mãe de Jesus.  

  
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 quinto e último encontro temos como tema: “Eu e minha casa serviremos ao Senhor.”  

Vamos destacar a importância da família que teme ao Senhor e busca seguir os seus caminhos à luz da Palavra 

de Deus, da oração, da fraternidade, do perdão, do diálogo e da comunhão.   

  

LEITOR-2: Muitos são os desafios atualmente, em que cotidianamente, deparamos com as ofertas tentadoras 

existentes no mundo. A Família como base da sociedade, deve fornecer na sua estrutura de amor as condições 

para gerar os filhos fecundos na ética e costumes cristãos.   

  

ESCUTA DA PALAVRA DA PALAVRA  

  

ANIMADOR (a): Examinemos se nas nossas famílias e nas comunidades buscamos amar e servir, sendo 

capazes de doação da Vida. Escutemos com atenção a Palavra de Deus.  

  

CANTO: É como a chuva que lava, é como fog que abrasa. Tua Palavra é assim, não passa por mim sem 

deixar um sinal. (bis)  

PARA APROFUNDAR  

  

ANIMADOR (a): O que o texto diz? Leia o texto pelo menos duas vezes, com calma, procurando identificar 

o que mais lhe chama a atenção.  
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Meditação: O que Deus está nos falando?  Procure entender e ouvir a voz de Deus através desse texto. Reflita 

sobre a importância do Temor ao Senhor, se por amor a Ele, temos procurado viver em retidão, renunciando 

ao pecado e as seduções do mundo, para que nossa família cresça em Santidade? Está se dispondo a ajudar de 

alguma forma em sua comunidade ou aos irmãos mais necessitados, seja humanamente ou espiritualmente?  

  

Oração: O que o texto me leva dizer a Deus? Diante da meditação, que Palavra que podemos dizer a Deus? 

Como anda nosso alicerce em nossa casa para servir ao Senhor?  Digamos isto a Deus cada um em uma frase.  

  

Contemplação: Qual nosso olhar a partir do texto?  

Agora é preciso decisão! Renunciar o que não vem de Deus e procurar colocar em nossas casas valores que 

acrescentam na vida da família mediante a fé. Pequenas atitudes como: mudar hábitos em selecionar melhor 

as  programações de TV, definir momentos de oração em família, introduzir símbolos cristãos e exercitar a 

docilidade do amor no trato de uns com os outros.  

  

ANIMADOR (a): Nossa família pertence a Jesus e a sua Igreja. Como Josué, “eu e minha casa serviremos 

ao Senhor”. Agradeçamos ao Senhor por nossas famílias e que tenhamos sempre como alicerce a Palavra de 

Deus, o pão da eucaristia, a caridade no cuidado dos irmãos e irmãs e a missão de espalhar o amor de Deus.  

  

 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 


