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CELEBRAÇÃO DE ABERTURA  

“Eu e minha casa serviremos ao Senhor.” (Josué 24,15)  

 

1º ENCONTRO – ABERTURA 

Preparando o ambiente: Bíblia, vela acesa, uma imagem da sagrada família, (caso a família tenha) uma 

jarra com flores, foto dos pais com os filhos.  

MOTIVAÇÃO: No segundo domingo do mês de agosto, mês vocacional no Brasil, celebramos o Dia dos 

Pais. Rezemos agradecidos a Deus Pai pelos nossos pais que continuam a sua missão, como também os pais 

já falecidos. Ofereçamos como filhos, aos pais: amor, respeito, carinho, orações, gratidão e paz. Na família, 

o pai juntamente com a mãe ocupa um lugar especial e importante.  

 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)  
 

 SAUDAÇÃO INICIAL  

 

ANIMADOR (a): Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém! Rezemos juntos a Oração  

Inicial da Semana Nacional da Família, pedindo a Deus por nossos pais. (Pág. 4)  

 

FILHO (a): A alegria do Dia dos Pais nos leva a celebrar a Semana Nacional da Família, entre os dias 09 e 

15 de agosto de 2020, em todas as comunidades do Brasil, com o tema: “Eu e minha casa serviremos ao 

Senhor.”  

  

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

 

FILHO (a): Nesse tempo de pandemia fomos convidados a ficar em casa, em isolamento para evitar a 

propagação do vírus. Os pais e filhos tem ocasião de conviver por mais tempo juntos. Como se tem visto 

houve muita criatividade para ocupar o tempo com coisas úteis e que ajudam a estreitar os laços familiares. A 

igreja sempre teve a “casa” como lugar de encontro e vivência do amor mútuo e lugar do crescimento da fé.  

A casa (família) como “Igreja doméstica”!  

 

FILHO (a): Cremos no amor como nossa missão. E que esta missão seja o meio de sermos completamente 

vivos e alcançarmos a realidade para a qual fomos criados. Acreditamos que este amor deve ser ensinado, 

compartilhado e comunicado na família e por ela; que é a igreja doméstica.   

  

ESCUTA DA PALAVRA DE DEUS  

  

ANIMADOR (a): Com a ajuda do Evangelho, vamos conversar sobre a paternidade aos olhos de Deus e os 

desafios enfrentados pelos pais em Sociedade.  
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Conheceremos, por exemplo, a importância do “Sim” de São José a Deus para “gerar” a presença viva de 

Jesus em todas as famílias!  

 

Texto bíblico: Mt 1,18-24  

  

PARTILHA  

1-O que o texto diz para nós, hoje?  

2-Somos chamados a abrir caminhos para a vida, como fez José?  

 

ANIMADOR (a): Jesus entra na nossa história, vem ao meio de nós, nascendo de Maria por obra de Deus, 

mas com a presença de São José, o pai legal que o protege e ampara. O exemplo de São José é para todos um 

forte convite a desempenhar com fidelidade, simplicidade e humildade a tarefa que a Providência nos destinou. 

Antes de tudo, para os pais de família, para que saibam sempre apreciar a beleza de uma vida simples e 

laboriosa, cultivando com solicitude o relacionamento conjugal e cumprindo com entusiasmo a grande e difícil 

missão educativa.  

  

PRECES:  

 

ANIMADOR (a): Irmãos e irmãs, elevemos a Deus as nossas preces, cheios de confiança e amor filial, nesse 

dia em que celebramos o dia dos pais e respondamos:  

Todos: Pai nosso, que estais nos céus, atendei-nos. MÃE: Por nossos esposos, para que, fiéis a eles, saibamos 

reconhecer sua dedicação, amor e serviço, rezemos ao Senhor.  

 

FILHO (a) Por todos os pais viúvos, empobrecidos, desempregados, abandonados e por aqueles que estão 

doentes, rezemos ao Senhor.  

 

PAI: Para que aprendamos a reconhecer em cada rosto de pai, especialmente nos marcados pelo sofrimento, 

a face de Deus Pai, rezemos.  

 

MÃE: Pelos pais falecidos, para que Deus lhes conceda a Paz eterna, rezemos.  

  

ORAÇÃO À SAGRADA FAMÍLIA  

Jesus, Maria e José, em Vós contemplamos o esplendor do verdadeiro amor, a Vós, com confiança, nos 

dirigimos.   

Sagrada Família de Nazaré, tornai também as nossas famílias lugares de comunhão e cenáculo de oração, 

escolas autênticas do Evangelho e pequenas Igrejas domésticas.   

Sagrada Família de Nazaré, que nunca mais se faça, nas famílias, experiência de violência, egoísmo e divisão: 

quem ficou ferido ou escandalizado, depressa conheça a consolação e cura.   

Sagrada Família de Nazaré que cresça sempre mais a consciência do caráter sagrado e inviolável da família, 

a sua beleza no projeto de Deus. Jesus, Maria e José,  escutai a nossa súplica. Amém. 

 

ENCERRAMENTO 

ANIMADOR: Estivemos reunidos e continuaremos unidos EM NOME DO PAI, DO FILHO E DO 

ESPÍRITO SANTO. 

T. Amém  
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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.  
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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.  
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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 
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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  
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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 


