
ROTEIRO SEMANAL PARA O ENCONTRO NA 

FAMÍLIA – MÊS DA BÍBLIA 

 

 

1º ENCONTRO 

 

 

TEMA: SOMOS O TEU POVO 

 

 

PÚBLICO ALVO: Crianças e 

Adolescentes 

 

AMBIENTAÇÃO: Mesa com toalha branca, 

uma faixa de tecido verde por cima (indicando o 

tempo litúrgico). Globo Terrestre ou Mapa do 

Mundo (se possível, destaque a região de 

ISRAEL). Tenha também: vela, flores, pedaços 

de papel com as palavras: ELEIÇÃO, POVO, 

ESCRAVIDÃO, ESPERANÇA, FÉ, MOISÉS, 

AMOR, LEI, TERRA PROMETIDA, 

FIDELIDADE. A Bíblia deve estar em um lugar 

de destaque. 

 

CANTO PARA O ASCENDIMENTO DA 

VELA: Vem, Santo Espírito de Deus; Vem, 

iluminar a nossa vida. // Vem, Santo 

Espírito de Deus; Vem, nos conduzir divina 

Luz. 

 

01. SAUDAÇÕES 

- É muito bom estarmos aqui, como família, 

no encontro com o Pai. Iniciemos este 

momento de oração: Em nome do Pai, do 

Filho e do Espírito Santo. Amém. 

- Que a Paz e o Amor de Deus Pai revelado 

em seu Filho Jesus Cristo e a Força do 

Espírito Santo, esteja sempre conosco. 

Todos: Bendito seja Deus que nos reuniu 

no amor de Cristo. 

 

02. VAMOS CANTAR! 

Clipe musical: A Bíblia é a Palavra de Deus 

(MP4) – Diante do Trono 

 

03. ORAÇÃO INICIAL 

- Ó Deus de amor, nós 

estamos contentes, porque 

somos o seu povo. Queremos 

conhecê-lo e amá-lo cada vez 

mais. Estamos aqui, Senhor, porque 

precisamos da sua luz para vivermos 

felizes. Amém! 

 

04. VAMOS CONVERSAR! 

Pensemos na origem do povo de 

nosso país ou mesmo nossa própria família:  

- Quem são nossos pais e avós?  

- De onde veio cada um deles?  

Na sua maior parte de origem 

humilde.  Assim também ocorreu com o 

povo da Bíblia que surgiu de famílias que 

viviam do trabalho agrícola e que cuidavam 

das ovelhas, de escravos fugindo de seus 

senhores no Egito, de pessoas 

marginalizadas, de gente simples e pobre. 

- Por que são chamados de povo de Deus?  

Porque foi o povo escolhido por 

Deus para, no meio deles e por meio deles, 

nascer o Messias prometido, o libertador e 

salvador. Que possamos ouvir a Palavra de 

Deus para nos orientar em nossa caminhada 

como filhos e filhas de Deus. 

Só é possível conhecer a origem do 

Povo de Deus quando entramos no mundo 

da Bíblia. Conhecendo a origem de Israel se 

percebe que Deus, chamado Javé, é um 

Deus que caminha e faz história com seu 

povo. Fazemos a experiência de Deus 



quando percebemos que a história do povo 

da Bíblia é também a nossa história. 

 

05. VAMOS CANTAR! 

Clipe da Palavra de Deus (MP4) A Bíblia 

Palavra de Vida. 

 

 

06. OUÇAMOS A 

PALAVRA! 

TEXTO BÍBLICO: Dt 7,7-16 

Roda de conversa sobre o texto 

Bíblico 

 

07. DEUS ME FALA 

O Pai amoroso criou o mundo para 

manifestar sua bondade, sua glória e 

beleza... Nós fazemos parte deste mundo, 

somos o povo eleito de Deus e Ele nos ama 

muito! Seu amor não tem limites. Deus quer 

ver todos os seus filhos felizes. Ele não 

gosta de ver seus filhos sofrendo pelo 

pecado, tendo a sua vida ameaçada pela 

violência, pela ambição, pela destruição e 

pelo desequilíbrio que atingem o 

ecossistema e interferem em nossa vida. Na 

Bíblia percebemos o amor e a ternura de 

Deus quando Ele nos coloca como seres 

responsáveis e livres em nossa existência.  

É bom lembrar que biblicamente o 

povo de Deus vai fazendo a experiência do 

seu amor e das suas orientações na sua 

caminhada, com a ajuda dos profetas. Nós 

também precisamos testemunhar essa 

mesma felicidade que Deus-amor quer dar a 

todas as pessoas do mundo. 

 

08. OREMOS 

- Rezemos para que Deus nos oriente, 

através de sua Palavra, a vivermos com a 

dignidade do povo escolhido por Ele: Pai 

Nosso...  

Ave Maria... 

09. COMUNHÃO E AMIZADE COM 

DEUS 

Entrevista com a Bíblia (Anexo) 

 

10. ORAÇÃO 

O povo de Deus se uniu para vencer 

as dificuldades. Essa união é muito 

importante entre nós. Um jeito bom de 

cultivar a união é a gente rezar pelos nossos 

irmãos e irmãs. Por isso, cada um vai 

colocar a mão no ombro de quem está ao 

nosso lado e repetir: 

“Ó DEUS DE AMOR, VEM 

ABENÇOAR ESTE MEU 

COMPANHEIRO (A). CONCEDE A 

ELE (A) MUITA FORÇA E MUITA 

DISPOSIÇÃO PARA AJUDAR AS 

OUTRAS PESSOAS. ENSINA-NOS A 

VIVER UNIDOS COMO O POVO QUE 

VENCEU A ESCRAVIDÃO”. AMÉM. 

 

11. BÊNÇÃO E DESPEDIDA 

- O Senhor esteja conosco. 

T. Ele está no meio de nós. 

- Deus, fonte da vida e da salvação, nos 

abençoe: Pai, Filho e Espírito Santo. 

Amém. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


