
ROTEIRO SEMANAL PARA O 

ENCONTRO NA FAMÍLIA – MÊS DA 

BÍBLIA 

 

 

2º ENCONTRO 

 

TEMA: ABRA A TUA MÃO AO 

TEU IRMÃO 

 

PÚBLICO ALVO: Crianças e 

Adolescentes  

 

AMBIENTAÇÃO: Toalha branca na mesa, uma 

faixa de tecido verde por cima para lembrar o 

tempo litúrgico. A Cruz, a vela, a Bíblia em um 

lugar de destaque e imagens de pessoas 

discriminadas e sofredoras. 

 

REFRÃO MEDITATIVO: 

Onde reina o amor, eterno amor! 

Onde reina o amor, Deus aí está. 

 

01. SAUDAÇÕES 

- Iniciemos o nosso encontro: Em nome do 

Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 

- Que a paz e o amor em Deus Pai, e a fé em 

seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo e a 

comunhão do Espírito Santo esteja sempre 

conosco. 

Todos: Bendito seja Deus que nos reuniu 

no amor de Cristo. 

 

02. VAMOS CANTAR! 

Se meu irmão me estende a mão (MP4 

 

03. ORAÇÃO INICIAL 

Ó Deus, Pai de amor, meu 

Senhor e amigo, agradecemos 

pelo presente, a Bíblia, que o 

Senhor nos deu. Através dela 

poderemos conhecê-lo cada vez mais e 

aprendemos a praticar seus ensinamentos 

e sermos obedientes. Amém. 

 

04. VAMOS CONVERSAR! 

Entre nós, há irmãos que sofrem, não 

tem o que comer nem o que vestir, não tem 

uma casa para morar. 

Jesus nos ensina que toda pessoa tem 

seu valor, e que, por isso mesmo, devemos 

nos amar uns aos outros, principalmente os 

que sofrem e passam necessidades. 

Também nos ensina que devemos ter 

um coração que seja capaz de amar e ajudar 

o irmão que sofre para vivermos unidos, 

pois somos filhos do mesmo Deus que ama a 

todos com o mesmo amor. Entre nós precisa 

haver também mais união, pois somos 

irmãos pela fé. 

 

05. VAMOS CANTAR! 

Clipe da Turma do Cristãozinho (MP4)  

 

06. OUÇAMOS A PALAVRA! 

TEXTO BÍBLICO:  

Roda de conversa sobre o texto 

Bíblico. 

 

07. DEUS ME FALA 

Em nosso meio tem pessoas 

precisando de nós; devemos amar e ajudar 

para tornar esse mundo, um mundo melhor. 

Quando ajudamos o nosso irmão, 

estamos plantando o bem para depois 

colhermos e sermos recompensados por 

Deus, por isso, não devemos escolher para 

quem fazer o bem. 



Sendo todos irmãos, devemos cuidar 

uns dos outros, pois é importante vivermos 

unidos, ajudando a quem precisa de nós. 

 

08. OREMOS 

- Rezemos para que Deus nos conduza, 

através de sua Palavra, a vivermos com a 

dignidade do povo escolhido por Deus. Pai 

Nosso...  

Ave Maria... 

 

09. COMUNHÃO E AMIZADE COM 

DEUS 

Vamos refletir sobre a situação de 

pessoas que passam necessidades, e, às 

vezes, vivem abandonadas e são 

incompreendidas, porque ninguém se 

importa com elas. 

Utilizaremos uma foto de revista ou 

jornal representando uma situação difícil da 

vida com a qual a gente deve se importar: 

pessoa doente, crianças sem lar, famílias que 

vivem na miséria, jovem revoltado, 

desempregados etc. 

Apresentar ao lado das figuras, um 

resumo em forma de desenho das 

dificuldades e necessidades ali retratadas. 

Combinar um gesto concreto em 

favor de alguém que esteja necessitado. 

 

10. ORAÇÃO FINAL 

Jesus, meu amigo, ajuda-me a ter 

compaixão das pessoas que estão perto de 

mim e também das que estão longe. 

Quero praticar a caridade e saber acolhê-

los com amor e carinho. Amém.  

 

11. BENÇÃO E DESPEDIDA 

- O Senhor esteja convosco. 

Todos: Ele está no meio de nós. 

- Deus, fonte de amor e de misericórdia, nos 

abençoe sempre: Pai e Filho e Espírito 

Santo. Amém.  

“Viu, sentiu 

compaixão e cuidou 

dele”.  

(Lc 10,33-34) 


