
ROTEIRO SEMANAL PARA O 

ENCONTRO NA FAMÍLIA – MÊS DA 

BÍBLIA 

 

 

3º ENCONTRO  

 

 

TEMA: DEUS CAMINHA SEMPRE 

CONOSCO 

 

 

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, um jarro de 

flores ou uma planta, um objeto perfeito e um 

objeto quebrado ou com algum defeito notável, 

a Bíblia em um lugar de destaque. 

 

REFRÃO MEDITATIVO: 

Brilhe a vossa luz... nº 910 

 

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 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! 

Cantar a beleza da vida... nº 851 

 

03. ORAÇÃO INICIAL 

Deus nosso Pai, te louvamos 

porque tu és Bom, e tua 

bondade permanece para 

sempre. Dá-nos sabedoria para 

que nessa celebração possamos 

entender todo amor que tens pelo seu 

povo eleito. E corações sinceros para 

agradecer o dom da vida, da amizade, da 

saúde, e por tudo o que fizeste para a 

humanidade. Que tenhamos corações 

atentos e sensíveis às necessidades de 

nossos irmãos sofredores. Amém. 

 

04. VAMOS CONVERSAR! 

- Você já parou para meditar sobre tudo o 

Deus fez, faz e fará na sua vida?  

Olhe ao seu redor, contemple tudo o 

que está a sua volta, as pessoas, a 

vegetação...  

- Você é capaz de identificar a presença de 

Deus em cada detalhe?  

Tudo o que Deus faz é bom, a 

misericórdia divina jamais abandonou o seu 

povo, com a sua infinita bondade, ele nos 

ensina que devemos exercitar o nosso 

espírito de gratidão, pois somos filhos do 

Deus criador, que ama a todos sem 

distinção, de raça, de cor, de defeito, e nos 

ama com o mesmo amor.  Ele nos ensina 

que devemos agradecer por todas as coisas 

que Ele nos deu e nos dará, para nós e para a 

nossa geração. 

 

05. VAMOS CANTAR! 

Clipe infantil (MP4): “Esta Luz Pequenina”. 



06. OUÇAMOS A PALAVRA!  

 

TEXTO BÍBLICO: Dt 26,4-11.  

Roda de conversa sobre o texto 

Bíblico. 

 

07. DEUS ME FALA  

Deus está em nosso meio e nos fala 

através de simples gestos, de coisa simples. 

Fala através da necessidade do próximo, da 

generosidade da natureza, que mesmo 

angustiada pela degradação do homem, nos 

oferece frutos de vida.  

O Senhor Deus se faz presente em 

tudo, ele faz parte da nossa família, conhece 

todas as nossas necessidades, nossas dores e 

alegrias. Instiga-nos a todo tempo a exercitar 

o dom da caridade.  

Na liturgia de hoje o Senhor nos 

convida a um compromisso concreto com os 

irmãos. Agradecer a ação divina em nossa 

vida, a partir da fé, nos ajuda a enxergar o 

mundo e as pessoas com um novo olhar. 

Tudo é dom, graça, bondade de Deus! 

 

08. OREMOS 

- Juntos rezemos para que Deus na sua 

infinita bondade nos conduza na caminhada, 

passo a passo da nossa vida em direção ao 

compromisso efetivo com Ele e com os 

irmãos, para que juntos, possamos viver 

como povo escolhido por Deus.  

Pai Nosso...  

Ave Maria... 

 

09. COMUNHÃO E AMIZADE COM 

DEUS 

Façamos um exame de consciência 

para ver o que eu já construí de bom ou de 

ruim na minha caminhada de vida cristã.  

- Sou capaz de identificar a presença de 

Deus nos meus atos?  

Utilizaremos os dois objetos a planta 

viva, o objeto perfeito e um objeto 

quebrado: qual objeto mais me chamou a 

atenção? 

- Avaliar a utilidade de cada um.  

- Apresentar ao lado a planta viva, 

identificar na natureza a obra Divina. 

- Combinar um gesto concreto em favor da 

natureza: cuidar das plantas da sua casa é 

um gesto concreto, e relatar o resultado nos 

próximos encontros. 

 

“Fiquem alegres e agradeçam por todas 

as coisas que o Senhor deu e dará a vocês 

e a sua família” (Deuteronômio 26,11) 

 

10. BÊNÇÃO E DESPEDIDA  

- O Senhor esteja convosco. 

Todos: Ele está no meio de nós. 

- Que a graça de Deus, nos ajude a estar 

atentos aos sofrimentos dos menos 

favorecidos, que façamos parte da história 

de salvação e possamos ser contados como 

povo eleito de Deus. E o Senhor nos 

abençoe em nome do Pai e Filho e Espírito 

Santo. Amém.  

 

Clipe infantil: “Sonhar com o Céu”  


