
ROTEIRO SEMANAL PARA O ENCONTRO NA 

FAMÍLIA – MÊS DA BÍBLIA 

 

 

4º ENCONTRO  

 

 

TEMA: ESCOLHE, POIS, A VIDA 

 

 

 

PÚBLICO ALVO: Crianças e 

Adolescentes 

 

AMBIENTE: Toalha branca na mesa, uma faixa 

de tecido verde por cima para lembrar o tempo 

litúrgico. A Cruz de Jesus, vela, coloque a Bíblia 

num lugar de destaque, flores. 

 

01. SAUDAÇÕES 

- Iniciemos o nosso encontro: Em nome do 

Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 

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

seu Filho e Senhor Jesus Cristo, esteja 

sempre conosco. 

Todos: Bendito seja Deus que nos reuniu 

no amor de Cristo. 

 

02. VAMOS CANTAR! 

Clipe musical: Guiado pela mão com Jesus eu 

vou (MP4) 

 

03. ORAÇÃO INICIAL 

Ó Deus, Pai de bondade, que a 

vossa sabedoria me guie. Por 

nosso Senhor Jesus Cristo, 

Vosso Filho, na unidade do 

Espírito Santo. Amém. 

 

04. VAMOS CONVERSAR! 

Em nossa vida todos os dias temos 

que fazer escolhas: que horas vou acordar, a 

roupa que vou usar, quando vou fazer a 

tarefa da escola, quando vou ajudar nas 

tarefas da casa etc.  

Todas as nossas decisões têm 

consequências e alguma dessas escolhas nos 

faz feliz ou triste em algum momento da 

nossa vida.  

Deus nos deu liberdade para 

fazermos nossas escolhas. Há um bom e 

maravilhoso projeto de Deus para nossa 

vida, mas a escolha de vivê-lo ou não, está 

em nossas mãos. Que possamos ouvir a 

Palavra de Deus para nos orientar em nossas 

escolhas, no caminho que leva à salvação 

que é Jesus Cristo. 

 

05. VAMOS CANTAR! 

Clipe Palavra de Deus (MP4) Programa 

cantinho da criança. 

 

06. OUÇAMOS A PALAVRA!  

 

TEXTO BÍBLICO: Dt 30,11-20  

Roda de conversa sobre o texto 

Bíblico. 

 

07. DEUS ME FALA 

Deus, em sua bondade e 

misericórdia, nos convida a andar com ele 

por um caminho de amor e generosidade. 

Devemos acreditar nesse Deus que 

nos ama e que nos dá liberdade de escolher 

o que é certo e errado e que, em sua infinita 

misericórdia, quando nós o desobedecemos 



e nos arrependemos com coração sincero, 

nos perdoa. 

Na busca pela nossa felicidade, 

muitas vezes, não nos preocupamos com o 

nosso irmão, agimos de forma egoísta. 

Como posso agradar a Deus agindo dessa 

forma? 

Deus quer que cada um de nós seja 

puro de coração, que cuidemos uns dos 

outros como irmãos e do nosso planeta. Que 

possamos ouvi-lo e viver conforme seus 

ensinamentos no caminho do bem e do 

amor. 

 

08. OREMOS 

- Rezemos para que Deus possa nos orientar 

e nos guiar a andar sempre no caminho do 

bem: Pai Nosso...  

Ave Maria...  

Glória... 

 

09. COMUNHÃO E AMIZADE COM 

DEUS 

Vamos construir dois caminhos: utilizando giz 

de quadro, papel, modelar na terra com o rodo 

etc. Escreva ou desenhe em pedaços de papel e 

coloque em um caminho coisas que nos levam a 

Deus e no outro caminho coloque coisas que nos 

afastam de Deus. 

 

10. ORAÇÃO FINAL 

Ó Deus, eu Vos amo, Vos louvo e Vos dou 

graças sempre por seu imenso amor e 

pelas Sagradas Escrituras. Ajudai-me a 

cumprir fielmente os Vossos 

mandamentos. Por Cristo, nosso Senhor. 

Amém. 

 

11. BENÇÃO E DESPEDIDA 

- O Senhor esteja convosco. 

Todos: Ele está no meio de nós. 

- Deus, fonte da vida e da salvação, nos 

abençoe: Pai e Filho e Espírito Santo. 

Amém. 

 

 

 

Jesus disse: “Eu 

sou o caminho, a 

verdade e a vida”.  

(Jo 14,6) 


