
na Família

O que fazer com seus filhos

em períodos de isolamento

Reflexões,  dicas , brincadeiras e

Em tempos de Corona Vírus

Roteiros:



 
  Dentro do que o VIVER  se propõe a atuar temos
o FORTALECIMENTO DE VÍNCULO FAMILIAR, que
nos auxilia a atuar na prevenção e socioeducação  
visando uma perspectiva de futuro saudável.
  Na Família, sendo o primeiro e principal local de
desenvolvimento, encontramos um ambiente
onde podemos desenvolver diversos fatores de
proteção,  várias pesquisas apontam para TEMPO
DE QUALIDADE COM OS PAIS como um dos mais
importantes fatores de proteção.
  Estaremos disponibilizando neste material
reflexões, estratégias e roteiros de estudo bíblico
em família para aproveitarmos da melhor forma
este tempo a mais que temos com nossos filhos
nesse momento que nosso mundo se econtra
necessitando de isolamento social.

Gisleine Freitas e Deivson Torres

2ª edição



RECLAME MENOS

Passar uns dias com todo mundo dentro
de casa, especialmente as crianças com
toda sua energia, pode infelizmente
parecer e ser estressante. Mas NÃO
RECLAME, procure não proferir palavras
negativas em relação a ter de passar
mais tempo com seus filhos. Por mais
difícil que pareça ter de contê-los em
casa e buscar encontrar meios e deixar
este tempo mais agradável, é sim
possível ter um TEMPO DE QUALIDADE
com seus filhos neste momento e você
colherá os frutos disto mais pra frente,
então...



APROVEITE

Cada momento que você dispõe com
seus filhos em casa, não será dificil
encontrar coisas para fazerem JUNTOS.
Muitas pesquisam apontam que passar
muito tempo com os filhos tem pouca
influencia se não há qualidade neste
tempo, não adianta passar muito tempo
na mesma casa se cada um vai estar
isolado em um aparelho eletrônico. O
que importa e tem resultados a longo
prazo é a QUALIDADE DE TEMPO.
Aproveite então que este tempo de
isolamento lhe dá o tempo e acrescente
qualidade, pois isso será um dos
principais fatores de proteção para seus
filhos, então...



AGRADEÇA
Ao invés de reclamar, seja grato por tê-
los mais tempo em casa. sabemos que a
vida passa rápido, vemos também como
eles crescem rápido, então porque não
agradecer pelo presente destes dias
com seus filhos em casa com você? Logo
eles crescem e "batem asas", não
haverão mais brinquedos espalhados,
paredes riscadas, barulho, briga de
irmãos e bagunça... Sabemos que isso
passa, então porque não aproveitar
bem cada fase, cada momento e
usufruir do bem que eles trazem. Não
foque tanto nos problemas destes dias,
observe os motivos pelos quais você
tem para agradecer e use...



O PRINCIPAL FATOR
DE PROTEÇÃO

Na vida dos seus filhos é sua presença e
PARTICIPAÇÃO na vida dele. A
DISCIPLINA que vem dos pais, o
EXEMPLO E MODELO que os pais são, o
CUIDADO que você tem, o AMOR que
você DEMONSTRA o protege de diversos
problemas não somente agora na vida
deles mas futuramente. Então, aproveite
o que estes dias nos trazem e tenha...



RESILIÊNCIA

Pra deixar os problemas lá fora e se
adaptar ao momento sabendo
desenvolver habilidades para lidar com
o estresse e evitar conflitos sempre
promovendo harmonia na sua casa, no
seu precioso lar, pois assim todos saem
beneficiados. 
Que possamos passar por essa crise e
ainda encontrar aprendizado nela, ser
melhores, procurar algo bom, ter
esperança sempre e ser otimista. Este
momento pode realmente trazer algo
bom: reunir a família em casa!
Tenha a mente flexível, tudo passa,
então não deixe estes dias passar sem
aproveitá-los bem pois...



TODAS AS COISAS
COOPERAM PARA O BEM

Entendo que em muitos momentos é
difícil encontrar esse bem,
principalmente olhando para este
cenário mundial. Mas mesmo neste
momento nós podemos.
NÃO RECLAME, pois não faz bem viver
assim. AGRADEÇA, um coração grato
atrai o favor de Deus. APROVEITE o bem
que é ter seus filhos por perto e
desenvolva o PRINCIPAL FATOR DE
PROTEÇÃO que é ter TEMPO DE
QUALIDADE com eles. Tenha
RESILIÊNCIA, estes dias difíceis vão
passar.
 
PARA LHE AUXILIAR A SEGUIR ESTES PASSOS
SEGUEM SUGESTÕES...



O QUE FAZER NESTE
TEMPO DE

ISOLAMENTO EM
CASA?



APROVEITE para:

 Organizar juntos

roupas, calçados
livros, brinquedos
cozinha, despensa
quintal
etc..

Restaurar coisas

Destralhar 
aproveite para jogar fora coisas velhas,
separar coisas que não usa e estão em
perfeito estado  para doar

Limpar tudo
uma faxina juntos pode ser
divertida e eles podem aprender
bastante

Cozinhar juntos

Ensinar coisas novas

Estudar e Ler sera útil estudar aquela matéria
que seu filho não estava indo
bem na escola



Agradeça!

Não esqueça do CULTO FAMILIAR

Orem juntos

Louvem juntos

Estudem a Bíblia juntos

Agradeça antes das refeições

*se já não era um hábito realizar estes momentos
diariamente, você estará aproveitando para iniciar um
hábito fundamental e que também é um importante
fator de proteção para seus filhos

*Mais adiante neste material disponibilizamos leituras
bíblicas e roteiros de encontros em família.



BRINCADEIRAS
Para agregar Qualidade ao

tempo que vocês têm juntos



DIAS OFF - Que tal um dia inteiro sem celular e
eletrônicos? promova prêmios para quem conseguir
e passem o dia desfrutando totalmente da presença
um do outro

Pula corda; 
Dança das cadeiras; 
Mímica;
Amarelinha;
Guerra de bolinha de papel (use papeis usados,
pode ser de cadernos velhos que você descartou
no destralhe, de jornais velhos, revistas velhas,
etc);
Karaokê;
Pic-nick dentro de casa;
 Acampamento na sala (sem ligar as luzes da casa,
contar histórias, dormir juntos um do lado do
outro no chão)

BRINCADEIRAS
Concentrem-se totalmente uns nos outros e
esqueça o mundo lá fora um pouquinho

Algumas ideias simples



Bolas de sabão;
Ludo, dama, dominó, xadrez, Uno;
Imprimir desenhos para colorir;
Competição de desenho sem tirar o lápis do
papel;
Inventar histórias e eleger a mais legal;
Rir juntos das piadas da assistente do google.

 
Número de participantes: a partir de 3
Ficam todos numa roda, e cada um escreve o nome de
uma celebridade, personagem de filme ou desenho,
comida, objeto ou animal, escreve num papel e gruda
na testa do participante da direita, cuidando para que
ele não veja. Cada um faz uma pergunta por rodada
para os outros jogadores sobre o que ela é.
Por exemplo: eu sou uma pessoa? um animal? sou um
objeto? Na segunda rodada, vai continuando com
perguntas que ajude a descobrir, por exemplo: se ja
sabe que é alimento pergunta então se é doce, salgado,
fruta, etc. Os jogadores só podem responder sim ou
não e a pessoa tem então uma chance de dar um
palpite. Ganha quem acertar primeiro.

Sugestões de brincadeiras

QUEM SOU EU



Número de participantes: 4 a 8
Uma das pessoas sugere uma palavra de quatro
letras. O primeiro jogador deve então formar uma
palavra nova a partir daquela, mudando apenas
uma letra, e assim sucessivamente. Exemplo: pato –
mato – gato – galo. Se não falar uma palavra em 30
segundos, ou se repetir uma palavra que já foi dita,
é eliminado.

TROCA-LETRA
G

C

NÃO ME FAÇA RIR
Número de participantes: a partir de 2
Uma pessoa tenta fazer a outra rir, enquanto ela tenta 
segurar a risada. Quem rir primeiro, perde.
Uma sugestão é cada um ler uma piada pra o outro e
quem rir sai e entra outro participante no lugar

JOGO DOS 7 ERROS HUMANO
Nesta brincadeira você pode aproveitar para colocar
cada coisa em seu lugar e trabalhar a capacidade de
memorização. Precisa escolher um cômodo da casa
que tenha bastante coisas. Por exemplo a estante da
sala; um armário de brinquedos, estante de livros, etc.
Um guia pede para um jogador observar o lugar por 30
segundos ou 1 minuto (o tempo ideal você decide).
Depois, a pessoa sai da sala e o guia muda 7 objetos de
lugar. Depois traz  a pessoa e volta e ela tenta 
 descobrir o que mudou.



O desafio é transferir bolas de algodão (ou outra
coisa bem leve) de  uma vasilha para a outra, com os
olhos vendados e usando a colher. Quem transferir o
maior número de bolas  dentro de um determinado
tempo ganha. Só pode usar uma mão! No início
parece fácil, porque a primeira vasilha está cheia de
bolas mas como elas são leves e não dá para sentir o
peso direito, acabam sendo derrubadas para fora do
pote e acaba não colocando nada no pote. Rende
muitas risadas.

Uma boa ideia é depois do jantar promover um
mini-balada. Ligue o som com músicas agitadas e
coloque o corpo para remexer. Como estamos em
casa, não precisa se importar com sua dança,
pode inventar um concurso da dança mais esquisita, 
baile dos bichos (onde cada um dança como se fosse
um animal), siga o chefe dançando ou
simplesmente pular a valer. O que vale é se divertir!
Se você tiver possibilidade, pode cobrir algumas luzes
da casa com celofane colorido, pendurar pedaços de
papel espelhado, vestir fantasias ou criar looks
divertidos para a noite de balada.

CORRIDA DO ALGODÃO

BALADA DA FAMÍLIA NA SALA



Os participantes da brincadeira sentam em roda.
Procure sentar numa cama ou numa outra superfície
macia porque há o risco da câmera cair da mão de
alguém (mas a risada vale o risco). 
Uma pessoa vai ligar o timer e partir daí a câmera vai
rodar de mão em mão (coloque uma musica pra ficar
mais legal). Para ser um pouco menos tenso e também
para diminuir o risco da câmera cair das mãos cada
participante precisa segurar a câmera, mirar para si e
falar “um” antes de passar para o próximo. Quem
estiver com a câmera na hora em que a foto for tirada
paga uma prenda e todos podem rir da foto engraçada
que vai sair.

Número de participantes: a partir de 2
Em um papel coloque vários fileiras de pontinhos, cada
quatro formando um quadrado (imagem demonstrativa nos
anexos). O jogador deve ligar dois pontos em cada jogada,
formando retas. Quem fechar um quadradinho, deve colocar
a sua letra inicial dentro dele. O jogo termina quando todos
os quadrados estiverem fechados e ganha quem tiver o
maior número de letras.

CÂMERA QUENTE

JOGO DOS PONTINHOS

Você pode fazer os pontinhos
manualmente ou também pode
baixar uma imagem e imprimir

Exemplo:



A ideia é usar um canudo para pegar o pedaço de papel
sugando e transferir de um lado para o outro sem deixar cair. 

SUGADOR DE CANUDO

PILHA DE COPOS 
Você faz uma torre de copos
descartáveis colocando um
papel de gramatura mais grossa
entre eles. A brincadeira
consiste em retirar o papel sem
derrubar o copo, mas sim
fazendo-os se encaixar um
dentro do outro, formando uma
pilha.

As ideias a seguir foram baseadas em material publicado pelo
Tempo Junto no link: https://www.tempojunto.com/2017/03/24/10-
ideias-de-jogos-para-brincar-em-familia/ 
As imagens foram extraídas do mesmo endereço

Providencie 36 copos
descartáveis,  e veja quem
consegue fazer a maior
torre e depois colocar de
volta em uma única pilha
em menos e 1 minuto!. 

TORRE DE COPOS



BOLAS NA CAIXA 

Amarre na cintura de uma pessoa
uma caixa de papel com oito bolas
de ping pong (ou mesmo bolas de
papel). A caixa tem que ficar nas
costas. O desafio é jogar as bolas
para fora da caixa sem usar as
mãos, só com o movimento do
corpo. Quem tirar mais bolas em
um minuto ganha.

As ideias a seguir foram baseadas em material publicado pelo
Tempo Junto no link: https://www.tempojunto.com/2017/03/24/10-
ideias-de-jogos-para-brincar-em-familia/ 
As imagens foram extraídas do mesmo endereço

POTES DE BOLINHAS

 Nessa ideia, o desafio é conseguir
usar uma colher na boca para
transferir o maior número
possível de bolas, de um pote
para outro, sem deixar cair. Quem
transferir tudo primeiro ganha



Coloque  três copos cheios de água
enfileirados em uma mesa. No
primeiro você coloca uma bola de
ping pong (ou qualquer outra que
sirva). Depois, soprando, o jogador
precisa transferir as bolas de um
copo para o outro.

Primeiro, prenda com fira adesiva quatro copos na lateral de
uma mesa. Na laetral oposta os jogadores devem,
utilizando rolos de papel toalha,soprar bolinhas de ping-pong
(ou outras que também sirvam) para tentar acertar nos copos.
Você pode usar copos de cores diferentes para cada time.

LAGO DE BOLINHAS

Fonte: Tempo Junto
lhttps://www.tempojunto.com/2017/03/24/10-ideias-
de-jogos-para-brincar-em-familia/
Imagem extraída do mesmo endereço

SOPRANDO BOLINHAS

Fonte: pintrest.com



A seguir sugerimos atividades manuais que 
ajudam na organização para que vocês façam juntos.

ATIVIDADES MANUAIS

Fonte: Tu organizas

comofazerartesanato.com.br

Porta lápis divertido

Fonte: Painel criativo

Use estas ideia para

organizar melhor as coisas,

você pode procurar mais

ideias como estas, buscando

por: Organizadores DIY

Organização é  fator de

proteção

Organizador de
gavetas de papelão

Fonte: Casa pratica Qualita



A seguir sugerimos atividades manuais
para que vocês façam e brinquem juntos.

ATIVIDADES MANUAIS

Fonte: Tudo InteressanteFonte: Criando com Apego

Brinquem deapresentar um jornalque só traz noticiasboas. O apresentadordeve criar notícias boase divertidas

Que tal essa

barraca para o

acampamento na

sala ?



ROTEIROS 

"Ouça, ó Israel: O Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor.
Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda

a sua alma e de todas as suas forças. Que todas estas
palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração.

Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre
elas quando estiver sentado em casa, quando estiver

andando pelo caminho, quando se deitar e quando se
levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-

as na testa. Escreva-as nos batentes das portas de sua
casa e em seus portões. "

(Dt6:4-9)

DE ESTUDOS BÍBLICOS



SUGESTÃO DE LEITURAS BÍBLICAS

1. Gênesis 1: 1-31 A criação do mundo -  Para entender o cuidado
de Deus e sua autoria na criação da Vida na terra.
 
.2. Êxodo 20: 1-17 – Os Dez Mandamentos  - Para debater com as
crianças e adolescentes como podem aplicar os mandamentos em
seu cotidiano.
 
3. Josué 1 - Todo o capítulo, em especial o versículo 9, para mostrar
à família que quando a pessoa se esforça em cumprir a vontade de
Deus, o Senhor a abençoa e está sempre com ela.
 
4. Provérbios 22: 6 e Daniel 6: 3-21 - Para falar sobre o porquê de
estudar a bíblia em família e o benefício que será na vida dos filhos
fazer o que Deus ordena independentemente das dificuldades.
 
5. Daniel 1: 1-17 - Para ensinar sobre a importância de cuidar do
que comemos e bebemos, tanto para a saúde física quanto para o
bem-estar espiritual.
 
6. Lucas 15:11-32 – A parábola do filho pródigo.
Para ensinar sobre o amor de Deus como Pai, as consequências
dos atos individuais, o arrependimento e perdão.
 
7. Mateus 19:16-22 – Jesus e o jovem rico - Para falar sobre a falsa
religiosidade, o egoísmo e apego aos bens materiais e como este
apego nos afasta de Deus.
 
8. Lucas 10: 29-35 – A parábola do bom samaritano. Para falar
sobre o amor ao próximo e que este independe de  posição social,
raça ou nacionalidade.
 



ENCONTRO DA FAMÍLIA

Baseado nos roteiros de PGM da revista Sorriso 2T-2019 da UFMBB

Roteiro 1 -  Jesus foi gente como Eu e Você

João 2: 1-11 ; João 3:16 ; João 11:1-46;
Lucas 18; Lucas 22:39 - 46 

Leia os textos enfatizando as emoções de Jesus.
Conversem sobre quando vocês sentiram as mesmas
emoções que Jesus sentiu. Falem sobre as emoções que
têm sentido, não se envergonhem, Jesus entende nossas
emoções e nos ensina em sua palavra como lidar com
elas, e ele pode transformar nossas emoções se for
preciso. Devemos sempre ter confiança e expressar
nossas emoções, principalmente em família
Pais: Como vocês expressam suas emoções e como
orientam seus filhos a demonstrarem suas emoções? 

Leiam:
Orem
Texto para compartilhar a palavra:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Louvem e orem ao Senhor :
 
 
 
 

Louvem canções que todos saibam e orem  a Deus
agradecendo por nos ter enviado Jesus para termos
como exemplo em tudo que fizermos.

Salmos 139:1,2



ENCONTRO DA FAMÍLIA

Baseado nos roteiros de PGM da revista Sorriso 2T-2019 da UFMBB

Roteiro 2 -  Eu e Você sentimos amor

João 15:17; Gênesis 25 a 23; Gênesis 33: 1-4

Converse sobre as pessoas que vocês amam e como
demonstram ou podem demonstrar esse amor com
atitudes. Desafie cada um a falar o que o faz sentir
amado, o que cada um entende como demonstração
de amor para si e o que cada um faz pra demonstrar
amor. Desafie cada um a estar mais atento a como
pode amar melhor o outro na linguagem que ele se
sente amado e como todos podem se amar mais e
melhor cada um da família. Às vezes dizemos que
amamos mas não demonstramos, escolha hoje
demonstrar mais amor à sua família.

Louvem canções que todos saibam e Orem  a Deus
agradecendo por seu amor incondicional. Porque ele
nos amou, nós também somos capazes de amar.

Leiam:
Orem
Texto para compartilhar a palavra:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Louvem e orem ao Senhor :
 
 
 
 

1João 4:19



ENCONTRO DA FAMÍLIA

Baseado nos roteiros de PGM da revista Sorriso 2T-2019 da UFMBB

Roteiro 3 -  Eu e Você sentimos raiva

1Samuel 18; Efésios 4:26

Conversem sobre o que deixa vocês com muita raiva e
como vocês se comportam quando estão com raiva.
Falem sobre as maneiras saudáveis de expressar raiva
sem pecar, a importância do diálogo, de ouvir o outro, de
ser compreensivo. Sentir raiva é normal, mas a bíblia nos
orienta a não pecar por que estamos com raiva. Lembre-
se de que Jesus pode ajudá-lo e busque orientação em
sua palavra, sempre que estiver com raiva ore antes de
fazer qualquer coisa.
Pais:
Você disciplina seu filho na hora da raiva? A raiva não é
boa conselheira. Tenha domínio próprio e discipline-o
com mansidão.

Louvem canções que todos saibam e Orem  pedindo a
Deus domínio próprio e mansidão, que fazem parte do
fruto do Espírito.

Leiam:
Orem
Texto para compartilhar a palavra:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Louvem e orem ao Senhor :
 
 
 
 

Colossenses 3:8a



Leiam:
Orem
Texto para compartilhar a palavra:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Louvem e orem ao Senhor :
 
 
 
 

ENCONTRO DA FAMÍLIA

Baseado nos roteiros de PGM da revista Sorriso 2T-2019 da UFMBB

Roteiro 4 -  Eu e Você sentimos alegria

Êxodo 15:20-21; Galátas 5:22
O que faz você sentir alegria? Como você expressa sua
alegria? Listem os motivos de alegria em família. 
Sabemos que independente das circunstâncias, temos
um motivo real de alegria: Jesus. Quando entregamos
nossa vida a Ele e o Espírto Santo passa a morar em nós,
ele produz seu fruto em nossa vida, e a alegria faz parte
dele. Essa alegria independe do que acontece, somos
alegres simplesmente porque Jesus nos ama e nos deu
VIDA ETERNA. Então é diferente, sentimos alegria até
quando as coisas não vão tão bem, porque o maior
presente já ganhamos, que é a vida de verdade e a
certeza de que um dia vamos morar com Ele. 

Louvem canções que todos saibam e Orem agradecendo a
Deus por Jesus e pedindo que Jesus seja o motivo de
nossa alegria.

Gálatas 5:22a



ENCONTRO DA FAMÍLIA

Baseado nos roteiros de PGM da revista Sorriso 2T-2019 da UFMBB

Roteiro 5 -  Eu e Você sentimos ciúme
Leiam:
Orem
Texto para compartilhar a palavra:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Louvem e orem ao Senhor :
 
 
 
 

Gênesis 21:1-14; 1Coríntios 13:4
Pergunte: você sente ou já sentiu ciúme de alguém ou
algo? Como você reagiu? Conversem sobre como controlar
o ciúme. 
O ciúme não é uma boa emoção e faz com que vejamos as
coisas diferentes do que são. O que podemos fazer para
vencer o ciúme? Devemos orar pedindo a Deus que nos
ajude a vencer isso e também devemos conversar com a
pessoa da qual sentimos ciúme, procurar entender o que
realmente acontece, pois como falamos, o ciúme atrapalha
como vemos as coisas. Vimos na história que Ismael
zombava de Isaque, provavelmente achando que seu pai
gostava mais de seu irmão... o ciúme atrapalha, lembre
disso!
 

Louvem canções que todos saibam e Orem pedindo a
Deus que tire esse sentimento de seu coração, peça ajuda
para vencer o ciúme.

1Coríntios 13:4a



Leiam:
Orem
Texto para compartilhar a palavra:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Louvem e orem ao Senhor :
 
 
 
 

ENCONTRO DA FAMÍLIA
Baseado nos roteiros de PGM da revista Sorriso 2T-2019 da UFMBB

Roteiro 6 -  Eu e Você sentimos frustração

Gênesis 41:9-14

Falem sobre o que é frustração. Conversem sobre as
situações em que vocês sentiram frustração. O que causou
frustração? Como você se sentiu? Como reagiu? 
Como você se sente quando algo que você espera não
acontece? Com José, o tempo foi passando e demorou 2
anos para que o copeiro lembrasse dele. Já imaginou
esperar dois anos por algo? Ele esperou. Ele sabia que
Deus tem o controle de tudo e, com certeza, ele orava a
Deus para ajudá-lo a passar por tudo aquilo.  Deus irá
ajudar você a esperar com paciência o tempo dele. Às
vezes, Ele pode fazer diferente do jeito que você espera,
lembre: A vontade dele sempre é boa!
Pais: Seu filho precisa sentir frustração porque faz parte do
crescimento. Não temos tudo que queremos na hora que
queremos. Tenha cuidado, todavia, com promessas não
cumpridas.
 
 Louvem canções que todos saibam e Orem pedindo a
Deus para transformar o sentimento de frustração
em esperança, e que possamos saber esperar o que
Ele tem pra cada um de nós.

Tiago 5:16b



ENCONTRO DA FAMÍLIA

Baseado nos roteiros de PGM da revista Sorriso 2T-2019 da UFMBB

Roteiro 7 -  Eu e Você sentimos saudade
Leiam:
Orem
Texto para compartilhar a palavra:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Louvem e orem ao Senhor :
 
 
 
 

Romanos 16:1-15

Conversem sobre o que é saudade e a respeito de quem
ou do que vocês sentem saudade. Fale sobre a
companhia constante de Jesus, reforçando a ideia de que,
mesmo não tendo a presença de algumas pessoas, nós
nunca ficamos sozinhos. Paulo viajava por muitos lugares
e fez muitos amigos, então os amigos dele viviam em
diversos lugares e ele provavelmente sentia muitas
saudades, mas mesmo assim não se abatia, ele sabia que
seriam amigos pra sempre, pois o que os unia era Deus, e
isso trazia muita alegria, junto a certeza de que um dia
viveram pra sempre juntos.
Pais: Ensine seu filho   que Jesus é nossa companhia
constante.
 

Louvem canções que todos saibam e Orem
agradecendo a Deus pelas pessoas que deixam
saudade, pois são importantes, agradeça por ter
conhecido elas e pela presença constante Dele conosco.

1Pedro 5:7



ENCONTRO DA FAMÍLIA

Baseado nos roteiros de PGM da revista Sorriso 2T-2019 da UFMBB

Roteiro 8 -  Eu e Você sentimos tristeza
Leiam:
Orem
Texto para compartilhar a palavra:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Louvem e orem ao Senhor :
 
 
 
 

2Reis 20:1-11
Conversem sobre como a tristeza pode nos impedir de
ver as coisas boas ano nosso redor e aproveitá-las. Às
vezes passamos por momentos difíceis e ficamos tristes,
como aconteceu com o rei Ezequias, ele ficou doente e
iria morrer, mas ele não ficou somente chorando e
reclamando, ele fez algo que todos nós devemos fazer
nessas ocasiões: ELE OROU.  Ele chamou a Deus e Deus
ouviu sua oração. Aprendemos que quando estamos
tristes, devemos orar porque Deus pode transformar
tristeza em alegria. Ficar triste é natural, é normal e você
precisa saber que pode se sentir triste, mas sabendo que
Deus nos ajuda a passar por momentos assim. Pais: Não
permita que a tristeza seja constante na sua vida e de sua
família. ALEGREM-SE COM AS VITÓRIAS E PEQUENAS
COISAS DO DIA A DIA
 

Louvem canções que todos saibam e Orem pedindo que
Deus os ajude a passar pelos momentos difíceis e os
ensinem a comemorarem as pequenas vitórias.

Provérbios 15:13



ENCONTRO DA FAMÍLIA

Baseado nos roteiros de PGM da revista Sorriso 2T-2019 da UFMBB

Roteiro 9 -  Eu e Você sentimos ansiedade

Leiam:
Orem
Texto para compartilhar a palavra:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Louvem e orem ao Senhor :
 
 
 
 

Juízes 6:25-40

Você sabe o que é ansiedade? ela é um sentimento que
surge quando estamos com dúvidas, medos e não
paramos de pensar em algo e isso toma conta de nosso
ser. Conversem sobre o que deixa cada um ansioso? 
Gideão recebeu uma difícil missão, ele teve medo e ficou
pedindo vários sinais a Deus para ter certeza. Deus
entende nossos sentimentos e entendeu Gideão, atendeu
seus pedidos e acalmou seu coração. Deus pode acalmar
qualquer coração, pode atender sua oração. Devemos
descansar e confiar que Ele é Deus. A bíblia diz que não
devemos andar ansiosos pois isso não é bom. Sabia que a
ansiedade pode destruir nossa saúde? Confie no Senhor!
Pais: O que tem o deixado ansioso? Finanças? Saúde?
Trabalho? Descanse no Senhor, Ele é Deus!
 

Louvem canções que todos saibam e Orem pedindo a
Deus que os ajude a sempre confiar Nele. Entreguem
tudo que tem deixado seu coração aflito.

Filipenses 4:6



ENCONTRO DA FAMÍLIA

Baseado nos roteiros de PGM da revista Sorriso 2T-2019 da UFMBB

Roteiro 10 -  Eu e Você sentimos medo

Leiam:
Orem
Texto para compartilhar a palavra:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Louvem e orem ao Senhor :
 
 
 
 

Ester 4:1-17 e 5:1,2
Conversem sobre o que vocês tem medo. O medo pode
nos proteger de situações de perigo, mas também pode
nos impedir de fazer algo necessário. Conversem sobre
essas situações.
Vimos no texto o exemplo de Ester, se ela tivesse sido
dominada pelo medo e não fosse falar com o rei ela e
seu povo seriam mortos. Ela precisou confiar em Deus e
ser corajosa.
Devemos colocar todas as situações diante de Deus, pois
só ele pode nos ajudar com o medo. Ele pode nos guiar e
nos mostrar quando o medo é um alerta de perigo e
qundo o medo pode nos atrapalhar.
Pais: Ensine a seus filhos a vencer os medos e confiar em
Deus. Até os medos que achamos que são bobos, pois
eles estão em formação e precisam aprender com esses
medos para mais na frente enfrentar medos maiores.
 

Louvem canções que todos saibam e Orem pedindo a
Deus que os ajude a vencer o medo quando necessário.

1João 4:18a



ENCONTRO DA FAMÍLIA

Baseado nos roteiros de PGM da revista Sorriso 2T-2019 da UFMBB

Roteiro 11 -  Eu e Você sentimos orgulho

Leiam:
Orem
Texto para compartilhar a palavra:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Louvem e orem ao Senhor :
 
 
 
 

Lucas 12:13-21

Você é humilde ou orgulhoso? Sabe o que e isso? Vimos
na história que o orgulho é algo muito enganador. Você
pode sentir orgulho de si mesmo quando tira uma boa
nota na prova, é normal. Mas ficar orgulhoso e se achar
melhor do que os outros não é bom. Em Tiago 4:6 a bíblia
diz: "Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça
aos humildes." O orgulho que traz arrogância, que se
coloca acima dos outros é um sentimento que não
agrada a Deus.
Leiam estes versículos que falam sobre orgulho e
humildade: Isaías 2:17; 1Coríntios 5:6; 1Pedro 5:5; Tito
5:7; 2Coríntios 7:4; Mateus 5:4 ; Filipenses 2:3; Efésios 4:2
 
 

Louvem canções conhecidas por todos. Orem para que
Deus os ajude a sempre ter um coração humilde e não se
achar melhor que os outros. Que Ele coloque sempre
empatia e respeito em nossos corações.

Lucas 6:45a



ENCONTRO DA FAMÍLIA
Baseado nos roteiros de PGM da revista Sorriso 2T-2019 da UFMBB

Roteiro 12 -  Eu e Você sentimos compaixão
Leiam:
Orem
Texto para compartilhar a palavra:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Louvem e orem ao Senhor 
 
 

Lucas 17: 11-19

Vimos no texto que Jesus curou 10 leprosos, na época essa
doença essa sem cura e as pessoas que dela sofriam
ficavam abandonadas fora da cidade, sem contato com
ninguém por ser contagiosos. Quando Jesus passou por
eles teve compaixão e os curou. A compaixão é um
sentimento de piedade seguido da vontade de ajudar e
acabar com o sofrimento da pessoa. Ele não só teve
piedade, ele os curou. Se passamos por alguém numa
situação difícil, sentimos pena mas não fazemos nada para
diminuir o sofrimento dele, isso não é compaixão. Devemos
seguir o exemplo de Jesus, ter piedade e AGIR para ajudar.
Compaixão nos move a agir. Como podemos diminuir o
sofrimento de alguém? Conhece alguém que esteja
precisando de compaixão? Uma das formas que podemos
ajudar agora mesmo é ORAR. Jesus é Deus e orou, nós
precisamos orar ainda mais. Confeccionem um calendário
de oração semanal para orarem todos os dias. 
Pais: Como está sua vida de oração? Deixe seus filhos
verem você orando com eles. Assim, eles aprenderão a orar
 

Jó 6:14



ENCONTRO DA FAMÍLIA

Baseado nos roteiros de PGM da revista Sorriso 2T-2019 da UFMBB

Roteiro 13 -  Eu e Você temos muitas emoções

Leiam:
Orem
Texto para compartilhar a palavra:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Louvem e orem ao Senhor :
 
 
 
 

Salmos 119:13-16
Compartilhem  qual foi o momento de sua vida que mais
trouxe alegria. Vivemos momentos de alegria que passam e
fica apenas uma boa lembrança, mas existe uma razão para
sermos alegres sempre: A Salvação. 
A bíblia diz que fomos criados por Deus à sua semelhança e
de um modo especial e admirável. Podemos ver em vários
textos bíblicos o cuidado de Deus em sua criação e quando
Ele nos criou, nos fez com emoções. Mas quando o pecado
entrou no mundo influenciou algumas de nossa emoções as
deixando corrompidas. Por isso a bíblia nos ensina as
sermos parecidos com Jesus, que viveu aqui como nós, teve
as emoções que temos e nunca pecou.
Se você não consegue dominar suas emoções vamos orar
agora por isso. Deus, que é seu criador, irá o ajudar com
isso.
 
 
Louvem canções conhecidas por todos. Orem adorando
a Deus, peça que conduza sua vida e suas emoções.

Salmos 51:10



"Deixo a paz a vocês; a minha paz
dou a vocês. Não a dou como o

mundo a dá. Não se perturbe o seu
coração, nem tenham medo."

 
João 14:27


