
Diante de Deus

Dirigente: Sejam todos e todas bem vindos a 
esse nosso primeiro encontro neste tempo da 
quaresma. Iniciemos nosso encontro fazendo 
juntos o Sinal da Cruz.
Todos: -  Em nome do Pai Criador! 
 - Em nome do Filho Redentor! 
	 -	Em	nome	do	Espírito	Santo	Santifi-
cador!
Dirigente: Que este encontro seja uma bên-
ção para todos nós que estamos retornando 
às atividades do Grupo. Seja também uma 
oportunidade para vivermos mais intensa-
mente a Campanha da Fraternidade, e para a 
nossa conversão. Cantemos a primeira estrofe 
do Hino da Campanha da Fraternidade deste 
ano:
Todos (Canto - Hino da CF 2022): 1. É tarefa e mis-
são da Igreja / Boa Nova no Amor proclamar, 
/ No diálogo com a cultura / para a vida florir, 
fecundar. / O que em redes se vai construir / 
e a pessoa humana formar. / Quando o anseio 
do conhecimento / ultrapassa barreiras, fron-
teiras, / se destaca o ensinamento / oriundo 
da fé verdadeira / que nos faz nesta ação soli-
dários / para o bem, condição que é certeira. / 
Refrão: E quem fala com sabedoria / é Aquele 
que ensina com amor, / sua vida em total 
maestria / é pra nós luz, caminho, vigor.
Leitor/a 1: A quaresma é tempo para meditar-
mos e aprendermos sobre os conteúdos cen-
trais da nossa fé: o mistério de dor e da morte 
do Crucificado que nos conduz à graça da vida 
plena, à Ressurreição.
Todos: Em nome do Pai Criador, abrimo-nos 
à sua Sabedoria!
Leitor/a 2: Quaresma é também tempo de 
conversão, de mudança de vida. Quer dizer, 
tempo para pedir perdão a Deus pelos peca-
dos, mas também para unir forças na cons-
trução de uma sociedade que se orienta pelo 
Evangelho.
Todos: Em nome do Filho Redentor, abri-
mo-nos à graça do perdão!
Leitor/a 3: Quaresma é tempo forte de ora-
ção, jejum e caridade, escola de vida cristã. 
Todos:	Em	nome	do	Espírito	Santo	Santifi-
cador, abrimo-nos à fraternidade!
Dirigente: A Campanha da Fraternidade deste 
ano pede-nos compromisso com a Educação. 
Rezemos a Oração da Campanha da Fraterni-
dade, cujo lema é “Fala com sabedoria, ensina 
com amor”. (cf. Pr 31,26)

Todos: Pai Santo, neste tempo favorável de 
conversão e compromisso, dai-nos a graça 
de sermos educados pela Palavra que liber-
ta e salva.
Livrai-nos	 da	 influência	 negativa	 de	 uma	
cultura em que a educação não é assumida 
como ato de amor aos irmãos e de esperan-
ça no ser humano.

FALA COM 
SABEDORIA, 
ENSINA COM 

AMOR

Na Casa ou Local de Acolhida do Grupo: Colocar sobre a 
mesa a Bíblia aberta na página onde está o texto que vai ser 
proclamado, vela acesa, crucifixo, o cartãozinho da Campanha 
da Fraternidade, flor ou uma plantinha.

1ª Semana da Quaresma



Renovai-nos com a vossa graça para ven-
cermos o medo, o desânimo e o cansaço, e 
ajudai-nos a promover uma educação inte-
gral fraterna e solidária.
Fortalecei-nos, para que sejamos corajosos 
na missão de educar para a vida plena em 
família, em comunidades eclesiais missio-
nárias, nas escolas, na universidades e em 
todos os ambientes. 
Ensinai-nos a falar com sabedoria e educar 
com amor! 
Permiti que a Virgem Maria, Mãe educado-
ra com a sabedoria dos pequenos e pobres, 
nos ajude a educar e servir com a pedago-
gia do diálogo, da solidariedade e da paz. 
Por Jesus, vosso Filho amado, no Espírito, 
Senhor que dá vida. Amém!

(Quais palavras ou expressões que estão presentes na Ora-
ção da Campanha da Fraternidade, que acabamos de fazer, 

gostaríamos de destacar pelo quanto significam para a nossa 
vida? Partilhar...)

Fala com sabedoria, 
ensina com amor

Dirigente: Com este lema “fala com sabedoria, 
ensina com amor”, tirado do Livro dos Provér-
bios (Pr 31,26), a Igreja Católica no Brasil realiza 
a Campanha da Fraternidade sobre Educação. 
Este lema nos coloca diante de Jesus e nos faz 
compreender o seu modo de educar. Jesus 
educa com sabedoria e com amor.
Leitor/a 1: Foi no seio da Sagrada Família que 
Jesus tornou-se o grande educador.
Todos: Com seus pais, Jesus ia crescendo 
em idade, sabedoria e graça diante de Deus 
e dos homens.

Leitor/a 2: Nossa Senhora e São José cui-
daram para que não faltasse ao filho Jesus o 
necessário para um desenvolvimento sadio; 
ensinaram-lhe sobre a dignidade do trabalho; 
também o protegeram contra as ameaças que 
sofreu desde criança. 
Todos: Com seus pais, Jesus ia crescendo 
em idade, sabedoria e graça diante de Deus 
e dos homens.

Leitor/a 3: Frequentando as Sinagogas com 
seus pais, fiéis cumpridores do dever religio-
so, Jesus foi ouvindo com interesse a Palavra 
de Deus. É assim que vai ficando repleto da 
verdadeira Sabedoria. Já aos 12 anos, causa 
admiração aos doutores da lei.
Todos: Com seus pais, Jesus ia crescendo 
em idade, sabedoria e graça diante de Deus 
e dos homens.

Leitor/a 1: Maria é mulher “cheia de graça”. 
José é “homem justo”. São, acima de tudo, 
exemplos de fé e de confiança em Deus. É nes-
te ambiente que Jesus se fortalece para cum-
prir com fidelidade o plano salvador do Pai.
Todos (Canto): /: Olhando a sagrada família, 
Jesus, Maria e José, / saibamos fazer a par-
tilha dos gestos de amor e de fé :/ 1. Maria, 
mãe santa e esposa exemplar, / José, pai zelo-
so, voltado a seu lar. / Jesus, filho amado, em 
missão de salvar. / Caminhos distintos, num só 
caminhar.

Jesus educa

Proclamação da Palavra
Dirigente: A passagem do Evangelho, segun-
do João, que vamos ouvir, nos revela como Je-
sus é um educador por excelência. Aclamemos 
a Palavra de Deus, cantando:
Todos (Canto): Senhor, tua santa Palavra é men-
sagem de vida, nos fala de paz. / É luz, que 
ilumina os caminhos, põe vida nos passos, / 
nos fala de amor. /: Por Tua Palavra sempre 
estarás falando de amor e de paz :/

Leitor/a : (Lê pausadamente Jo 8,1-11)

Meditação
Dirigente: Temos, diante de Jesus, uma mu-
lher que, de acordo com a Lei, tinha cometido 
uma falta que merecia a morte. Qual foi a ati-
tude de Jesus?
Leitor/a 2: Jesus enxerga o problema: pedras 
na mão, ódio no olhar, ouvidos surdos aos 
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gritos de misericórdia. Jesus percebe o pavor 
daquela mulher e escuta os argumentos dos 
justiceiros.
Leitor/a 3: Então, Jesus silencia, escreve no 
chão o que seu coração lhe inspira a dizer. 
Dialoga e leva todos à reflexão sobre a fragi-
lidade humana. As atitudes daqueles homens 
mudam e a realidade se transforma.
Leitor/a 1: À mulher, Jesus dá o perdão e lhe 
indica um caminho novo para a nova vida. Je-
sus restitui àquela mulher a dignidade huma-
na.

Oração a partir da Palavra
Dirigente: Diante do mais belo ensinamento 
de Jesus sobre o perdão, peçamos:
Todos: Renova-nos, Senhor, para que a par-
tir	das	reflexões	e	dos	ensinamentos	da	Tua	
Santa Palavra, que fazemos neste período 
quaresmal, possamos ser fortalecidos na 
promoção de uma educação integral, fra-
terna e solidária. Amém!

Novo olhar
Dirigente:
- Educar deve ser sempre um ato de amor.  
- A educação se dá mais por atitudes do que 
por palavras.
- Educar é compromisso de todos.

(Refletir. Comentar...)

Lição da Pandemia

Dirigente: Vamos ouvir o que nos diz o Pro-
fessor Valdemar Mazzurana, Presidente da 
Cáritas Diocesana de Tubarão, sobre o que 
aprendemos com a pandemia.
Leitor(a): Neste começo do século XXI, a hu-
manidade foi surpreendida por uma pandemia 
que dizimou alguns milhões de vidas humanas. 
Foi uma emergência sanitária de grandes pro-
porções, a causar apreensões na maioria das 
pessoas. Mas, também a pandemia nos deixou 
lições importantes a serem consideradas. Uma 
delas, a mais importante, é a necessidade de as 
pessoas cultivarem a solidariedade. Ninguém 
vive sozinho no mundo, todos dependemos 
dos que nos cercam. Aprendemos que o vírus 
se propaga formando uma rede na qual cada 
um pode ser transmissor e ou recebedor. Daí 
a atitude solidária: higiene das mãos, uso de 
máscara, vacinação etc. Tomara que a lição te-
nha sido aprendida e perdure para as próximas 
gerações.

Deus abençoe

Dirigente: Terminando nosso encontro de 
hoje, rezemos:
Todos: Pai Nosso... Ave Maria... Glória ao 
Pai...
Dirigente: Que o Deus Todo Poderoso e rico 
em misericórdia, Pai e Filho e Espírito Santo 
nos abençoe.
Todos: Amém!


