
1. Estamos retornando com os Grupos de Famílias e outros Grupos, 
após o longo tempo de restrições, que incluíram isolamento e distan-
ciamento social, por causa de uma pandemia que matou milhões de 
pessoas.
2. Retornamos aos Grupos com este roteiro que nos ajudará a viver 
melhor a Quaresma e o Tempo Pascal, e a Campanha da Fraternida-
de.
3. Um motivado convite às famílias do Grupo e outras, feito antes de 
iniciarem os encontros, poderá ser necessário e é recomendável.
4. Como o coronavírus continua ativo, será importante continuar fa-
zendo uso do álcool em gel e de máscaras durante os encontros.
5. O livro está dividido em duas partes:

a) Na primeira parte, há cinco encontros para serem feitos nas cin-
co semanas da quaresma, um encontro por semana, e a Oração da 
Via Sacra.
b) Na segunda parte, há quatro encontros para serem feitos de 
quinze em quinze dias, durante o Tempo Pascal.

6. Sempre é bom distribuir as tarefas entre os participantes (dirigente, 
leitores, iniciadores dos cantos...), antes de iniciar cada encontro.
7. As reuniões se tornam mais dinâmicas quando todos os participan-
tes conseguem ter o seu livro em mãos. Então, pode-se adquirir mais 
do que um livro por família.
8. No final do 9º encontro, se houver segurança sanitária, o grupo 
poderá organizar uma festinha de confraternização para celebrar a 
retomada dos encontros do Grupo e mais esta etapa da caminhada 
concluída.
9. Lindos, animados e proveitos encontros a todos.

ORIENTAÇÕES
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Jesus Cristo, o Filho de Deus, veio viver conosco para nos ensinar a fra-
ternidade. E isso não é pouca coisa! Chamando os discípulos de amigos, dis-
se: “Tudo o que recebi do meu Pai eu vos dei a conhecer” (cf. Jo 15,15). Pagou 
alto preço no cumprimento dessa missão: deu a vida de um modo radical e 
total, até à Cruz, conforme havia afirmado: “Ninguém tira a minha vida, sou 
eu que a dou” (cf. Jo 10,18).

O aprendizado da fraternidade chama-se conversão. O caminho de 
conversão que nós conhecemos como Tempo da Quaresma é um processo 
de mudança que se vive em âmbito pessoal e comunitário. Por isso, para 
que essa oportunidade tão especial não se reduza a uma mera piedade in-
dividual, mas se concretize como uma peregrinação de todos para a vida 
nova da Páscoa, a Igreja no Brasil promove, como auxílio, a Campanha da 
Fraternidade.

Neste ano o tema é “Fraternidade e Educação”; e o lema é “Fala com 
sabedoria, ensina com amor” (Pr 31,26).

Para uma vivência mais frutuosa do tempo da Quaresma e Páscoa, 
como já é de costume, a Diocese de Tubarão preparou este livrinho com 
nove roteiros de celebrações em família. Veja o índice e as orientações, 
tome conhecimento de como tudo está organizado. Se já não estiver ligado 
a algum grupo, planeja as datas para os encontros de acordo com as sema-
nas indicadas junto a cada título, convide seus familiares, vizinhos e amigos, 
e faça uma bela caminhada pascal.

Cada encontro é uma oportunidade para conhecer e aprofundar o tema 
da Campanha da Fraternidade. Além disso, é hora de reflexão, de escuta da 
Palavra de Deus, de oração e de partilha em pequeno grupo. Não há dúvi-
da que participar ativamente dos Grupos de Família é um jeito especial de 
cultivar a vida cristã.

Tenhamos todos um encontro transformador com Jesus Ressuscitado. 
Feliz Páscoa!

Dom João Francisco Salm 
(Bispo Diocesano de Tubarão)

APRESENTAÇÃO
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• Fala com sabedoria, ensina com amor

• Educar é humanizar

• Educar na Fé

• Educar para o diálogo e para o respeito

• Educar para o belo, o bom e o verdadeiro

• Via Sacra da Fraternidade

Encontros para o
Tempo da Quaresma



Diante de Deus

Dirigente: Sejam todos e todas bem vindos a esse nosso primeiro en-
contro 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 Santificador!

Dirigente: Que este encontro seja uma bênção para todos nós que 
estamos retornando às atividades do Grupo. Seja também uma opor-
tunidade para vivermos mais intensamente a Campanha da Fraterni-
dade, 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 missão da Igreja / Boa Nova 
no Amor proclamar, / No diálogo com a cultura / para a vida florir, fe-
cundar. / O que em redes se vai construir / e a pessoa humana formar. 
/ Quando o anseio do conhecimento / ultrapassa barreiras, fronteiras, 
/ se destaca o ensinamento / oriundo da fé verdadeira / que nos faz 
nesta ação solidários / 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.
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FALA COM SABEDORIA,
ENSINA COM AMOR

1ª Semana da Quaresma

Na Casa ou Local de Acolhida do Grupo: Co-
locar 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.
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Leitor/a 1: A quaresma é tempo para meditarmos e aprendermos so-
bre os conteúdos centrais 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 pecados, 
mas também para unir forças na construção de uma sociedade que 
se orienta pelo Evangelho.

Todos: Em nome do Filho Redentor, abrimo-nos à graça do perdão!

Leitor/a 3: Quaresma é tempo forte de oração, jejum e caridade, es-
cola de vida cristã. 

Todos: Em nome do Espírito Santo Santificador, abrimo-nos à frater-
nidade!

Dirigente: A Campanha da Fraternidade deste ano pede-nos compro-
misso 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 compromis-
so, dai-nos a graça de sermos educados pela Palavra que liberta 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 esperança no ser 
humano.

Renovai-nos com a vossa graça para vencermos o medo, o desânimo 
e o cansaço, e ajudai-nos a promover uma educação integral fraterna 
e solidária.

Fortalecei-nos, para que sejamos corajosos na missão de educar para 
a vida plena em família, em comunidades eclesiais missionárias, 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 educadora com a sabedoria dos pe-
quenos e pobres, nos ajude a educar e servir com a pedagogia 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 Oração da 
Campanha da Fraternidade, que acabamos de fazer, gostaríamos de destacar 

pelo quanto significam para a nossa vida? Partilhar...)



06

Fala com sabedoria, 
ensina com amor

Dirigente: Com este lema “fala com sabedoria, ensina com amor”, ti-
rado do Livro dos Provérbios (Pr 31,26), a Igreja Católica no Brasil re-
aliza 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 gran-
de 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 cuidaram para que não faltasse 
ao filho Jesus o necessário para um desenvolvimento sadio; ensina-
ram-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 cumprido-
res do dever religioso, 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 neste 
ambiente que Jesus se fortalece para cumprir com fidelidade o plano 
salvador do Pai.

Todos (Canto): /: Olhando a sagrada família, Jesus, Maria e José, / saiba-
mos fazer a partilha dos gestos de amor e de fé :/ 1. Maria, mãe santa 
e esposa exemplar, / José, pai zeloso, voltado a seu lar. / Jesus, filho 
amado, em missão de salvar. / Caminhos distintos, num só caminhar.
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Jesus educa

Proclamação da Palavra
Dirigente: A passagem do Evangelho, segundo João, que vamos ouvir, 
nos revela como Jesus é um educador por excelência. Aclamemos a 
Palavra de Deus, cantando:

Todos (Canto): Senhor, tua santa Palavra é mensagem 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 mulher que, de acordo com a 
Lei, tinha cometido uma falta que merecia a morte. Qual foi a atitude 
de Jesus?

Leitor/a 2: Jesus enxerga o problema: pedras na mão, ódio no olhar, 
ouvidos surdos aos gritos de misericórdia. Jesus percebe o pavor da-
quela 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 fragilidade 
humana. As atitudes daqueles homens mudam e a realidade se trans-
forma.

Leitor/a 1: À mulher, Jesus dá o perdão e lhe indica um caminho novo 
para a nova vida. Jesus restitui àquela mulher a dignidade humana.

Oração a partir da Palavra
Dirigente: Diante do mais belo ensinamento de Jesus sobre o perdão, 
peçamos:

Todos: Renova-nos, Senhor, para que a partir das reflexões e dos en-
sinamentos da Tua Santa Palavra, que fazemos neste período quares-
mal, possamos ser fortalecidos na promoção de uma educação inte-
gral, fraterna e solidária. Amém!
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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 Professor Valdemar Mazzura-
na, Presidente da Cáritas Diocesana de Tubarão, sobre o que apren-
demos com a pandemia.

Leitor(a): Neste começo do século XXI, a humanidade foi surpreen-
dida por uma pandemia que dizimou alguns milhões de vidas huma-
nas. Foi uma emergência sanitária de grandes proporções, 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 solidarieda-
de. 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 soli-
dária: higiene das mãos, uso de máscara, vacinação etc. Tomara que 
a lição tenha 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!

Próximo encontro:

Dia:_____ Horário:_____ Local:_______________________________
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Diante de Deus

Dirigente: Estamos iniciando o segundo encontro da Quaresma, nesta 
caminhada de oração, acompanhando os passos de Jesus em sua en-
trega total por amor à humanidade. Iniciemos cantando com alegria:

Todos (Canto): Javé, o Deus dos pobres do povo sofredor, / aqui nos 
reuniu pra cantar o seu louvor. / Pra nos dar esperança e contar com 
sua mão, / na construção do Reino, Reino novo, povo irmão.

Dirigente: Invoquemos a Santíssima Trindade, com fé: 

Todos:  Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém!

Leitor/a 1: Deus, nosso Pai, sempre vem em socorro daqueles que o 
buscam. Como o cego de Jericó suplicou “Cristo, filho de Davi, tem 
piedade de mim”, supliquemos sua presença e a sua luz.

Todos: Orienta, Jesus, a minha vida; ilumina o meu caminho; ajuda-
-me a realizar o que me pedes para o meu próprio bem e de todos os 
meus irmãos e irmãs. Amém!

Leitor/a 2: Vem ao nosso encontro, Senhor! Abre nosso coração e nos-
sa mente! Juntos queremos rezar e refletir sobre a ação evangeliza-
dora que educa e humaniza nosso olhar e nossas ações. 

Todos: Cristo, nosso Mestre e Senhor, revela-nos a verdadeira prática 

EDUCAR É HUMANIZAR
2ª Semana da Quaresma

Na Casa ou Local de Acolhida do Grupo: Colo-
car sobre a mesa a Bíblia aberta na página onde 
está o texto que vai ser proclamado, vela acesa, 
crucifixo, o cartãozinho da Campanha da Fra-
ternidade, flor ou uma plantinha.
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capaz de transformar vidas. Amém!

Educar é humanizar

Dirigente: No atual momento social que a humanidade vive, marcada 
pela pandemia da Covid-19, o grito por uma educação humanizadora 
torna-se cada vez mais atual. 

Leitor/a 3: A pandemia nos possibilitou a redescoberta da compaixão 
e da misericórdia de Deus, e nos fez perceber que todos precisamos 
nos ajudar uns aos outros.

Leitor/a 1: A pandemia nos fez lidar, no dia a dia, com a dor, com a 
morte e com o luto. Fez-nos perceber que somos seres frágeis e vul-
neráveis. E nos questionou sobre como estamos vivendo a nossa vida.

Todos: Educar é humanizar! E humanizar é promover a dignidade hu-
mana.

Leitor/a 2: A realidade nos ensina, e todos somos tanto aprendizes 
quanto formadores. Educar é um caminho marcado pela humildade. 
Envolve o respeito, caminhar lado a lado, promover possibilidades.

Leitor/a 3: A educação vinda dos pais ou dos professores ou de quem 
está na missão de ensinar, humaniza quando não apenas ensina a 
conhecer e a saber fazer, mas sobretudo a conviver, a respeitar o di-
ferente, a compartilhar, a ser pessoa autêntica em suas atitudes: sin-
cera, justa, amável...

Todos: Educar é humanizar! E humanizar é promover a dignidade hu-
mana.

Leitor/a 1: Conteúdos e formas de educar marcados pela atenção e 
pelo afeto são essenciais para estabelecer relações mais fraternas, 
despertando sentimentos de comunhão e cuidado coletivo. 

Leitor/a 2: A educação não precisa ser um castigo, porque até brin-
cando é possível ajudar a desenvolver capacidades, a refletir sobre 
a realidade, a despertar sensibilidades, a apresentar valores morais, 
regras de boa convivência e compromissos sociais.

Todos: Senhor, ajuda-nos a contribuir para a construção de uma edu-
cação mais humanizadora na família, na escola e nos espaços de 
evangelização de nossa Igreja. Amém!
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Deus educa

Proclamação da Palavra
Dirigente: Todo conhecimento, cuja inspiração vem da Palavra do Se-
nhor, traz luz e sabedoria para a humanidade. Aclamemos a Palavra 
do Santo Evangelho que foi proclamada no 2º Domingo da Quaresma.

Todos (Canto): /: Palavras santas do Senhor, eu gravarei no coração:/

Leitor/a: (Proclama Lc 9,28-36)

(Momento de silêncio - diálogo aberto sobre a mensagem do Evangelho)

Meditação
Leitor/a 3: No relato da Transfiguração, Moisés e Elias falam com Je-
sus sobre sua morte em Jerusalém. Seu triunfo irá se dar em breve, 
mas terá a humilhação que os homens irão lhe impor.

Todos: Jesus, o Filho amado do Pai, por sua paixão, morte, ressurrei-
ção, salvará o mundo.

Leitor/a 1: Na cena da Transfiguração, fica evidente que os discípulos 
que subiram ao Monte para rezar com Jesus, cochilam. Pode ser esta 
uma forma usada por Lucas para falar da frieza espiritual dos discípu-
los ou até de descrença no que Jesus havia ensinado.

Todos: Não perseverarmos na oração, esfria nossa relação com Deus.

Leitor/a 2: Outra fraqueza dos discípulos de Jesus é a tentação de 
ficarem na montanha, na zona de conforto; a não enfrentarem os de-
safios da realidade.

Todos: Descer da montanha é se comprometer com a realidade, com 
os desafios que precisam ser enfrentados para mudar o mundo.

Leitor/a 3: Deus lhes fala com toda clareza para dissipar toda dúvida, 
medo ou acomodação: “Este é o meu Filho, o Eleito (o que tem a missão de 
salvar o mundo), escutai-o”.

Todos: Jesus é o único portador das palavras dignas de atenção. De-
vemos ouvi-lo sempre e seguir seus ensinamentos.
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Oração a partir da Palavra
Dirigente: Em nossa caminhada quaresmal, peçamos que o Senhor 
também nos transfigure e nos prepare para a nossa Páscoa. Façamos-
-lhe nossos pedidos:

Leitor/a 1: Transfigura, Senhor, os nossos olhos, para que te vejamos 
entre nós como Mestre e Senhor de nossas vidas.

Todos: Ouve, Senhor, nosso pedido.

Leitor/a 2: Transfigura, Senhor, nossos ouvidos para ouvirmos, além 
de nós mesmos e dos barulhos do mundo, o clamor do irmão e o que 
tu pedes que façamos.

Todos: Ouve, Senhor, nosso pedido.

Leitor/a 3: Transfigura, Senhor, nossa língua, para que não ofenda 
ninguém e nem propague o ódio, mas proclame sempre a verdade 
que edifica e liberta.

Todos: Ouve, Senhor, nosso pedido.

Leitor/a 1: Transfigura, Senhor, a nossa humanidade machucada, para 
que o perdão sincero cure suas feridas e lhe restitua a alegria e a paz.

Todos: Ouve, Senhor, nosso pedido.

Novo olhar
Dirigente: Através do relato da Transfiguração de Jesus feito por Lu-
cas, compreendemos com clareza que devemos vencer o “sono espi-
ritual” (sair de nossa acomodação), “ouvir Jesus” (acolher seus ensinamentos), “des-
cer da montanha” (envolver-se com a realidade trabalhando para tornar o mundo 
melhor).

Lição da Pandemia

Dirigente: Em Tubarão, uma professora do 6º ano do Ensino Funda-
mental, no Colégio Santíssimo Sacramento, nos ajuda a refletir sobre 
as lições da pandemia.

Leitor/a: Para mim, um dos grandes ensinamentos dessa pandemia 
tem sido perceber que somos portadores de esperança na vida do 
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outro. Descobri que, em nossas salas de aula, passamos tempos ten-
tando transmitir tantos valores os nossos alunos, o que é muito im-
portante, mas pouco alimentamos neles a virtude da esperança. Em 
meio ao caos e ao desespero, somente os alunos que acreditavam 
que tudo ia passar foram capazes de continuar aprendendo, mesmo 
de um jeito todo diferente. Tive que incluir nas minhas aulas temas 
como a empatia e a esperança, estimulando suas capacidades de re-
flexão e de percepção do cuidado com a vida do outro.

Todos (Canto): Somos gente da esperança, que caminha rumo ao Pai. 
/ Somos povo da Aliança que já sabe aonde vai. / Refrão: De mãos 
dadas, a caminho, porque juntos somos mais, / pra cantar o novo hino 
de unidade, amor e paz.

Deus abençoe

Dirigente: Rezemos por todas as vítimas da pandemia, pelas pessoas 
que estão em recuperação e pelas famílias enlutadas.

Todos: Pai Nosso... Ave Maria... Glória ao Pai...

Dirigente: Virgem Maria, Mãe Educadora, sinal de vida e sabedoria, 
pelo amor de teu Filho Jesus, intercede por nós a fim de que façamos 
o discernimento necessário na busca do conhecimento.

Todos: Maria, tu que tão bem educaste Jesus, auxilia-nos nesta longa 
caminhada, revestindo-nos da coragem de experimentar, dia a dia, a 
verdadeira felicidade, a verdadeira sabedoria. 

Dirigente: Que a Virgem Maria, Mãe educadora, nos ajude a educar e 
servir no diálogo e no amor. Que o Deus Todo Poderoso conduza nos-
sa vida e permaneça ao nosso lado, abençoando-nos e conduzindo 
nosso caminhar.

Todos: Fortalece-nos, Senhor, para que sejamos corajosos na missão 
de educar para a vida plena em família, em comunidade e nas escolas. 

Dirigente: Fiquemos na paz do Deus, que é Pai e Filho e Espírito Santo.

Todos: Amém!

Próximo encontro:

Dia:_____ Horário:_____ Local:_______________________________
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Diante de Deus

Dirigente: Que alegria podermos nos encontrar! Na Quaresma, medi-
tamos a Paixão de Jesus e o seu sofrimento na vida do povo.

Todos: A Quaresma nos prepara para a festa da vida sobre a morte! 
Somos testemunhas da Ressurreição!

Dirigente: O tema da Campanha da Fraternidade é ‘Fraternidade e 
Educação’; com o lema extraído do Livro de Provérbios: “Fala com 
sabedoria, ensina com amor”. (Cf. Pr 31,26)

Todos: Fraternidade significa ‘viver como irmãos’. Testemunhando 
nossa fé, queremos promover um mundo mais fraterno! 

Dirigente: Favoreça-nos, neste nosso propósito, o nosso bom Deus.

Todos:  Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém!

Todos (Canto): Como é bom ter a minha família, como é bom! / Vale a 
pena vender tudo o mais para poder comprar / este campo que es-
conde o tesouro, que é puro dom. / É meu ouro, meu céu, minha paz, 
minha vida, meu lar!

Dirigente: E rezemos: 

Todos: Pai Nosso... Ave, Maria... Glória ao Pai...

EDUCAR NA FÉ
3ª Semana da Quaresma

Na Casa ou Local de Acolhida do Gru-
po: Colocar sobre a mesa a Bíblia aber-
ta na página onde está o texto que vai 
ser proclamado, vela acesa, crucifixo, o 
cartãozinho da Campanha da Fraterni-
dade, flor ou uma plantinha.
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Educar na Fé

Dirigente: O assunto desta reflexão é EDUCAR NA FÉ.

Leitor/a 1: Muitos de nós, quando crianças, brincamos de ‘escolinha’. 
Alguém imitava o professor; os outros eram alunos. Era muito bom!

Leitor/a 2: Mas, a arte de educar é bem mais do que ensinar ou brin-
car de ensinar. Há quem diga que educar é amar, pois o educador se 
entrega a si mesmo enquanto vai compartilhando os seus saberes e 
auxiliando os alunos a fazerem novas descobertas também.

Todos: “Ninguém é tão grande que não possa aprender; e ninguém é 
tão pequeno que não possa ensinar!”

Leitor/a 3: Reza um antigo adágio popular: “vivendo e aprendendo”. 
Isso também pode ser dito com relação à fé. Mas São Paulo nos ques-
tiona: “E como crerão n’Aquele de quem não ouviram falar? E como 
ouvirão, se não houver quem pregue?”. (Rm 10,14)

Leitor/a 1: A fé precisa ser transmitida e educada! Nos primórdios, ela 
era repassada de pais para filhos, de geração em geração. Depois, 
também passou a ser registrada em escritos, como aqueles que te-
mos na Bíblia. 

Todos: A família é a primeira responsável por transmitir os valores de 
sua cultura e de sua religião. É a primeira educadora na fé! Os pais 
são os primeiros catequistas de seus filhos!

Dirigente: São Lucas escreveu seu Evangelho após ter feito cuidadosa 
pesquisa sobre Jesus e seus ensinamentos. Ele queria que a comunida-
de conhecesse “a solidez dos ensinamentos” recebidos dos Apóstolos. 

Leitor/a 2: Quanto mais os pais se prepararem no conhecimento da 
fé cristã, melhor poderão transmiti-la aos seus filhos. E não somen-
te com palavras e regras, mas com o próprio testemunho convicto e 
comprometido com a Igreja. Afinal de contas, um exemplo vale por 
mil palavras!

Leitor/a 3: A missão da Igreja é evangelizar. Ela anuncia Jesus atra-
vés daquilo que é, que diz e que faz. O Papa Francisco explicou que 
“evangelizar é tornar o Reino de Deus presente no mundo”. A família 
é chamada a ser ‘Igreja doméstica’, onde Jesus está presente e se vive 
no amor, na misericórdia, na partilha e na alegria!

Todos: A exemplo de Josué, queremos afirmar: “Eu e minha casa ser-
viremos ao Senhor!”. (Js 24,15)
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Jesus educa

Proclamação da Palavra
Dirigente: A Quaresma é um retiro espiritual conduzido pela Palavra 
de Deus. Aclamemos a Palavra que será proclamada, cantando:

Todos (Canto): “Toda Bíblia é comunicação de um Deus Amor, de um 
Deus irmão! / É feliz quem crê na Revelação, quem tem Deus no co-
ração!”

Leitor/a 1: (Proclama Mt 28,19-20)

(Momento de silêncio)

Meditação
Dirigente: Pelo Matrimônio, os pais recebem a missão (autoridade) de 
transmitir aos filhos a fé cristã. Ao batizarem as crianças, manifestam 
o desejo de que elas sejam educadas nos ensinamentos de Jesus e de 
sua Igreja. E se comprometem a ajudá-las com suas palavras e bons 
exemplos, para que, um dia, todos alcancem o Céu! 

Leitor/a 2: Desde novinhos, os filhos devem ser encaminhados nos 
primeiros passos da fé cristã. Mesmo no período da gestação, os pais 
devem orar, e abençoar suas crianças. E terão o auxílio da Catequese 
na educação da fé em Jesus. 

Todos: Com Jesus, família e comunidade de fé precisam caminhar 
juntas!

Oração a partir da Palavra
Dirigente: A Quaresma nos convida a termos maior intimidade com 
Deus, a revermos nossas vidas e nos convertermos ao Amor.

Leitor/a 3: Fazei, Senhor, que nossas famílias sejam escolas do amor e 
da fé, testemunhando o Evangelho!

Todos: Dai-nos sabedoria para educarmos no Amor!

Leitor/a 1: Como mestres e educadores da fé, saibamos cultivar em 
nossos lares um clima favorável para a partilha da vida e dos saberes.

Todos: Dai-nos sabedoria para educarmos no Amor!
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Leitor/a 2: Diante de tantos desafios na vida familiar, onde nem sem-
pre as pessoas se sentem acolhidas e amadas, educai-nos para a fra-
ternidade e a paz.

Todos: Dai-nos sabedoria para educarmos no Amor!

Dirigente: Rezemos pelas famílias enlutadas (especialmente pela COVID), 
pelos irmãos enfermos e pelas nossas demais necessidades, invocan-
do a querida Mãe do Céu.

Todos: - Salve, Rainha... 
  - Ó Senhora minha... 
  - Glória ao Pai... 
  - Jesus, Maria e José, nossa família vossa é! (2x)

Novo olhar
Dirigente: A partir do que refletimos hoje, como podemos colaborar 
na educação cristã de nossa família? Qual o gesto concreto que po-
demos assumir nesta semana?

Lição da Pandemia

Leitor/a: Certo dia, em plena pandemia da Covid 19, ao longo do 
caminho, encontrei duas senhoras de bastante idade. As duas vizi-
nhas conversavam animadamente, cada uma de um lado da estrada. 
Usando máscara, me aproximei e as cumprimentei: “Que bom vê-las 
conversando. Há meses que não nos víamos!” Uma delas respondeu: 
“Sim, estamos muito felizes por estarmos conversando. Com esta 
pandemia, nos escondemos dentro de casa. Somos vizinhas de por-
ta, mas já nem nos visitamos mais”. A outra disse: “Temos medo de 
nos encontrar. Nossos filhos têm suas famílias, mas não querem que 
saiamos de casa. A gente fica quase o dia todo sozinha, cada uma na 
sua casa. Ontem mesmo, liguei para uma filha minha, pra saber se eu 
ainda sabia conversar”. Ao ouvir isto, fiquei profundamente tocado. 
Não era uma piada. Era um pedido de socorro. Passados dois meses, 
reencontrei uma delas durante a celebração na comunidade; e me 
disse: “Hoje eu vim! Voltei a viver! Mesmo por detrás das máscaras, 
vejo as pessoas sorrindo pra mim; e eu sorrio para elas também! A 
gente não pode se abraçar, mas pode rezar juntos!”
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Deus abençoe

Dirigente: A Páscoa do Senhor se aproxima! Cuidemos da educação 
na fé uns dos outros e cultivemos nossa formação cristã. 

Todos: Em todos os lugares, somos testemunhas da Ressurreição!

Dirigente: A vida segue, e Deus nos guia e abençoa.

Todos (Canto) /: Também sou teu povo, Senhor! E estou nesta estrada! 
Somente a tua Graça me basta e mais nada! :/

Dirigente: Rezemos juntos a Oração a Nossa Senhora Educadora, pe-
dindo a ela que nos acompanhe nesta nossa caminhada de prepara-
ção para a Páscoa do Senhor Jesus, nosso Salvador.

Todos: Virgem Maria, Mãe Educadora, sinal de vida e sabedoria, pelo 
amor do teu filho Jesus, intercede por nós a fim de que façamos o 
discernimento necessário na busca do conhecimento.

Faz-nos compreender que somos transformados naquele que ama-
mos, aumentando assim as dimensões do nosso coração.

Dá-nos a ousadia de educar, de falar com sabedoria e ensinar com 
amor, sobretudo com testemunho de nossas vidas, deixando a tua 
marca de esperança na vida de quem encontramos ao longo da vida.

Maria, tu que tão bem educaste Jesus, auxilia-nos nesta longa cami-
nhada, revestindo-nos da coragem de experimentar, dia a dia, a ver-
dadeira felicidade, a verdadeira sabedoria. Amém!

Dirigente: O Senhor nos abençoe e nos conduza para a vida eterna. 
Ele que é Pai e Filho e Espírito Santo.

Todos: Amém!

Canto: /: Te amarei, Senhor! Te amarei, Senhor! Eu só encontro a paz 
e a alegria bem perto de Ti! :/

Próximo encontro:

Dia:_____ Horário:_____ Local:_______________________________
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Diante de Deus 

Dirigente: Reunimo-nos para a reflexão e oração, neste tempo espe-
cial da quaresma. Um tempo para voltar nosso olhar a Jesus e perce-
ber como estamos seguindo seus ensinamentos. Que a oração de hoje 
nos anime em nossa caminhada de vida. Invoquemos nosso Deus.

Todos:  Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém!

Dirigente: Que a graça e a paz de Deus estejam conosco.

Todos: Bendito seja Deus que nos reúne em seu amor.

Dirigente: “E Jesus crescia em sabedoria, idade e graça diante de Deus 
e dos homens” (Lc 2,52). A família de Nazaré é exemplo para todos nós. 
A família, como força educadora, possibilita o crescimento do saber, 
dos valores cristãos, na vivência do amor e da fé.

Todos: Acompanha, Senhor, com tua graça as nossas famílias. Con-
cede forças e luz, para que enfrentemos com coragem e fé todos os 
obstáculos na educação de nossos filhos. 

Dirigente: Isto pedimos por Jesus Cristo, Nosso Senhor. Amém!

Todos (Canto): /: Abençoa, Senhor, as famílias. Amém! / Abençoa, Se-
nhor, a minha também:/

EDUCAR PARA O DIÁLOGO
E PARA O RESPEITO

4ª Semana da Quaresma

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 Campa-
nha da Fraternidade, flor ou uma 
plantinha.
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Educar para o diálogo 
e para o respeito

Dirigente: Em nossos encontros estamos refletindo sobre a educação 
em todos os espaços e momentos da vida. Educar é mostrar cami-
nhos. Caminhos que tornem as pessoas mais humanas e solidárias. 
Um dos caminhos que humaniza é o caminho do diálogo.

Leitor/a 1: Jesus é nosso Mestre e Senhor e quer nos educar para o 
diálogo e o respeito. Neste sentido, Papa Francisco nos ensina quais 
atitudes devemos cultivar.

Leitor/a 2: “Aproximar-se, expressar-se, ouvir-se, olhar-se, esforçar-se 
por entender-se, procurar pontos de contato: tudo isso se resume no 
verbo dialogar... Para nos encontrarmos e ajudarmos mutuamente, 
precisamos dialogar”. (Fratelli Tutti, 198)

Todos: Senhor, queremos ser educadores da vida e da fé na família, 
na escola e nos diferentes campos de ação da nossa Igreja. Ajuda-nos, 
Senhor, hoje e sempre. Amém!

Leitor/a 3: Uma educação feita a partir do diálogo e para o diálogo 
requer dos pais e dos educadores abertura para perceber o pensa-
mento e os sentimentos do outro. Isso gera relação de confiança e 
evita que a criança, adolescente ou jovem se desvie para caminhos 
perigosos.

Todos: Dialogar é escutar, conhecer, trocar ideias e chegar a um en-
tendimento.

Leitor/a 1: Quando se educa através do diálogo, o jovem, adolescente 
ou a criança percebe que aquilo que ele/a sente tem valor, que sua 
opinião é ouvida. 

Todos: Ouvir é o ponto de partida para guiar e instruir para aquilo que 
é certo.

Leitor/a 2: Educar pelo diálogo estimula a comunicação e a própria 
inteligência. Estimula a criança a expressar o que sente, a não se fe-
char em si mesma ou recorrer a formas agressivas de comunicação.

Todos: Educar é um ato divino e, portanto, um ato muito humano. É 
grande ato de amor!
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Jesus educa

Proclamação da Palavra
Dirigente: A Palavra de Deus é luz para nosso caminhar. Vamos ouvi-
-la com atenção:

Leitor/a: (Proclama Lucas 19,1-10)

(Momento de silêncio)

Meditação
Dirigente: Os Evangelhos nos mostram que Jesus sempre estava a ca-
minho. Neste caminhar, encontra as pessoas em suas diferentes situ-
ações de vida. Seus ensinamentos e seus gestos estão sempre ligados 
ao cotidiano das pessoas. Ele educa pelo diálogo.

Todos: Jesus, nosso Mestre e Senhor, contigo queremos caminhar.

Leitor/a 3: A presença e as palavras de Jesus tocavam o coração das 
pessoas. As pessoas o seguiam. Zaqueu é um dos que ouvem Jesus e 
se coloca a caminho para vê-lo e ouvi-lo. 

Leitor/a 1: Jesus inicia um diálogo com palavras e silêncios. Chama 
Zaqueu pelo nome. É reconhecido por Jesus. Zaqueu desce rápido, 
vai para casa, e ali acolhe Jesus com alegria, apesar das críticas de 
algumas pessoas, pois sua conduta de vida não era tão correta.

Todos: Jesus, nosso Mestre e Senhor, contigo queremos caminhar.

Leitor/a 2: Na casa, acontece o diálogo que muda a vida de Zaqueu. 
Jesus é o educador por excelência. Faz com que as pessoas reflitam, 
aprendam e se transformem. 

Dirigente: Zaqueu percebe que Jesus conhece sua vida e suas fraque-
zas, mas não o condena. Numa atitude de arrependimento, começa a 
falar sobre a mudança de vida que vai realizar. Jesus confirma: “Hoje 
a salvação chegou nesta casa...”. 

Todos: Jesus, nosso Mestre e Senhor, contigo queremos caminhar.

Oração a partir da Palavra
Dirigente: Precisamos ter uma atitude como a de Zaqueu: tomou a 
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decisão de ir ao encontro de Jesus e se alegrou com a chegada de 
Jesus em sua casa. 

Todos (Canto): /: Quando Jesus passar (3x) / eu quero estar no meu lugar :/ 

Dirigente: Uma vida com Jesus faz a diferença. Ele nos coloca no 
caminho da transformação, da verdade, da justiça, do diálogo e do 
respeito. Maria, Mãe Educadora, ensina-nos a ver e seguir Jesus. Re-
zemos:

Todos: “Virgem Maria, Mãe Educadora, sinal de vida e sabedoria, pelo 
amor de teu Filho Jesus, intercede por nós, a fim de que façamos o 
discernimento necessário na busca do conhecimento. 

Leitor/a 3: Faz-nos compreender que somos transformados naquele 
que amamos, aumentando, assim, as dimensões de nosso coração.

Leitor/a 1: Dá-nos a ousadia de educar, de falar com sabedoria e ensi-
nar com amor, sobretudo com o testemunho de nossas vidas, deixan-
do a tua marca de esperança na vida de quem encontramos ao longo 
da vida.

Todos: Maria, tu que tão bem educaste Jesus, auxilia-nos nesta longa 
caminhada, revestindo-nos da coragem de experimentar, dia a dia, a 
verdadeira felicidade, a verdadeira sabedoria. Amém!

(Antes de rezar a oração do Pai Nosso e Ave Maria, pode-se apresentar as intenções)

Todos: Pai Nosso... Ave Maria... Glória ao Pai...

Novo olhar
Dirigente: O encontro de Jesus com Zaqueu nos ensina a importância 
do diálogo e do respeito na educação. Ensina-nos como é possível 
ajudar o outro sem julgar e condenar.

Lição da Pandemia

Dirigente: O Professor Leonardo Rodrigues Inácio leciona em Tu-
barão, no Colégio Dehon e na Escola de Educação Básica Henrique 
Fontes. Ele nos convida a refletirmos sobre as lições da pandemia no 
mundo da Educação.
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Leitor/a: A pandemia fez com que nosso dia a dia fosse alterado radi-
calmente. De repente, os corredores de nossas escolas esvaziaram-se 
e os contatos, o barulho, os diálogos presenciais pareciam até que 
não iriam mais existir! Vi-me separado de meus alunos e, entre nós, 
apenas um computador ou celular. Iniciava uma maratona através 
de equipamentos eletrônicos: câmeras, tripés, luzes, mídias sociais e 
aulas remotas. Tudo à distância, na tentativa de não se perder o con-
tato, a parceria e o diálogo com os alunos. Isto, contudo, deixou para 
nós uma grande lição: perceber a importância daquele cotidiano em 
que estávamos acostumados e que, talvez, não dávamos o devido va-
lor, com a presença, as trocas de experiências, as opiniões contrá-
rias (típico de uma sociedade que é plural). Tudo isso nos fez perceber algo 
ainda maior: o quanto a educação é importante, não apenas para a 
transmissão de conhecimentos, mas como meio de socialização, de 
interação, de valorização de cada pessoa e, consequentemente, de 
formação integral do ser humano.

Deus abençoe

Dirigente: Que o Senhor nos bendiga e nos guarde! Que o Senhor faça 
resplandecer sua face sobre nós e nos conceda sua graça! Que o Se-
nhor volte sua face para nós e nos dê a paz!

Todos: Amém!

Dirigente: Abençoe-nos o Deus Todo Poderoso, Pai e Filho e Espírito 
Santo.

Todos: Amém!

Próximo encontro:

Dia:_____ Horário:_____ Local:_______________________________



24

Diante de Deus

Dirigente: Educar passa pela opção amorosa de contribuir para o 
crescimento das pessoas, e isso é bonito quando feito com a verdade 
e com bondade. Iniciemos nosso encontro:

Todos:  Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém!

Dirigente: Estamos reunidos para rezar, conversar e nos prepararmos 
para a Páscoa do Senhor, Mestre da verdade e da vida. Que a paz, 
que vem do Pai, através de Jesus e com a força educadora do Espírito 
Santo, esteja sempre conosco.

Todos: Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo!

Dirigente: Na certeza de que em nossa caminhada quaresmal vamos 
aprendendo a ser pessoas melhores, nos convertendo pelas palavras 
e ações do Mestre dos mestres, felizes, cantemos:

Todos (Canto): Refrão: Alegres vamos à casa do Pai; / E na alegria cantar 
seu louvor! / Em sua casa, somos felizes: / participamos da ceia do 
amor. / 1. A alegria nos vem do Senhor. / Seu amor nos conduz pela 
mão. / Ele é luz que ilumina o seu povo, / com segurança lhe dá a 
salvação.

EDUCAR PARA
O BELO, O BOM

E O VERDADEIRO

5ª Semana da Quaresma

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.
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Educar para o belo, 
o bom e o verdadeiro

Dirigente: Educar para o belo, o bom e o verdadeiro é contribuir para 
tornar as pessoas mais humanas. Vamos refletir um pouco sobre isso.

Leitor/a 1: Tudo o que é belo tem a força de tocar o coração, de atrair 
e maravilhar. Há muitas coisas belas. Belas músicas, pelas artes, pelas 
roupas, belos jardins..., mas a beleza não se reduz ao estético.

Leitor/a 2: Além das coisas belas, há também belas ações e belos 
comportamentos, capazes de contagiar e empolgar as pessoas. São 
belos porque são bons e verdadeiros.

Todos: A beleza é um certo esplendor da verdade e do bem. 

Leitor/a 3: Pode-se dizer também que há belas pessoas. São aquelas 
que se identificam com as belas ações e os belos comportamentos. 
Pessoas assim são capazes de atrair, encantar e motivar outras pes-
soas a um seguimento correto. 

Leitor/a 1: Pode-se, ainda, reconhecer que o simples existir é belo, 
uma espécie de milagre. E bela é toda a obra ordenada do universo 
criado do nada ou do caos. A natureza é bela. Mais belo ainda deve 
ser seu Autor. Deus é belo!

Todos: A beleza é um certo esplendor da verdade e do bem. 

Leitor/a 2: Jesus é a expressão visível da beleza do Pai. Seu agir é 
belo. São belos seus ensinamentos, porque são bons e verdadeiros. 
Promovem as pessoas e conduzem à Salvação. Por isso, atraiu mul-
tidões desejosas de aprenderem com ele. Ainda hoje, as pessoas se 
maravilham com suas palavras cheias de verdade e de amor.

Leitor/a 3: Jesus, a beleza encarnada do Pai, enxergava beleza em 
cada pessoa, até nos pecadores porque não centrava sua visão no 
pecado, mas na pessoa mesma com sua dignidade, sua história, seus 
sofrimentos e suas fraquezas.

Todos: A beleza é um certo esplendor da verdade e do bem. 

Leitor/a 1: A verdadeira educação que não reduz a pessoa a um mero 
“saber fazer”, ao contrário, ensina-a a amar a vida e a abrir-se à ple-
nitude da vida.

Leitor/a 2: A educação não pode apenas cumprir a tarefa de formar 
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bons profissionais que dominam a técnica, mas preparar pessoas para 
serem íntegras em seu comportamento e no relacionamento com os 
outros, com o mundo e com Deus.

Todos: A beleza é um certo esplendor da verdade e do bem. 

Jesus educa

Proclamação da Palavra
Dirigente: Vamos aclamar a Palavra Santa do Senhor cantando:

Todos (Canto): Pela Palavra de Deus, saberemos por onde andar, / ela 
é luz e verdade, precisamos acreditar. / Cristo me chama! Ele é o Pas-
tor! Sabe meu nome. Fala, Senhor.

Leitor/a: (Pega a Bíblia e proclama Lc 5,1-6)

Meditação
Leitor/a 1: Quando um bom professor fala, todos querem ouvi-lo; 
aproximam-se dele porque querem aprender. Para ouvir Jesus, o 
grande Mestre do Evangelho, o povo fica bem próximo, se comprime. 
Jesus fala com simplicidade, mas com autoridade; usa termos sim-
ples, mas ensina com profundidade.

Leitor/a 2: Na Escola de Jesus, todos os ambientes são lugares propí-
cios para o ensino. Jesus ensina nas sinagogas, na rua e até mesmo 
à beira das águas. A natureza é espaço privilegiado para os grandes 
ensinamentos.

Todos: Fala, Senhor Jesus, queremos ouvir tuas palavras de vida eter-
na!

Leitor/a 3: O ensinamento de Jesus é capaz de transformar a vida das 
pessoas que o escutam. Mesmo diante de uma noite de insucesso, os 
discípulos voltam ao mar para lançar as redes. E, depois de terem re-
conduzido a barca para a terra, cheia de peixes, se decidem a seguir 
Jesus.

Leitor/a 1: Os ensinamentos de Jesus são verdadeiros, suas palavras 
são eficazes. Segui-lo é a decisão mais acertada!

Todos: Como os discípulos de Jesus, sejamos atentos ao que os pais, 
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os avós, os catequistas, os professores ensinam. Quando ensinam o 
bem, é para o nosso bem que nos ensinam.

Oração a partir da Palavra
Dirigente: Guiados pelo ensinamento de Jesus que acolhe a todos, 
vamos pedir sua luz e sabedoria, rezando:

Todos: Senhor, mostrai-nos a beleza e a verdade daquilo que é bom 
para nossas vidas!

Leitor/a 2: Lançai-nos nas profundezas do mar escuro, dos abismos 
existenciais dos abandonados e excluídos...

Todos: Senhor, mostrai-nos a beleza e a verdade daquilo que é bom 
para nossas vidas!

Leitor/a 3: Guiai-nos no meio das multidões famintas de conhecimen-
to, de bons exemplos, dos valores que dignificam.

Todos: Senhor, mostrai-nos a beleza e a verdade daquilo que é bom 
para nossas vidas!

Leitor/a 1: Acolhei o nosso seguimento aos vossos passos, quando se-
guimos os passos das pessoas que nos ensinam o bom, o belo e o 
verdadeiro.

Todos: Senhor, mostrai-nos a beleza e a verdade daquilo que é bom 
para nossas vidas!

Novo olhar
Dirigente: A mudança ocorrida na vida dos discípulos de Jesus, após 
ouvi-lo, nos faz compreender que precisamos ultrapassar os nossos 
estreitos limites humanos, e abrirmo-nos à imensidão do amor de 
Deus e das pessoas que desejam o nosso bem.

Lição da Pandemia

Leitor/a: Esse tempo da pandemia do novo coronavírus fez com que 
nos isolássemos, e acabamos tendo mais tempo para pensar em nos-
sas vidas. Até para percebermos o que estamos fazendo de certo e de 
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errado, de bom ou de ruim. Muitos reconheceram que podem mudar 
hábitos e costumes. Que podem ser mais simples, vivendo de maneira 
mais sóbria, sem tanto consumismo. E que o bom da vida é viver junto 
de pessoas amadas e confiar sempre em Deus. A pandemia ensinou 
que a vida é mais simples e fácil quando não nos apegamos tanto às 
coisas materiais ou às vaidades. O adágio popular de que “o pouco 
com Deus é muito” nunca fez tanto sentido!

Deus abençoe

Dirigente: Pai Santo, neste tempo favorável de conversão e compro-
misso, dai-nos a graça de sermos educados pela Palavra que liberta 
e salva. 

Todos: Fortalecei-nos, para que sejamos corajosos na missão de edu-
car para o belo, o bom e o verdadeiro na família, em comunidade, nas 
escolas e em todos os ambientes!

(Pai Nosso... Ave Maria... Glória ao Pai...)

Dirigente: Abençoe-nos o Deus Todo Poderoso, Mestre Divino que en-
sina com amor e verdade, ele que é Pai e Filho e Espírito Santo.

Todos: Amém!

Próximo encontro:

Dia:_____ Horário:_____ Local:_______________________________
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1. É tarefa e missão 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, fronteiras
Se destaca o ensinamento
Oriundo da fé verdadeira
Que nos faz nesta ação solidários
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

2. Educar é atitude sublime
Que prepara a vida futura
Compreendendo o presente, pensamos
Ensinar é proposta segura
Para, enfim, destacar-se a atitude
Dos que em Cristo são nova criatura
O convívio em níveis fraternos
Traz em nós o sentido discreto
Na harmonia com os seres viventes
E no agir o equilíbrio completo

Hino da Campanha da 
Fraternidade 2022

Consigamos também aprender
E educar para o amor e o afeto

3. O caminho nos quer convertidos
Mergulhar no mistério profundo
Para que em sua páscoa busquemos
Compaixão no cuidado com o mundo
Conformados em Cristo seremos
Aprendizes do dom tão fecundo
Quando a plena mudança atingir
Relações tão humanas, libertas
Novos rumos em redes seremos
Gerações solidárias e abertas
Na esperança de rostos surgirem
Assumindo missões tão concretas

4. E na casa comum que sonhamos
Onde habitam cuidado e respeito
Educar é o verbo preciso
A cumprir neste chão grandes feitos
Para o mundo poder imitar
Quem na vida é o mestre perfeito
Pedagogicamente é preciso
Escutar, meditar, compreender
Para que aprendamos com o Cristo
O caminho da cruz percorrer
E na escola da sua existência
O evangelho seguir e viver
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Virgem Maria, Mãe Educadora, sinal de vida e 
sabedoria,pelo amor do teu filho Jesus, intercede 

por nós a fim de que façamos discernimento 
necessário na busca do conhecimento.

Faz-nos compreender que somos transformados 
naquele que amamos, aumentando assim as 

dimensões do nosso coração.

Dá-nos a ousadia de educar, de falar com sabedoria 
e ensinar com amor, sobretudo com o testemunho 

de nossas vidas, deixando a tua marca de esperança 
na vida de quem encontramos ao longo da vida.

Maria, tu que tão bem educaste Jesus, auxilia-nos nesta 
longa caminhada, revestindo-nos da coragem de 
experimentar, dia a dia, a verdadeira felicidade, 

a verdadeira sabedoria.

Amém.

Oração a Nossa 
Senhora Educadora
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Pai Santo, neste tempo favorável de conversão e 
compromisso, dai-nos a graça de sermos educados 

pela Palavra que liberta 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 esperança no ser humano.

Renovai-nos com a vossa graça para vencermos o medo, 
o desânimo e o cansaço, e ajudai-nos a promover uma 

educação integral, fraterna e solidária.

Fortalecei-nos, para que sejamos corajosos na missão 
de educar para a vida plena em família, em comunidades 

eclesiais missionárias, nas escolas, nas universidades e 
em todos os ambientes. Ensinai-nos a falar com 

sabedoria e educar com amor!

Permiti que a Virgem Maria, Mãe educadora, com a 
sabedoria dos pequenos e pobres nos ajude a 
educar e servir com a pedagogia do diálogo, 

da solidariedade e da paz.

Por Jesus, vosso Filho amado, no Espírito, 
Senhor que dá a vida.

Amém.

Oração da Campanha 
da Fraternidade 2022


