
Diante de Deus

Dirigente: Que alegria podermos nos encon-
trar! Na Quaresma, meditamos a Paixão de Je-
sus 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 Fraterni-
dade é ‘Fraternidade e Educação’; com o lema 
extraído do Livro de Provérbios: “Fala com sa-
bedoria, ensina com amor”. (Cf. Pr 31,26)

Todos: Fraternidade significa ‘viver como 
irmãos’. Testemunhando nossa fé, quere-
mos promover um mundo mais fraterno! 
Dirigente: Favoreça-nos, neste nosso propó-
sito, 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 famí-
lia, como é bom! / Vale a pena vender tudo 
o mais para poder comprar / este campo 
que esconde 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

Dirigente: O assunto desta reflexão é EDU-
CAR 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 brincar de ensinar. Há quem 
diga que educar é amar, pois o educador se 
entrega a si mesmo enquanto vai comparti-
lhando 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 
questiona: “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 edu-
cada! Nos primórdios, ela era repassada de 
pais para filhos, de geração em geração. De-
pois, também passou a ser registrada em es-
critos, como aqueles que temos na Bíblia. 
Todos: A família é a primeira responsável 
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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 comuni-
dade conhecesse “a solidez dos ensinamentos” 
recebidos dos Apóstolos. 
Leitor/a 2: Quanto mais os pais se prepararem 
no conhecimento da fé cristã, melhor pode-
rão 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 através 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 ale-
gria!
Todos: A exemplo de Josué, queremos afir-
mar: “Eu e minha casa serviremos ao Se-
nhor!”. (Js 24,15)

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 
coração!”
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, manifes-
tam 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 al-
cancem 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 nos-
sas vidas e nos convertermos ao Amor.
Leitor/a 3: Fazei, Senhor, que nossas famílias 
sejam escolas do amor e da fé, testemunhan-
do 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 fa-
vorável para a partilha da vida e dos saberes.
Todos: Dai-nos sabedoria para educarmos 
no Amor!
Leitor/a 2: Diante de tantos desafios na vida 
familiar, onde nem sempre as pessoas se sen-
tem acolhidas e amadas, educai-nos para a 
fraternidade 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, invocando 
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 
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podemos 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 vizinhas 
conversavam animadamente, cada uma de um 
lado da estrada. Usando máscara, me aproximei 
e as cumprimentei: “Que bom vê-las conversan-
do. Há meses que não nos víamos!” Uma delas 
respondeu: “Sim, estamos muito felizes por es-
tarmos conversando. Com esta pandemia, nos 
escondemos dentro de casa. Somos vizinhas de 
porta, 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 mes-
mo, 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!”

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 teste-
munhas da Ressurreição!
Dirigente: A vida segue, e Deus nos guia e 
abençoa.
Todos (Canto) /: Também sou teu povo, Se-
nhor! E estou nesta estrada! Somente a tua 
Graça me basta e mais nada! :/
Dirigente: Rezemos juntos a Oração a Nos-
sa Senhora Educadora, pedindo a ela que nos 
acompanhe nesta nossa caminhada de prepa-
ração 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 fa-
çamos o discernimento necessário na busca 
do conhecimento.
Faz-nos compreender que somos transfor-
mados 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 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, au-
xilia-nos nesta longa caminhada, revestin-
do-nos da coragem de experimentar, dia 
a dia, a verdadeira felicidade, a verdadeira 
sabedoria. Amém!
Dirigente: O Senhor nos abençoe e nos con-
duza para a vida eterna. Ele que é Pai e Filho e 
Espírito Santo.
Todos: Amém!
Canto: /: Te amarei, Senhor! Te amarei, Se-
nhor! Eu só encontro a paz e a alegria bem 
perto de Ti! :/


