
Diante de Deus 

Dirigente: Reunimo-nos para a reflexão e ora-
ção, neste tempo especial da quaresma. Um 
tempo para voltar nosso olhar a Jesus e perce-
ber como estamos seguindo seus ensinamen-
tos. 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 este-
jam 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 gra-
ça as nossas famílias. Concede forças e luz, 
para que enfrentemos com coragem e fé 
todos os obstáculos na educação de nossos 
filhos. 
Dirigente: Isto pedimos por Jesus Cristo, Nos-
so Senhor. Amém!
Todos (Canto): /: Abençoa, Senhor, as famí-
lias. Amém! / Abençoa, Senhor, a minha 
também :/

Educar para o diálogo 
e para o respeito

Dirigente: Em nossos encontros estamos re-
fletindo sobre a educação em todos os es-
paços e momentos da vida. Educar é mostrar 
caminhos. 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, pro-
curar 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 di-
álogo e para o diálogo requer dos pais e dos 
educadores abertura para perceber o pensa-
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mento e os sentimentos do outro. Isso gera 
relação de confiança e evita que a criança, 
adolescente ou jovem se desvie para cami-
nhos perigosos.
Todos: Dialogar é escutar, conhecer, trocar 
ideias e chegar a um entendimento.
Leitor/a 1: Quando se educa através do diálo-
go, 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 co-
municação e a própria inteligência. Estimula a 
criança a expressar o que sente, a não se fe-
char em si mesma ou recorrer a formas agres-
sivas de comunicação.
Todos: Educar é um ato divino e, portan-
to, um ato muito humano. É grande ato de 
amor!

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 caminho. Neste cami-
nhar, encontra as pessoas em suas diferentes 
situações de vida. Seus ensinamentos e seus 
gestos estão sempre ligados ao cotidiano das 
pessoas. Ele educa pelo diálogo.
Todos: Jesus, nosso Mestre e Senhor, conti-
go 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 pala-
vras 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, conti-
go 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 refli-
tam, aprendam e se transformem. 
Dirigente: Zaqueu percebe que Jesus conhece 
sua vida e suas fraquezas, 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, conti-
go queremos caminhar.

Oração a partir da Palavra
Dirigente: Precisamos ter uma atitude como a 
de Zaqueu: tomou a 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 diferen-
ça. Ele nos coloca no caminho da transforma-
ção, da verdade, da justiça, do diálogo e do 
respeito. Maria, Mãe Educadora, ensina-nos a 
ver e seguir Jesus. Rezemos:
Todos: “Virgem Maria, Mãe Educadora, si-
nal 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, aumen-
tando, assim, as dimensões de nosso coração.
Leitor/a 1: Dá-nos a ousadia de educar, de 
falar com sabedoria e ensinar com amor, so-
bretudo com o testemunho de nossas vidas, 
deixando a tua marca de esperança na vida de 
quem encontramos ao longo da vida.
Todos: Maria, tu que tão bem educaste Je-
sus, auxilia-nos nesta longa caminhada, re-
vestindo-nos da coragem de experimentar, 
dia a dia, a verdadeira felicidade, a verda-
deira sabedoria. Amém!

(Antes de rezar a oração do Pai Nosso e Ave Maria, pode-se 
apresentar as intenções)
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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 res-
peito na educação. Ensina-nos como é possí-
vel ajudar o outro sem julgar e condenar.

Lição da Pandemia

Dirigente: O Professor Leonardo Rodrigues 
Inácio leciona em Tubarão, no Colégio Dehon 
e na Escola de Educação Básica Henrique Fon-
tes. Ele nos convida a refletirmos sobre as li-
ções da pandemia no mundo da Educação.
Leitor/a: A pandemia fez com que nosso dia 
a dia fosse alterado radicalmente. 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 ma-
ratona através de equipamentos eletrônicos: 
câmeras, tripés, luzes, mídias sociais e aulas 
remotas. Tudo à distância, na tentativa de não 
se perder o contato, 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 valor, com a 
presença, as trocas de experiências, as opiniões 
contrárias (típico de uma sociedade que é plural). Tudo 
isso nos fez perceber algo ainda maior: o quan-
to 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 
Senhor volte sua face para nós e nos dê a paz!
Todos: Amém!
Dirigente: Abençoe-nos o Deus Todo Podero-
so, Pai e Filho e Espírito Santo.
Todos: Amém!


