
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, con-
versar 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 sem-
pre conosco.
Todos: Bendito seja Deus que nos reuniu no 
amor de Cristo!

Dirigente: Na certeza de que em nossa ca-
minhada quaresmal vamos aprendendo a ser 
pessoas melhores, nos convertendo pelas pa-
lavras 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 Se-
nhor. / 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

Dirigente: Educar para o belo, o bom e o ver-
dadeiro 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 be-
las pessoas. São aquelas que se identificam 
com as belas ações e os belos comportamen-
tos. Pessoas assim são capazes de atrair, en-
cantar e motivar outras pessoas a um segui-
mento 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. 

EDUCAR PARA 
O BELO, O BOM 

E O VERDADEIRO

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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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 bele-
za do Pai. Seu agir é belo. São belos seus en-
sinamentos, porque são bons e verdadeiros. 
Promovem as pessoas e conduzem à Salvação. 
Por isso, atraiu multidões desejosas de apren-
derem com ele. Ainda hoje, as pessoas se ma-
ravilham 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 dig-
nidade, 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 
plenitude da vida.
Leitor/a 2: A educação não pode apenas 
cumprir a tarefa de formar 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, preci-
samos acreditar. / Cristo me chama! Ele é o 
Pastor! 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 simpli-
cidade, mas com autoridade; usa termos sim-
ples, mas ensina com profundidade.
Leitor/a 2: Na Escola de Jesus, todos os am-
bientes são lugares propícios para o ensino. 
Jesus ensina nas sinagogas, na rua e até mes-
mo à beira das águas. A natureza é espaço pri-
vilegiado para os grandes ensinamentos.
Todos: Fala, Senhor Jesus, queremos ouvir 
tuas palavras de vida eterna!
Leitor/a 3: O ensinamento de Jesus é capaz 
de transformar a vida das pessoas que o escu-
tam. Mesmo diante de uma noite de insuces-
so, os discípulos voltam ao mar para lançar as 
redes. E, depois de terem reconduzido a barca 
para a terra, cheia de peixes, se decidem a se-
guir Jesus.
Leitor/a 1: Os ensinamentos de Jesus são ver-
dadeiros, suas palavras são eficazes. Segui-lo é 
a decisão mais acertada!
Todos: Como os discípulos de Jesus, seja-
mos atentos ao que os pais, os avós, os ca-
tequistas, 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 Je-
sus que acolhe a todos, vamos pedir sua luz e 
sabedoria, rezando:
Todos: Senhor, mostrai-nos a beleza e a ver-
dade daquilo que é bom para nossas vidas!
Leitor/a 2: Lançai-nos nas profundezas do mar 
escuro, dos abismos existenciais dos abando-
nados e excluídos...
Todos: Senhor, mostrai-nos a beleza e a ver-
dade daquilo que é bom para nossas vidas!
Leitor/a 3: Guiai-nos no meio das multidões 
famintas de conhecimento, de bons exemplos, 
dos valores que dignificam.
Todos: Senhor, mostrai-nos a beleza e a ver-
dade daquilo que é bom para nossas vidas!
Leitor/a 1: Acolhei o nosso seguimento aos 
vossos passos, quando seguimos os passos 
das pessoas que nos ensinam o bom, o belo e 
o verdadeiro.
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Todos: Senhor, mostrai-nos a beleza e a ver-
dade daquilo que é bom para nossas vidas!

Novo olhar
Dirigente: A mudança ocorrida na vida dos 
discípulos de Jesus, após ouvi-lo, nos faz com-
preender que precisamos ultrapassar os nos-
sos 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 
nossas vidas. Até para percebermos o que es-
tamos fazendo de certo e de errado, de bom ou 
de ruim. Muitos reconheceram que podem mu-
dar 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 compromisso, dai-nos a graça 
de sermos educados pela Palavra que liberta 
e salva. 
Todos: Fortalecei-nos, para que sejamos co-
rajosos na missão de educar para o belo, o 
bom e o verdadeiro na família, em comuni-
dade, nas escolas e em todos os ambientes!

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

Dirigente: Abençoe-nos o Deus Todo Pode-
roso, Mestre Divino que ensina com amor e 
verdade, ele que é Pai e Filho e Espírito Santo.
Todos: Amém!


