
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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Oração Inicial

Dirigente:  Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. 

Todos: Amém!

Dirigente: Jesus é aquele que fala com sabedoria e ensina com amor, 
sempre. Também quando mostra que deverá ir a Jerusalém e que lá 
vai ser morto. E, ao dizer a Pedro que está sendo “pedra de tropeço”, 
quando este tenta convencê-lo a desistir de ir a Jerusalém. Também, 
quando convida a segui-lo os que desejarem, mas não sem que cada 
um/a carregue sua cruz. Ensina com amor também na ceia e no lava-
-pés, ou quando convida os discípulos a rezarem com ele na hora de 
sua grande agonia, ou ainda quando questiona Judas sobre o beijo 
da traição, e em seu peregrinar silencioso, com a cruz às costas, até o 
Monte Calvário.

Bebendo nesta fonte de Sabedoria e de Amor, sejamos animados na 
caminhada de nossa vida, fortalecidos na superação das dificuldades 
e motivados a uma convivência harmoniosa, solidária e fraterna com 
todos.

Todos: Senhor Jesus, pela vossa Paixão, ensinai-nos a olhar com mise-
ricórdia, falar com sabedoria e ensinar com amor. Amém!

Canto: Bendita e louvada seja, no Céu, a Divina Luz! /: E nós, também, 
na terra, louvemos a Santa Cruz! :/ 

VIA SACRA

Fala com Sabedoria, 
ensina com amor 

(cf. Pr 31,26)
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1ª Estação: 

Jesus é preso e 
condenado à morte!

Dirigente: Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos!

Todos: Porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo!

Leitor/a 1: (Ler da Bíblia) Lc 22, 47-48. 

Leitor/a 2: Acusações falsas, inveja, covardia e indiferença vão fazer 
parte do jogo. E aquele que passou a vida fazendo o bem irá morrer.

Dirigente: Meu Jesus, perdão e misericórdia!

Todos: Pelos méritos de vossas santas chagas!

Leitor/a 3: Bondoso Jesus, vossa injusta condenação nos ensina que 
devemos sempre nos livrar dos falsos juízos e julgamentos. 

Todos: Senhor Jesus, pela vossa Paixão, dai-nos um coração sincero 
e verdadeiro, para que nunca sejam a calúnia e a mentira a definir 
as decisões em nossa vida. Que os ecos de vossa injusta condenação 
nos motive sempre a buscar a verdade, falar com sabedoria e ensinar 
com amor. Amém! 

Canto: A morrer crucificado/ teu Jesus é condenado /: por teus crimes, 
pecador. :/ Pela Virgem dolorosa, / vossa Mãe tão piedosa /: perdoai-
-me bom Jesus! :/

2ª Estação: 

Jesus 
carrega a cruz!

Dirigente: Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos!

Todos: Porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo!

Leitor/a 1: (Ler da Bíblia) Mt 27,27-31. 

Leitor/a 2: Violência, gozações, cusparadas e uma coroa de espinhos 
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fazem parte de cena tão cruel, preparada para fragilizar Jesus.

Dirigente: Meu Jesus, perdão e misericórdia!

Todos: Pelos méritos de vossas santas chagas!

Leitor/a 3: Bondoso Jesus, a pesada cruz, que inocente carregastes, 
ensina-nos que a covardia, a mentira e a maldade humana continuam 
impondo sofrimento de morte a tantas pessoas inocentes.

Todos: Senhor Jesus, pela vossa Paixão, voltai a estas pessoas que 
tanto sofrem, o vosso misericordioso olhar. E a nós, suscitai o dese-
jo sincero de beber sempre na fonte de vossa Sabedoria e de vosso 
Amor. Amém!

Canto: Com a cruz é carregado/ vai sofrendo resignado /: vai mor-
rer por seu amor :/ Pela Virgem dolorosa, / vossa Mãe tão piedosa /: 
perdoai-me bom Jesus! :/

3ª Estação: 

Jesus cai 
pela primeira vez!

Dirigente: Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos!

Todos: Porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo!

Leitor/a 1: (Ler da Bíblia): Jo 15,9.12-13 

Leitor/a 2: São demasiadamente pesados para Jesus o abandono, a 
ingratidão, a humilhação. Está cheio de amor, mas exausto. E, sob o 
peso da cruz, Jesus cai por terra. O amor, porém, é maior que a dor. E 
Jesus reergue-se para continuar a caminhada redentora, decidido a 
perdoar os que lhe fazem mal.

Dirigente: Meu Jesus, perdão e misericórdia!

Todos: Pelos méritos de vossas santas chagas!

Leitor/a 3: Bondoso Jesus, vossa primeira queda nos ensina que fadi-
gas cotidianas não tardam a aparecer a quem se dispõe a caminhar 
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com o peso de uma missão.

Todos: Senhor Jesus, pela vossa Paixão, amparai-nos quando caímos 
e reerguei-nos, a cada tombo, para prosseguirmos no cumprimento 
de vossa vontade e de nosso dever. Amém! 

Canto: Pela cruz tão oprimido / cai Jesus desfalecido /: pela tua salva-
ção :/ Pela Virgem dolorosa...

4ª Estação: 

Jesus se encontra 
com sua mãe!

Dirigente: Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos!

Todos: Porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo!

Leitor/a 1: (Ler da Bíblia) Jo 19,26-27

Leitor/a 2: Corações feridos e machucados estreitam laços de ternura 
e de bondade. A mãe dá coragem ao filho. O filho consola a aflita 
mãe. Agora será mãe da humanidade redimida. 

Dirigente: Meu Jesus, perdão e misericórdia!

Todos: Pelos méritos de vossas santas chagas!

Leitor/a 3: Bondoso Jesus, o encontro com vossa Mãe neste caminho 
tão árduo, nos ensina que não se pode deixar sozinho quem sofre. 
Acompanhar os sofredores é uma forma de amenizar seu sofrimento.

Todos: Bondosa e querida Mãe, dai-nos sempre o alento e repouso 
em vossos braços, para que, encorajados pela vossa fé e confiança, 
sejamos configurados ao vosso divino Filho amado. Senhor Jesus, 
pela vossa Paixão, abençoai, particularmente, todas as mães e todas 
as mulheres. Amém!

Canto: Vê a dor da Mãe amada / que se encontra desolada /: com seu 
filho em aflição :/ Pela Virgem dolorosa...
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5ª Estação: 

Simão Cirineu ajuda 
Jesus a carregar a cruz!

Dirigente: Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos!
Todos: Porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo!
Leitor/a 1: (Ler da Bíblia) Lc 23,26
Leitor/a 2: Um agricultor, já cansado pela lida do campo, ajuda Jesus 
sem conseguir perceber que está abraçando a Cruz da própria salva-
ção. Aliviar os pesos uns dos outros, compartilhar o sofrimento na fé, 
é caminho de cruz, mas é também caminho de salvação.
Dirigente: Meu Jesus, perdão e misericórdia!
Todos: Pelos méritos de vossas santas chagas!
Leitor/a 3: Bondoso Jesus, a ajuda que recebestes de Cirineu nos ensi-
na que são muitos os que necessitam de mãos servidoras e de ombros 
amigos para compartilhar o peso da cruz que carregam.
Todos: Senhor Jesus, pela vossa Paixão, tornai-nos sensíveis a toda 
dor, abertos ao arrependimento e dispostos ao serviço para tornar 
o mundo melhor. Dai-nos um coração dócil e amável para sermos 
motivo de alívio e de alegria para as pessoas de nossa convivência e 
para todos os outros. Amém!
Canto: No caminho do Calvário / um auxílio é necessário /: não lhe 
nega o Cirineu :/ Pela Virgem dolorosa...

6ª Estação: 

Verônica enxuga 
o rosto e Jesus!

Dirigente: Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos!
Todos: Porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo!
Leitor/a 1: (Ler da Bíblia) Is 53, 2b-5
Leitor/a 2: Em meio a tanto horror, uma mulher não resiste, rompe 
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toda a regra, arranja força e coragem e limpa o rosto de Jesus desfi-
gurado pelos maltratos. E a Sagrada Face do Senhor aparece impres-
sa no pano, da mesma forma que continua a aparecer em todo gesto 
de acolhida, de ternura e de caridosa doação.

Dirigente: Meu Jesus, perdão e misericórdia!

Todos: Pelos méritos de vossas santas chagas!

Leitor/a 3: Bondoso Jesus, vossa Sagrada Face, impressa na toalha de 
Verônica, nos ensina que ela transparece também em todo gesto de 
quem enxuga as lágrimas dos que sofrem.

Todos: Senhor Jesus, pela vossa Paixão, despertai-nos a sensibilida-
de de Verônica, e tornai-nos pessoas imagens de vossa misericórdia. 
Amém! 

Canto: Eis o rosto ensanguentado / por Verônica enxugado /: que no 
pano apareceu :/ Pela Virgem dolorosa...

7ª Estação: 

Jesus cai pela 
segunda vez!

Dirigente: Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos!

Todos: Porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo!

Leitor/a 1: (Ler da Bíblia) Sl 145(144), 14.18

Leitor/a 2: Como é duro o caminho da Cruz! Foi duríssimo para Jesus. 
E Ele que, ao longo da vida, ajudou a tantas pessoas a erguerem-se 
do chão duro do pecado, da doença, do preconceito, do desânimo, da 
fome, ei-lo agora novamente ao chão, esmagado pelo abandono e 
pela fúria dos que lhe fazem mal.

Dirigente: Meu Jesus, perdão e misericórdia!

Todos: Pelos méritos de vossas santas chagas!

Leitor/a 3: Bondoso Jesus, vossa segunda queda nos ensina que não 
é a missão que vos faz cair, mas a carga de brutalidade que o mundo 
vos impõe por causa de seus pecados.

Todos: Senhor Jesus, pela vossa Paixão, perdoai-nos quando nos tor-
namos pesados para os irmãos. Erguei-nos de nossas quedas com a 
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graça de vosso perdão. Amém!

Canto: Outra vez desfalecido / pelas dores abatido /: cai por terra o 
Salvador :/ Pela Virgem dolorosa...

8ª Estação: 

Jesus consola as 
mulheres de Jerusalém

Dirigente: Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos!

Todos: Porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo!

Leitor/a 1: (Ler da Bíblia) Lc 23,27-28

Leitor/a 2: Esquecido de seu sofrimento, Jesus consola aquelas mu-
lheres que as encontra no caminho da dor, e as instrui. Devem chorar 
as suas próprias fraquezas e os pecados da humanidade causadores 
de tantos flagelos e causa de perdição. 

Dirigente: Meu Jesus, perdão e misericórdia!

Todos: Pelos méritos de vossas santas chagas!

Leitor/a 3: Bondoso Jesus, vosso olhar compassivo, voltado às mulhe-
res que choram, nos ensina que é preciso deter-se para consolar, con-
fortar e orientar quem chora ao nosso lado. 

Todos: Senhor Jesus, pela vossa Paixão, dai-nos também o dom das 
lágrimas para que chorando os próprios pecados e as dores do povo, 
cresça sempre mais em nós o amor que restaura e reconcilia. Amém!

Canto: Das mulheres que choravam / que fiéis o acompanhavam /: é 
Jesus consolador :/ Pela Virgem dolorosa...

9ª Estação: 

Jesus cai pela 
terceira vez!

Dirigente: Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos!
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Todos: Porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo!

Leitor/a 1: (Ler da Bíblia) 1 Pd 2, 21b;24

Leitor/a 2: Sobre os ombros de Jesus pesam os pecados do mundo, 
e mais uma vez o Mestre tomba. Sua fé não vacila, mas seus ombros 
fraquejam, castigados pelas brutais torturas. O espírito está prepara-
do para o grande e supremo holocausto, porém seu corpo, exaurido, 
não consegue evitar a terceira queda. 

Dirigente: Meu Jesus, perdão e misericórdia!

Todos: Pelos méritos de vossas santas chagas!

Leitor/a 3: Bondoso Jesus, vossa terceira queda, sob a pesada cruz, 
nos ensina que as quedas na vida de cada pessoa são sucessivas, mas 
que é preciso reerguer-se sempre e continuar a caminhada.

Todos: Senhor Jesus, pela vossa Paixão, levantai-nos das quedas das 
nossas infidelidades, da indiferença, do desânimo e do cansaço, e en-
sinai-nos a viver uma vida santa, e com disposição para lutar em favor 
dos mais fracos e desprotegidos. Amém!

Canto: Cai terceira vez prostrado, / pelo peso redobrado /: dos peca-
dos e da Cruz! :/ Pela Virgem dolorosa...

10ª Estação: 

Jesus é despojado 
de suas vestes!

Dirigente: Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos!
Todos: Porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo!
Leitor/a 1: (Ler da Bíblia) Jo 19,23-24 
Leitor/a 2: Olhos baixos, escarnecido, humilhado perante a multidão, 
Jesus sofre o vexame do despojamento público, antes de ser cruci-
ficado. Ao deixar-se expor deste modo aos olhos do mundo, Jesus 
lembra-nos a dignidade do ser humano que nada e ninguém deveria 
violar.
Dirigente: Meu Jesus, perdão e misericórdia!
Todos: Pelos méritos de vossas santas chagas!
Leitor/a 3: Bondoso Jesus, vosso total despojamento no alto da cruz, 
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nos ensina que multidões de pessoas continuam, no mundo de hoje, 
expostas às mais degradantes humilhações. 

Todos: Senhor Jesus, pela vossa Paixão, confiai-nos a tarefa de pro-
mover a dignidade da pessoa humana e a integridade de seus valo-
res. Ensinai-nos a redescobrir a beleza e a riqueza de toda criatura, a 
respeitar o diferente e a cuidar dos mais fragilizados. Amém! 

Canto: De suas vestes despojado / todo chagado e pisado /: eu vos 
vejo meu Jesus: / Pela Virgem dolorosa...

11ª Estação: 

Jesus é 
pregado na cruz!

Dirigente: Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos!

Todos: Porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo!

Leitor/a 1: (Ler da Bíblia) Lc 23,33-34a.35-37

Leitor/a 2: Jesus experimenta na carne o sofrimento máximo: ter suas 
mãos e seus pés cravados por pregos a um madeiro. Ei-lo, agora sus-
penso entre o céu e a terra. Um convite à fé comprometida. A fé que 
salva comporta sempre um profundo desejo de superar a violência e 
mudar o mundo.

Dirigente: Meu Jesus, perdão e misericórdia!

Todos: Pelos méritos de vossas santas chagas!

Leitor/a 3: Bondoso Jesus, vossas últimas palavras nos ensinam a 
perdoar. Mostrastes-nos que não haverá superação da violência sem 
perdão. Só o amor e o perdão podem curar as feridas interiores e im-
pedir a escalada da violência no mundo, e entre nós.

Todos: Senhor Jesus, pela vossa Paixão, do alto da Cruz, olhai-nos e 
dai-nos a salvação. Purificai nossas vestes sujas e corroídas pelo pe-
cado, e fazei-nos instrumentos de vossa paz, do perdão e da reconci-
liação. Amém! 

Canto: Sois por mim na cruz pregado / insultado, blasfemado /: com 
cegueiras e com furor :/ Pela Virgem dolorosa...
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12ª Estação: 

Jesus morre 
na cruz!

Dirigente: Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos!

Todos: Porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo!

Leitor/a 1: (Ler da Bíblia) Mt 27,46-50

Leitor/a 2: Após três horas de agonia, pendurado na cruz, o espetácu-
lo do Calvário terminou. “Não foram do teu agrado, ó Pai, holocaustos 
nem sacrifícios pelo pecado. Eis que eu vim para fazer a vossa vonta-
de” (Hb 10,6-7). A entrega estava feita. Total entrega!

Dirigente: Meu Jesus, perdão e misericórdia!

Todos: Pelos méritos de vossas santas chagas!

Leitor/a 3: Bondoso Jesus, vossa morte na Cruz nos ensina sobre o 
amor. Destes vossa vida por amor. Experimentastes a escuridão para 
nos dar a luz. Fostes suspenso entre Céu e Terra, para nos acolher na 
vida de Deus.

Todos: Senhor Jesus, pela vossa Paixão, ensinai-nos que não há verda-
deira entrega, aquela que faz germinar e frutificar a vida e a paz nas 
famílias e no mundo, sem amor. Abençoai-nos no cumprimento do 
maior mandamento que nos deixastes. Amém! 

Canto: Por meus crimes padecestes / Meu Jesus por mim morrestes /: 
quanta angústia, quanta dor :/ Pela Virgem dolorosa...

13ª Estação: 

Jesus é 
descido da cruz!

Dirigente: Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos!

Todos: Porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo!

Leitor/a 1: (Ler da Bíblia) Jo 19,38-40
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Leitor/a 2: Missão cumprida. O Céu e a terra foram reconciliados. Au-
torizado por Pilatos, José de Arimateia retirou o corpo de Jesus da 
cruz para que fosse sepultado. Antes, porém, que o túmulo escavado 
na rocha dura recebesse o corpo de Jesus, são os braços de sua mãe 
que o recebem. 

Dirigente: Meu Jesus, perdão e misericórdia!

Todos: Pelos méritos de vossas santas chagas!

Leitor/a 3: Bondoso Jesus, os braços da mãe, que acolheram seu cor-
po tirado da cruz, nos ensinam que chorar seus mortos é um direito 
que deve ser respeitado.

Todos: Senhor Jesus, pela vossa Paixão, santificai o amor dos que ofe-
recem palavras de esperança diante da morte e alento de fé durante 
o luto. Inundai nosso coração com o ardor da caridade. Amém!

Canto: Do madeiro vos tiraram / e à Mãe vos entregaram /: com que 
dor e compaixão :/ Pela Virgem dolorosa...

14ª Estação: 

Jesus é 
sepultado!

Dirigente: Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos!

Todos: Porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo!

Leitor/a 1: (Ler da Bíblia) Jo 19,41-42

Leitor/a 2: Tudo terminado, a multidão volta para a casa. Segue-se 
um silêncio que também ensina.  Os discípulos recordam tudo o que 
Jesus havia dito e feito, e como fez tudo o que fez quando estava no 
meio deles. Este é um tempo para amadurecer na fé. 

Dirigente: Meu Jesus, perdão e misericórdia!

Todos: Pelos méritos de vossas santas chagas!

Leitor/a 3: Bondoso Jesus, assim como chorar os mortos é um direito 
que não pode ser sufocado, sendo sepultado dignamente num jardim, 
nos ensinastes que dar um destino digno aos corpos de nossos faleci-
dos é uma obra de misericórdia, um dever cristão. É um sinal de fé na 
ressurreição, pois dissestes: “se o grão de trigo que cai na terra não 
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morre, fica só; mas se morre, produz muito fruto”. (Jo 12, 24)

Todos: Senhor Jesus, pela vossa Paixão, abençoai a todos os que res-
peitam seus mortos e abrem-se, movidos pela fé na Ressurreição, à 
aurora de um mundo novo, sinal do Reino que há de vir. Amém! 

15ª Estação: 

Jesus ressurge 
glorioso!

Dirigente: Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos!
Todos: Porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo!
Leitor/a 1: (Ler da Bíblia) Lc 24,1-6)
Leitor/a 2: A manhã da ressurreição é de paz porque o mal não ven-
ceu. A vida venceu a morte. Abriram-se as portas do paraíso a todos 
os seguidores do Mestre da Verdade. Vivo e vencedor, Jesus continua 
dentro da história, presente em cada pessoa que faz o bem, e em todo 
o lugar onde reina o amor.
Todos: Jesus Cristo Ressuscitado, nós vos contemplamos vivo e ven-
cedor, presente junto de quem trabalha para tornar o mundo mais 
bonito, alegre, justo e mais pascal. Fazei com que cada pessoa, que 
olha para o sepulcro vazio, veja reascendida nela a esperança na res-
surreição. Dai-nos um coração manso e humilde, para que sejamos 
imagem da Vossa Misericórdia. Amém!
Canto: /: Vitória, tu reinarás, ó Cruz, tu nos salvarás! :/ 1. Brilhando 
sobre o mundo, que vive sem tua luz / Tu és o sol fecundo, de amor e 
de paz, ó Cruz!

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


