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Fraternidade e Educação

Apresentação

Queridos irmãos e irmãs 
Paz e alegria em Jesus nosso Salvador!

Aqui está o subsídio com os encontros da Campanha da Fraterni-
dade deste ano com o tema: “Fraternidade e Educação”. 

São cinco encontros e a Via Sacra,  que no período quaresmal,  nos 
ajudarão a trilhar o caminho da conversão que nos é proposto.

Este subsídio foi muito bem elaborado pela Comissão Teológica 
de nossa Diocese à qual parabenizamos. Vão despertar em nós  a so-
lidariedade, em torno do tema da educação para todos,  e educação 
de qualidade. 

Um só é o vosso mestre disse Jesus. Assim é à luz de sua Palavra 
que iremos refl eti r e rezar esta questão. Coloquemos nosso coração, 
e Deus nos dará a unção,  para compreendermos o que Ele nos quer 
ensinar. 

Educar é humanizar. Começa na família, passa pela escola e vai 
pela vida toda: somos todos aprendizes. A educação e o aprendizado 
promovem a vida e a liberta. Alguém disse que a distribuição desigual 
da renda no nosso país, deriva da distribuição desigual de educação. 

Aproveitemos o iti nerário que aqui nos é proposto com sabedoria, 
e o vivamos com amor. 

Abraço e abençoo a todos,  desejando uma Santa quaresma e uma 
feliz Páscoa. 

+ Dom Pedro Carlos Cipollini
   Bispo de Santo André

+ Dom Pedro Carlos Cipollini+ Dom Pedro Carlos Cipollini
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Introdução

Irmãs e irmãos, neste ano somos chamados pela Igreja no Brasil a 
refl eti r sobre a realidade da Educação brasileira, tendo como modelo 
de educador o próprio Jesus. Por isso, a Campanha da Fraternidade 
apresenta como o tema “Fraternidade e Educação” e tem como lema 
“Fala com sabedoria, ensina com amor” (Cf. Pr 31,26).

Este tema tem profunda ligação com o Papa Francisco, que pede 
o Pacto Educati vo Global, no qual a pessoa humana é considerada de 
modo integral, em suas diferentes dimensões e realidades.

Para isso, temos como princípio o próprio Cristo, Mestre e Senhor, 
que ensina com sabedoria e amor. Com isso, nós, seus discípulos, 
somos chamados a também ensinar com amor em nossas relações 
coti dianas, e refl eti r sobre as diferentes formas da educação.

Assim, somos chamados a neste período de conversão e penitência, 
a Quaresma, a converter as ati tudes e gestos de ódio e violência que 
estão em nosso coti diano em ações de amor e diálogo.

Que possamos bem-viver estes encontros da Campanha da Frater-
nidade, deixando-nos mergulhar num processo educati vo de mudança 
de vida, construindo laços de amizade.

Uma boa quaresma!

Padre Geraldo dos Santos
Assessor Diocesano da Campanha da Fraternidade e Equipe



3

Fraternidade e Educação

Cartaz da Campanha da Fraternidade 2022
Conferência Nacional dos Bispos do Brasil
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Orientações para os encontros

Este material foi preparado para trabalhar o programa quaresmal 
à luz das motivações que são apresentadas pela Campanha da Fra-
ternidade, que nos chama à reflexão acerca da Educação Integral, na 
qual todos os membros das comunidades são chamados a participar, 
seja o poder público, as famílias, a sociedade, como também a Igreja 
em favor do humanismo integral e solidário.

Para bem-viver esses encontros e a via-sacra, é preciso cuidar bem 
do espaço celebrativo, preparando materiais necessários e organizando 
os locais para que sejam por si sinal de acolhida. Nesse caso, temos 
que pensar em todas as pessoas e nas suas condições e limitações. 
Acolher é mais do que uma saudação, é a construção de um espaço 
educativo para o outro, especialmente nestes tempos nos quais de-
vemos ter cuidado com as questões sanitárias.

Para os encontros, adotamos o seguinte caminho de oração, refle-
xão, partilha e convivência:

Preparação do espaço celebrativo: procure deixar o ambiente 
propício para a oração, reflexão e vivência educativa do tempo 
quaresmal. Neste sentido é importante não carregar demais 

na decoração do ambiente, pois estamos em momento de nos ater às 
coisas simples. A Bíblia e a vela não podem faltar. Na ornamentação 
do ambiente é importante colocar, se possível, o cartaz da Campanha 
da Fraternidade.

Acolhimento: trata-se do momento da chegada das pessoas, 
da acolhida fraterna, da apresentação, quando possível das 
pessoas presentes para que possam se conhecer pelo nome, 

saber de onde são e construir relações de amizade fraternal.
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Oração inicial: de maneira simples, quem conduz o encontro 
pode fazer uma saudação rápida e agradecer a presença das 
pessoas e do espaço cedido. Em seguida segue a oração pre-

sente nos encontros.

Partilha da vida: trata-se de um momento de reflexão e estudo 
dos principais pontos abordados na Campanha da Fraternidade 
deste ano, com trechos retirados do texto-base.

Escuta da Palavra: é um momento muito forte no encontro, 
pois no Pão da Palavra encontramos a força para continuar a 
caminhada de discípulos e discípulas de Jesus Cristo, bem como 

é por meio da Palavra proclamada, que iremos refletir sobre a que 
nos convoca a Campanha da Fraternidade com o espírito quaresmal 
de oração, jejum e caridade.

Partilha da Palavra com a Leitura Orante: sendo a Palavra Pão, 
ela deve ser repartida com a comunidade reunida e assim, será 
alimento para todos e ainda sobrará para ser partilhada pelas 

estradas da vida que cada um percorre. Esse momento é de extrema 
importância, sendo possível seguir um caminho orante nessa partilha, 
por meio do exercício da Lectio Divina proposto a todos por meio de 
perguntas sobre cada trecho bíblico. É um momento orante, de silêncio, 
mas também de partilha das impressões. É bom saber dosar o tempo 
para que todos possam partilhar algo da leitura proclamada, e que o 
encontro não seja somente dominado pelas interpretações de uma 
ou duas pessoas. Assim, será possível vivenciar um profundo diálogo 
pedagógico de escuta integral à luz das lições do Cristo Mestre.

Preces: alimentados pela Palavra de Deus, é hora de elevarmos 
nossas preces de maneira a contemplar as realidades universais, 
mas também do nosso cotidiano, rogando a Deus para que nos-

sos corações se deixem tocar pela cultura do encontro, que nos ajuda a 
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romper as fronteiras do preconceito, do ódio e da indiferença; indo ao 
encontro das irmãs e irmãos como sinal de uma educação cuidadora.

Ensinar com amor: gestos concretos: trata-se do momento de 
nos colocarmos como aquele e aquela que se percebe na vida 
da comunidade e que busca a compreensão do que é preciso 

mudar ou melhorar como prática de vida para cada vez mais se asse-
melhar aos ensinamentos de Jesus Cristo, que como educador, nos 
apresenta a necessidade da construção de uma nova realidade voltada 
para a cultura do encontro integral e solidária.

Oração Final: momento de saída em missão, pois nas comuni-
dades missionárias “suas portas estão continuamente abertas 
para o duplo movimento permanente: entrar e sair. São portas 

que acolhem aos que chegam para partilhar suas alegrias e sanar 
suas dores; e igualmente abertas para sair em missão, anunciando 
Jesus Cristo e seu Reino, indo ao encontro do outro, especialmente 
dos pobres e sofredores” (DGAE, 2019-2023, n.7). Nesse momento 
há uma fórmula de bênção. Em seguida se faz a oração da Campanha 
da Fraternidade e, se possível, cantar o hino da CF. Não podemos 
esquecer de agradecer a presença de todos e já sinalizar onde será o 
próximo encontro.

Para a condução do encontro, leituras e outras tarefas, é sempre 
bom abrir espaço para as pessoas que estão chegando e se sintam à 
vontade para tais tarefas. Sabemos que as comunidades missionárias 
estão sempre abertas aos dons de cada um.
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Oração inicial

Animador(a): Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. 
Todos: Amém.

Canto (abaixo ou à escolha) 

Eis o tempo de conversão, eis o dia da salvação: ao Pai voltemos, 
juntos andemos. Eis o tempo de conversão!

Os caminhos do Senhor são verdade, são amor: dirigi os passos 
meus, em vós espero, ó Senhor! Ele guia ao bom caminho quem errou 
e quer voltar. Ele é bom, fiel e justo, ele busca e vem salvar.

Viverei com meu Senhor: ele é o meu sustento. Eu confio, mesmo 
quando minha dor não mais aguento. Tem valor aos olhos seus meu 
sofrer e meu morrer. Libertai o vosso servo e fazei-o reviver!

A Palavra do Senhor é a luz do meu caminho. Ela é vida, é alegria: 
vou guardá-la com carinho. Sua Lei, seu Mandamento é viver a cari-
dade. Caminhemos todos juntos, construindo a unidade!

Animador(a): Estamos vivendo um tempo de graça e salvação, a 
Quaresma,  que é na vida dos fiéis um tempo de educar e educar-se 
no amor e na esperança da vida que vence a morte, na busca de um 
mundo mais humano e fraterno. Por isso, vamos, como Diocese de 
Santo André, nos unir aos clamores por uma sociedade na qual as 
pessoas aprendam a agir com sabedoria e amor.

Todos: Fraternidade e educação: falar com sabedoria e ensinar 
com amor.
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Oração final

Animador(a): Concluamos nosso encontro, rezando juntos a oração 
que Jesus, o missionário do Pai, nos ensinou:

Todos: Pai-nosso...

Animador(a): Confiantes na Virgem Maria, Senhora das Dores, 
roguemos: 

Todos: À vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não 
desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos 
sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita.

Ave-Maria...

Animador(a): O Senhor, rico em misericórdia, nos chama sempre à 
conversão. Respondendo ao Seu apelo pelos exercícios quaresmais do 
jejum, da oração e da penitência, queremos unir as nossas vozes com a 
Igreja no Brasil, rezando juntos a oração da Campanha da Fraternidade:

Todos: Pai Santo, neste tempo favorável de conversão e compro-
misso, / 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 desâ-
nimo 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! / 
Permitais que a Virgem Maria, Mãe educadora, com a sabedoria dos 
pequenos e pobres, / nos ajude a educar e servir com a pedagogia do 
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diálogo, da solidariedade e da paz. / Por Jesus, vosso Filho amado, 
no Espírito, Senhor que dá a vida. Amém.

Animador(a): O Senhor nos abençoe, nos guarde e nos livre de 
todo o mal. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. 

Todos: Amém.

Animador(a): Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo! 
Todos: Para sempre seja louvado!

Hino da Campanha da Fraternidade (pág. 44)
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Acolhimento
Animador(a): Caríssimos 
irmãos e irmãs, amigos de 

caminhada, aqui nos reunimos e nos 
acolhemos mutuamente para, à luz 
da Campanha da Fraternidade, viver 
o caminho quaresmal. Neste ano, 
somos chamados a refl eti r sobre a 
educação integral. Com muita fé, 
iniciemos o nosso encontro.

Oração Inicial (pág. 7)

Parti lha da Vida
Animador(a): Neste ano, a 
Campanha da Fraternida-

de retoma mais uma vez o tema 
da Educação, que já foi abordado 
nos anos de 1982 e 1998. Isso se 
deve ao momento desafi ador que 
vivemos, no qual o mundo precisa 
ser reconstruído em novos valores, 
como a justi ça, a paz, o amor, a 

solidariedade. Tudo isso só será 
possível quando nos educarmos, 
abandonando velhas práti cas e 
adotando novas.

Todos: Senhor, ensinai-nos 
vossos caminhos.

Leitor 1: “A Campanha da Frater-
nidade tem como grande objeti vo 
despertar a solidariedade dos fi éis 
em relação a um problema concreto 
que envolve a sociedade brasileira, 
buscando caminhos de solução à 
luz do Evangelho” (Texto-base, n. 3). 
Para isso, tem como objeti vo geral 
a promoção de diálogos a parti r da 
realidade educati va do Brasil, à luz 
da fé cristã, propondo caminhos 
em favor do humanismo integral 
e solidário. 

Todos: Senhor, ensinai-nos 
vossos caminhos.

Primeiro encontro
Fraternidade e Educação

“Fala com sabedoria, ensina com amor” (Cf. Pr 31,26)
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Leitor 2: “A realidade da edu-
cação nos interpela e exige pro-
funda conversão de todos. Verda-
deira mudança de mentalidade, 
reorientação da vida, revisão das 
ati tudes e busca de um caminho 
que promova o desenvolvimento 
pessoal integral, a formação para 
a vida fraterna e para a cidadania. 
Refl eti r e atuar a favor da educação 
é uma forma de viver a penitência 
quaresmal. É reconhecer que algo 
pode e deve mudar neste cenário 
e, principalmente, em nossas re-
lações” (Texto base, n. 5).  Como 
está a situação da educação em 
nossa comunidade, nosso bairro, 
nossa cidade? Em que isso nos afeta 
como cidadãos e cristãos? (Tempo 
para parti lhar as opiniões).

Todos: Senhor, ensinai-nos 
vossos caminhos.

Escuta da Palavra 
Animador(a): A Palavra 
de Deus transforma nos-

sas vidas e nos ajuda em nosso 
processo de conversão. Ouçamos 
com atenção:

Proclamação do Evangelho de 
Jesus Cristo segundo Lucas 4, 1-13  
(Ler na Bíblia)

Parti lha da Palavra com 
a Leitura Orante (Lecti o 
Divina)

Primeiro passo - Leitura
Onde Jesus estava? Quais foram 

as tentações de Jesus?

Segundo passo - Meditação
Como essas tentações apare-

cem em nossa vida, hoje? O que eu 
quero ter é realmente algo bom, ou 
somente um desejo consumista? 
Eu desejo poder/conhecimento 
para que as pessoas façam a minha 
vontade? Eu pretendo ser melhor 
que os demais ou aprender com 
os irmãos e irmãs?

Terceiro passo - Oração
Diante dessas tentações, como 

podemos melhorar enquanto pes-
soas, num novo jeito de olhar mais 
próximo ao que Deus nos pede?

Quarto passo - Contemplação
Como posso transbordar o amor 

que o Senhor nos ensina para as 
minhas relações pessoais e na so-
ciedade?
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Preces
Animador: Com a confi ança 
fi lial em nosso Deus, que 

nos ensinou em Jesus a superar as 
tentações, elevemos nossas súplicas:
Todos: Ouvi-nos, Senhor.

Leitor 1: Para que possamos 
nos preparar melhor para a Pás-
coa neste caminho quaresmal de 
conversão, pelos exercícios da cari-
dade, da oração e pelo jejum, nós 
vos pedimos:

Todos: Ouvi-nos, Senhor.

Leitor 2: Para que a educação seja 
um meio de promoção da pessoa 
como um todo, e possa fruti fi car 
numa sociedade mais justa e fra-
terna, nós vos pedimos: 

Todos: Ouvi-nos, Senhor.

Leitor 1: Para que possamos 
aprender a vencer as tentações 
que nos afastam do vosso amor 
e misericórdia, nós vos pedimos:

Todos: Ouvi-nos, Senhor.

Leitor 2: Para que tenhamos 
nosso olhar e nossas ações reno-
vadas em prol daqueles que mais 
sofrem, nós vos pedimos: 

Todos: Ouvi-nos, Senhor.
(Outras preces podem ser incluídas 

pelo grupo)

Ensinar com amor: ges-
tos concretos
Animador: O tempo da qua-

resma nos pede que vivamos com 
mais intensidade a oração, o jejum 
e a caridade. Podemos pensar em 
alguma ação educati va que possa 
mudar a vida de nossa comunida-
de, especialmente neste tempo de 
pandemia? O que podemos fazer? 
Arrecadar alimentos para as famílias 
necessitadas? Fazer um grupo de 
pintura de tecido ou de artesanato 
para ensinar uma nova possibilidade 
de renda e convivência? 

Oração Final
(pág. 8)
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Acolhimento
Animador(a): Irmãs e ir-
mãos, que alegria podermos 

nos reunir para mais um encontro 
neste caminho rumo à Páscoa. Neste 
ano, a Campanha da Fraternidade 
nos apresenta uma refl exão sobre 
a Educação que não se limita so-
mente aos bancos escolares, mas 
vai além e nos ajuda a considerar 
a pessoa humana em toda a sua 
integralidade, em tudo que ela traz 
em si. Por isso, vamos nos acolher 
com alegria, e abrir nossos cora-
ções para o que o Senhor quer nos 
ensinar.

Oração Inicial (pág. 7)

Parti lha da vida
Animador(a): Podemos 
começar a nossa refl exão 

com uma pequena pergunta: nós 

aprendemos somente no ambiente 
escolar? Ou nós temos aprendizado 
em várias áreas e dimensões de 
nossas vidas? (Tempo para parti lha)
Todos: Senhor, ensinai-nos vossos 
caminhos.

Leitor 1: “A educação cristã se 
orienta pelo objeti vo de formar a 
pessoa humana em todas as suas 
dimensões. [...] A Igreja, atenta à 
Palavra de Deus e à Tradição, en-
sina que o ser humano foi criado 
à imagem e semelhança de Deus, 
com capacidade de conhecer e 
amar o seu Criador” (Texto base, 
n. 173). Também apresenta que 
a natureza humana não foi feita 
para a solidão, mas para estabelecer 
relações e viver numa sociedade. 
É importante lembrarmos que a 
pessoa humana é um ser corporal, 
ligada a este mundo e, ao mesmo 
tempo, espiritual, aberta a se re-

Segundo Encontro
Escutar o que diz o Senhor
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lacionar com Deus que muito nos 
ama. Por isso, cada um é singular, 
único, irrepe� vel, que não pode 
ser reduzido a um modelo ou ti po 
ideológico.

Todos: Senhor, ensinai-nos 
vossos caminhos.

Leitor 2: Também, dentro da ne-
cessidade de dignidade, da unidade 
e da igualdade de todas as pessoas, 
as ações humanas devem conduzir 
para relações mais fraternas e em 
busca do bem comum, contendo 
assim uma dimensão políti ca, na 
busca de seus direitos por uma vida 
digna, e uma dimensão ecológica, 
no cuidado com a criação, a Casa 
Comum. Esse conjunto de dimen-
sões e áreas é o que chamamos 
de visão integral do ser humano.

Todos: Senhor, ensinai-nos 
vossos caminhos.

Escuta da Palavra 
Animador(a): Juntos com o 
Senhor, somos chamados a 

subir o monte e escutar com afi nco 
tudo o que Ele nos ensina. Ouçamos 
com atenção.

Proclamação do Evangelho de 
Jesus Cristo segundo Lucas 9,28-36 
(Ler na Bíblia)

Parti lha da Palavra com 
a Leitura Orante (Lecti o 
Divina)

Primeiro passo - Leitura
Em qual lugar os discípulos e 

Jesus se encontravam? O que acon-
teceu com Jesus enquanto Ele re-
zava? Sobre o que Moisés e Elias 
conversavam com Jesus? Qual foi a 
proposta dos discípulos a Jesus? Na 
nuvem, temos uma manifestação 
de Deus. Qual a mensagem?

Segundo passo - Meditação
A oração de Jesus é a chave 

de sua transfi guração. Como es-
tamos em nossa vida de oração: 
ardorosos e cheios de esperança, 
ou sonolentos como os discípulos? 
Estamos realmente escutando o 
que o Senhor nos fala, ou quere-
mos somente nos apropriar desse 
momento de glória, de bênção que 
vem de Deus?

Terceiro passo - Oração
Como podemos nos abrir para 

escutar e, colocar em práti ca o que 
o Senhor nos ensina? A oração que 
fazemos está mais ligada aos nossos 
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desejos ou aberta às necessidades 
dos irmãos e irmãs?

Quarto passo - Contemplação
Como podemos aprofundar a 

nossa relação com Deus pela oração 
e pelas ações educati vas? 

Preces
Animador: Com o coração 
confi ante, elevemos nossas 

súplicas a Deus, não somente por 
nós mesmos, mas por todos aqueles 
que mais necessitam:

Todos: Senhor, escutai a nossa 
prece.

Leitor 1: Pela Igreja, para que 
seja sinal luminoso neste mundo, 
fazendo resplandecer a luz do Cristo 
Mestre, nós vos pedimos:

Todos: Senhor, escutai a nossa 
prece.

Leitor 2: Para que a educação 
além de levar em conta a dimensão 
intelectual da pessoa humana, possa 
também considerar as dimensões 
emocionais, afeti vas e sociais, nós 
vos pedimos: 

Todos: Senhor, escutai a nossa 
prece.

Leitor 1: Por todos nós que 
cremos, para que possamos por 
meio de nossas orações e ações, 
mostrar a Cristo a nossos irmãos 
e irmãs, nós vos pedimos:

Todos: Senhor, escutai a nossa 
prece.

Leitor 2: Por todos aqueles que 
sofrem, principalmente pelas famí-
lias que perderam pessoas queridas 
durante a pandemia, para que em 
Cristo encontrem consolo e espe-
rança, nós vos pedimos: 

Todos: Senhor, escutai a nossa 
prece.

(Outras preces podem ser incluídas 
pelo grupo)

Ensinar com amor: ges-
tos concretos
Animador(a): O tempo qua-

resmal tem como característi ca o 
jejum, a caridade e a oração como 
ações educati vas de nossa fé. Que 
tal se nosso grupo escolher uma 
intenção para colocarmos em nos-
sas orações até o nosso próximo 
encontro? 

Oração Final
(pág. 8)
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Acolhimento
Animador(a): Queridas irmãs 
e queridos irmãos, neste 

terceiro encontro somos chama-
dos a aprender com o Senhor a 
pedagogia do afeto, da esperança. 
Mesmo uma árvore que parece ser 
estéril, pelo amor e paciência, pode 
voltar a produzir frutos. Com esta 
certeza, iniciemos nosso encontro.

Oração Inicial (pág. 7)

Parti lha da vida
Animador(a):  Dentre os lu-
gares mais propícios para a 

educação, um dos mais destacados 
é o ambiente escolar, que é “lugar 
onde, de modo especializado, se 
faz a educação formal e se capacita 
para a cidadania, o trabalho e as 
complexas relações sociais” (Texto 
base, n. 69).

Todos: Senhor, ensinai-nos 
vossos caminhos. 

Leitor 1: Se levarmos em conta 
estudantes, professores, gestores, 
agentes de organização escolar, 
secretários, merendeiras, encar-
regados da limpeza e todos os 
demais profi ssionais que atuam 
no ambiente escolar no contex-
to brasileiro, podemos perceber 
que aproximadamente um terço 
(1/3) da população brasileira está 
envolvida formalmente na educa-
ção. Trata-se, então, da educação 
formal, ou seja, escolar, um grande 
desafi o organizacional, geográfi co e 
social brasileiro. A educação como 
bem e direito de todos demanda 
acesso, permanência, e somado 
a isso, a indispensável qualidade, 
que contribua para a superação das 
desigualdades e injusti ças.

Todos: Senhor, ensinai-nos 
vossos caminhos. 

Terceiro Encontro
O Senhor é bondoso e compassivo (Sl 102, 8)
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Leitor 2: “Nesse contexto, não 
há dúvidas de que o professor é o 
profi ssional, por excelência, da edu-
cação e a escola um indispensável 
ambiente de aprendizado. Por fi m, 
tanto a educação formal e informal, 
presencial e virtual, devem promo-
ver a liberdade da pessoa humana. 
Educar é humanizar. A educação é 
um ato de amor e esperança no ser 
humano” (Texto base, n. 69). Qual 
o nosso olhar para o ambiente es-
colar e para todos os profi ssionais 
da educação? Será que estamos 
lutando para uma educação me-
lhor?  (Tempo para parti lha)

Todos: Senhor, ensinai-nos 
vossos caminhos

Escuta da Palavra 
Animador(a): Hoje somos 
convidados a ouvir de Jesus 

a necessidade de conversão e a 
paciência pedagógica que Deus tem 
conosco. Ouçamos com atenção.

Proclamação do Evangelho de 
Jesus Cristo segundo Lucas 13, 1-9 
(Ler na Bíblia)

Parti lha da Palavra com 
a Leitura Orante (Lecti o 
Divina)

Primeiro passo - Leitura
Sobre quais fatos Jesus está falan-

do? Esses fatos são acontecimentos 
marcantes na vida daquele povo? 
Qual a parábola que Jesus usa? 

Segundo passo - Meditação
Jesus uti liza as tragédias daqueles 

dias para nos ensinar sobre sempre 
estarmos numa ati tude de vigilância 
e conversão. Como está o nosso 
processo de conversão? Queremos 
ser surpreendidos, ou temos uma 
ati tude vigilante? 

Terceiro passo - Oração
Deus nos apresenta um pro-

cesso pedagógico de conversão e 
amor. O que precisamos pedir a 
Deus que nos ajude a melhorar, a 
nos converter?

Quarto passo - Contemplação
Jesus apresenta duas realidades: 

a violência de Pilatos e a mansidão 
paciente do jardineiro no cuida-
do com a fi gueira. Qual deve ser a 
nossa ati tude em nossas relações: 
a violência ou o amor?
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Preces
Animador: Elevemos nossas 
preces a Deus, que espera 

que produzamos frutos de espe-
rança e conversão.

Todos: Ouvi-nos, Senhor.

Leitor 1: Para que nossas comu-
nidades aprendam a culti var em 
suas relações o amor e a concórdia, 
nós vos pedimos:

Todos: Ouvi-nos, Senhor.

Leitor 2: Para que a educação 
seja feita com relações mais so-
lidárias e fraternas, culti vando a 
esperança, nós vos pedimos: 

Todos: Ouvi-nos, Senhor.

Leitor 1: Para que possamos 
aprender nesse caminho de con-
versão a sermos melhores testemu-
nhas de Cristo, nós vos pedimos:

Todos: Ouvi-nos, Senhor.

Leitor 2: Para que todos os 
profi ssionais da educação sejam 
fortalecidos por vossa Graça, para 
que possam semear a esperança e 
o amor, e não mais enfrentar situa-
ções de violência e desvalorização 
de seu trabalho, nós vos pedimos: 

Todos: Ouvi-nos, Senhor.
(Outras preces podem ser incluídas 

pelo grupo)

Ensinar com amor: ges-
tos concretos
Animador(a): Neste en-

contro, vimos quão importante e 
necessária é a educação escolar 
no Brasil, e como é desafi adora a 
nossa realidade. Por isso, como 
gesto concreto, somos chamados 
a conhecer um pouco mais desse 
ambiente, conversando com alguém 
que trabalhe numa escola e ouvindo 
seus desafi os, bem como rezando 
por essa pessoa.

Oração Final
(pág. 8)
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Acolhimento
Animador(a): Irmãs e ir-
mãos, esta Campanha da 

Fraternidade aborda o tema da 
Educação, não somente limitado 
ao ambiente escolar, mas propõe 
uma educação integral, na qual a 
pessoa é educada em várias dimen-
sões e realidades. Uma dessas di-
mensões é justamente as relações 
que são desenvolvidas na família, 
que iremos aprofundar em nosso 
encontro.

Oração Inicial 

Parti lha da vida
Animador(a): “O processo 
educati vo faz parte integran-

te das relações familiares. Na famí-
lia aprendemos a viver e conviver. 
Em cada etapa da vida Deus nos 
dá a oportunidade de aprender a 
amadurecer como o próprio Cristo 

assim quis experimentar na vida 
da família, em Nazaré: ‘E Jesus ia 
crescendo em sabedoria, idade e 
graça diante de Deus e dos homens’ 
(Lc 2,52). Assim, uma inspiração 
para os pais, são aqueles que acom-
panharam a educação de Jesus: a 
Virgem Maria e São José. Uma mãe 
dócil, educadora, fi el à Palavra de 
Deus. Um pai adoti vo que guardou 
a Sagrada Família em honra e dig-
nidade” (Texto base, n. 178).

Todos: Senhor, ensinai-nos 
vossos caminhos.

Leitor 1: É na família que apren-
demos as virtudes, a respeitar as 
gerações anteriores e estabelecer 
relações de amor e afeto. É nela 
que aprendemos a valorizar a vida 
e a importância de cada um, bem 
como aprendemos os valores reli-
giosos, ao serem inseridos na vida 
da comunidade.

Quarto Encontro
Este irmão estava morto e tornou a viver (Lc 15, 32)
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Todos: Senhor, ensinai-nos 
vossos caminhos.

Leitor 2: É dever da família for-
mar para os valores éti cos e morais, 
bem como alertar para as situações 
de risco que temos em nosso coti dia-
no, como a violência, as agressões, 
entre outras realidades. É na família 
que há processos educati vos que 
se desenvolvem para a construção 
de um mundo melhor. Fica uma 
provocação: nossas famílias estão 
educando para um mundo melhor 
ou delegando essa importante for-
mação para a escola, a televisão, as 
redes sociais? (Tempo para parti lha)

Todos: Senhor, ensinai-nos 
vossos caminhos.

Escuta da Palavra 
Animador(a): Jesus, o Mes-
tre Divino, nos convida a 

compreender as relações de um 
pai e seus dois fi lhos, o mais novo 
que resolve sair de casa e o mais 
velho, que não sabe estabelecer 
relações de fraternidade. Ouçamos:

Leitura do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo Lucas 15, 11-32 (Ler 
na Bíblia)

Parti lha da Palavra com 
a Leitura Orante (Lecti o 
Divina)

Primeiro passo - Leitura
Quais são os personagens desta 

parábola, e quais são as suas carac-
terísti cas? Qual o desejo do fi lho 
mais novo? E depois de gastar o 
dinheiro, qual era a dignidade que 
esse fi lho ti nha? O que o pai faz ao 
ver esse fi lho? Qual a ati tude do 
outro irmão?

Segundo passo - Meditação
A parábola do pai misericordioso 

(ou do fi lho pródigo) mostra um 
processo de conversão, tanto do 
fi lho mais novo, quanto daquele 
que conti nua na presença do pai. 
Como está o nosso processo de 
conversão? Somos pessoas aco-
lhedoras, que sabem perdoar e se 
alegrar pelo retorno daqueles que 
estavam perdidos?

Terceiro passo - Oração
O fi lho mais novo faz uma ver-

dadeira admissão de culpa ao pai, 
que ao invés de tratá-lo como um 
empregado, resti tui a sua dignidade 
como fi lho. Que tal fazermos um 
minuto de silêncio orante e exami-
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narmos a nossa consciência com 
a nossa relação com Deus e com 
os irmãos e irmãs?

Quarto passo - Contemplação
Como podemos auxiliar as fa-

mílias de nossas comunidades no 
desafi o concreto de educar? Como 
sermos mais acolhedores e amoro-
sos em nossas famílias, como Deus 
é conosco? 

Preces
Animador: Deus nos ama e 
perdoa, e nos acolhe como 

fi lhas e fi lhos. Nessa confi ança, ele-
vemos nossas preces:

Leitor 1: Para que a vivência
do sacramento da reconciliação 
em nossas comunidades produza 
muitos frutos, nós vos pedimos:

Todos: Ouvi-nos, Senhor.

Leitor 2: Para que as famílias 
assumam com responsabilidade 
o dever de educar as crianças e 
adolescentes com éti ca, amor e 
respeito, nós vos pedimos: 

Todos: Ouvi-nos, Senhor.

Leitor 1: Para que possamos 
aprender a sermos mais acolhedo-

res e amorosos em nossas relações 
coti dianas, nós vos pedimos:

Todos: Ouvi-nos, Senhor.

Leitor 2: Para que possamos ir 
ao encontro dos pobres, sofredo-
res e marginalizados, e como o pai 
misericordioso, ajudá-los a viver 
com dignidade, nós vos pedimos: 

Todos: Ouvi-nos, Senhor.
(Outras preces podem ser incluídas 

pelo grupo)

Ensinar com amor: gestos 
concretos

Animador(a): Quantas pes-
soas estão marginalizadas, 
nos cantos das ruas, praças, 

debaixo das pontes, e ti veram toda 
a sua dignidade reti rada, como o 
fi lho mais novo da parábola. Será 
que podemos ajudar a um des-
ses irmãos mais necessitados, ou 
mesmo, algum movimento, grupo 
ou pastoral que cuida desses nossos 
irmãos? E como podemos ajudar 
na formação integral das famílias 
para lidarem com os desafi os de 
educar?

Oração Final
(pág. 8)
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Acolhimento
Animador(a): Irmãos e 
irmãs, nestes nossos encon-

tros em preparação para a Páscoa, 
refl eti mos sobre como Jesus nos 
chama à conversão. Hoje, ainda 
refletindo sobre o modo como 
Jesus ensina, iremos aprofundar 
a passagem da mulher adúltera. 

Oração Inicial (pág. 6)

Parti lha da vida
Animador(a): “O Evangelho 
revela como Jesus atraía pes-

soas, grupos e a multi dão sobretudo 
pelo seu modo de ensinar. As ati -
vidades realizadas por Ele podem 
ser basicamente resumidas em três 
ati tudes: anunciar, ensinar e curar. 
No entanto, parece que os atos de 
ensinar e instruir sobressaem aos 
outros. Ele inicia seu ministério pú-

blico dando testemunho de vida, 
fazendo e ensinando” (Texto base, 
n. 144).

Todos: Senhor, ensinai-nos 
vossos caminhos.

Leitor 1: Jesus demonstra um 
jeito de educar próprio, ao ensinar 
os discípulos a se relacionar com o 
Pai; ao uti lizar de parábolas, metá-
foras, comparações, provérbios para 
mudar as concepções com quem 
Ele dialogava; ensinava com au-
toridade, pois não somente sabia 
as Escrituras no discurso, como os 
escribas e mestres da Lei de seu 
tempo, mas as vivia em seu modo 
de ser e agir; ensinava por meio das 
relações de proximidade que Ele 
estabelecia, como na passagem da 
mulher samaritana; e seu ensina-
mento libertava várias categorias 
de cati vos, como os pecadores, 
cobradores de impostos, pobres, 

Quinto Encontro
Vai e não peques mais  (Jo 8, 11)
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doentes, samaritanos, gentios, 
entre outros.

Todos: Senhor, ensinai-nos 
vossos caminhos.

Leitor 2: Nós também como dis-
cípulos missionários recebemos esse 
mandato do próprio Cristo: “Ide e 
ensinai” (Cf. Mt 28, 19-20). Deve-
mos ensinar esse modo de Jesus, 
que olhava com misericórdia para 
aqueles que estavam ao seu redor, 
e oferecia uma nova esperança, a 
Boa Nova, especialmente aos que 
eram rejeitados pela sociedade de 
ontem, e de hoje. Com isso, muitos 
projetos e associações ao ofere-
cerem cursos profi ssionalizantes, 
aulas de música, aulas de teatro, 
entre outras tantas iniciati vas, en-
xergam uma maneira de fazer Jesus 
dialogar com essas novas realida-
des, conti nuando aquilo que Cristo 
pediu aos seus discípulos. Vocês 
já fi zeram algum curso ou ofi cina 
dentro de nossas comunidades? 
Vocês acham que as estruturas 
das comunidades podem ser uti -
lizadas para processos educati vos 
e formati vos? O que acontece de 
formação e educação em nossas 
comunidades que deveria ser mais 
divulgado? (Tempo de parti lha)

Todos: Senhor, ensinai-nos 
vossos caminhos.

Escuta da Palavra 
Animador(a): Os fariseus 
e mestres da Lei apresen-

tam uma situação desafi adora para 
Jesus ao trazerem uma mulher em 
fl agrante de adultério. Se Jesus a 
condenar, Ele renegará seu pró-
prio ensinamento, mas se Ele a 
perdoar, se colocará contra a Lei. 
Mas Jesus conhece os corações e 
ensina a todos ali uma grande lição. 
Ouçamos:

Proclamação do Evangelho de 
Jesus Cristo segundo João 8,1-11 
(Ler na Bíblia) 

Parti lha da Palavra com 
a Leitura Orante (Lecti o 
Divina)

Primeiro passo - Leitura
Em qual lugar Jesus se encontra-

va? O que ele estava fazendo? Qual 
a acusação que trouxeram contra 
a mulher? O homem com quem a 
acusada estava traindo estava junto? 
Quais foram as ati tudes de Jesus? 
O que Jesus disse para a mulher?
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Segundo passo - Meditação
Vemos que os fariseus montaram 

uma armadilha perfeita para Jesus, 
ao trazerem uma mulher que eles 
acusavam de adúltera. Jesus age 
com compaixão nessa situação e 
mostra sua sabedoria que livra a 
mulher do apedrejamento, mas a 
conscienti za sobre a necessidade 
da conversão. Nós, como Jesus, 
agimos com sabedoria e amor?

Terceiro passo - Oração
A quaresma é tempo favorável 

para nos reconciliarmos com Deus 
e com os irmãos. Novamente ecoa 
o convite à conversão: Vai e não 
peques mais! Como estamos em 
nossa relação com Deus? Estamos 
buscando vencer nossos pecados?

Quarto passo - Contemplação
Vai e não peques mais! Esta frase 

que Jesus diz à mulher, nos mostra 
como Ele ensina com amor. Somos 
também chamados a transbordar 
esse amor por todos em forma de 
perdão, respeito, tolerância. Esta-
mos vivendo esse amor de Cristo 
que nos une?

Preces
Animador: Com a confi an-
ça fi lial em Deus, elevamos 

nossas preces e súplicas, na certe-
za de que o Senhor escuta nossos 
pedidos:

Todos: Senhor, escutai a nossa 
prece.

Leitor 1: Pela Igreja, para que 
possa guiar a humanidade nos 
caminhos do Senhor de compai-
xão, misericórdia e amor, nós vos 
pedimos:
Todos: Senhor, escutai a nossa 
prece.

Leitor 2: Para que a educação 
seja feita com base no diálogo, 
na paz e no bem comum, nós vos 
pedimos: 
Todos: Senhor, escutai a nossa 
prece.

Leitor 1: Por todos os casais, 
para que possam sempre se rela-
cionar com afeto e concórdia, tendo 
como base o próprio Cristo, nós 
vos pedimos:
Todos: Senhor, escutai a nossa 
prece.

 Leitor 2: Por toda a Diocese 
de Santo André, para que nestes 
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dias em que celebraremos a Pás-
coa do Senhor, possa cada vez mais 
aprofundar a fé, a esperança e a 
caridade, nós vos pedimos: 

Todos: Senhor, escutai a nossa 
prece. (Outras preces podem ser in-
cluídas pelo grupo)

6. Ensinar com amor: gestos 
concretos
Animador(a): A Campanha

da Fraternidade, por meio da Coleta 
Nacional da Solidariedade que ocor-

re no Domingo de Ramos, fi nancia 
muitos projetos educacionais pelo 
Brasil, de maneira a proporcionar 
uma vida nova a muitos que sofrem. 
Que tal contribuirmos, divulgando 
e parti cipando com nosso sacri� cio 
fi nanceiro desta coleta?

Oração Final 
(pág. 8)

Você sabia que em nossa Diocese existe a Pastoral da Educação, 
coordenada pelo Diácono Permanente Renan Evangelista?

Reze e colabore com essa Pastoral:

 Coordenador: Renan Evangelista Silva
Cel: (11) 98080 - 2231
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VIA-SACRA

Oração Inicial

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

Dirigente: O amor misericordioso de Deus que nos chama neste 
caminho quaresmal de conversão esteja em nosso meio. 

Todos: Bendito seja Deus que nos reuniu na misericórdia do Cristo.

Animador(a): A Quaresma é tempo favorável para sairmos de nossa 
alienação existencial causada pelo pecado. É tempo de abertura ao 
mistério da dor e morte, da cruz, do Crucifi cado, vencedor da morte. 
É momento de, seguindo o caminho de dor e de amor que Jesus per-
corre, abrir nosso olhar para todos os sofredores deste mundo.

Todos:  Jesus, Divino Mestre, ensinai-nos a seguir vossos caminhos!

Animador(a): Com o coração cheio de sementes de Ressurreição, 
iniciemos a nossa Via-Sacra, rezando juntos:

 Todos: Amado Jesus, aqui estamos para Vos acompanhar no cami-
nho para o Calvário. Refazendo os vossos passos sofridos, queremos 
reconstruir o nosso coração, que muitas vezes se afastou de Vós e do 
vosso projeto de amor à humanidade! Que a meditação da Via-Sacra 
nos fortaleça em nossa fé e na nossa caminhada de comunidade. 
Não há maior prova de amor que dar a vida pelo irmão! (Cf. Jo 15,13). 
Assim seja. Amém!
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Canto

Salve, ó Cristo obediente! Salve, amor onipotente, que te entregou 
à cruz e te recebeu na luz!

1. O Cristo obedeceu até a morte, / humilhou-se e obedeceu o 
bom Jesus, / humilhou-se e obedeceu, sereno e forte, / humilhou-se 
e obedeceu até a cruz.

2. Por isso o Pai do céu O exaltou, / exaltou-O e lhe deu um grande 
nome, / exaltou-O e lhe deu poder e glória. / Diante Dele céus e terras 
se ajoelhem.
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Dirigente: Nós vos adoramos, 
ó Cristo, e vos bendizemos!

Todos: Porque, pela vossa Santa 
Cruz, remistes o mundo!

Leitor 1: Quando Pilatos viu que 
nada conseguia e que, ao contrário, 
aumentava o tumulto, mandou trazer 
água, lavou as mãos diante da multi -
dão e disse: “Sou inocente do sangue 
deste homem. A responsabilidade 
é vossa!” O povo todo respondeu: 
“Que o sangue dele recaia sobre 
nós e sobre nossos fi lhos”. Então 
Pilatos soltou Barrabás, mandou 
fl agelar Jesus e entregou-o para 
ser crucifi cado (Mt 27,24-26).

Leitor 2: O relato bíblico apre-
senta a ação de Pilatos de lavar 
as mãos. O que isso signifi ca? A 
ati tude de Pilatos indica a fuga da 

responsabilidade, o não comprome-
ti mento com a justi ça, condenando 
a Jesus. O Mestre Divino conti nua a 
ser condenado quando lavamos as 
mãos diante das situações em que 
a opressão, a violência e a negação 
à educação se fazem presentes.

Todos: Senhor, queremos mudar 
a lógica de Pilatos, nos livrando de 
ati tudes de lavar as mãos e nos 
comprometendo assim com os 
irmãos e irmãs.

(Pai-Nosso; Ave-Maria; gloria ao Pai)

Canto: A morrer crucifi cado, 
teu Jesus é condenado por 
teus crimes, pecador! Por 

teus crimes, pecador! Pela Virgem 
dolorosa, vossa Mãe tão piedosa, 
perdoai-me, meu Jesus! Perdoai-
-me, meu Jesus!

Jesus é preso e condenado à morte

1ª EstaçãO
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Dirigente: Nós vos adoramos, 
ó Cristo, e vos bendizemos!

Todos: Porque, pela vossa Santa 
Cruz, remistes o mundo!

Leitor 1 - E, carregando ele 
próprio sua cruz, saiu para o lugar 
chamado Calvário, em hebraico: 
Gólgota. (Jo 19,17).

Leitor 2 - Jesus, o Divino Mes-
tre, ao assumir a cruz, faz como 
quem ama, e ao amar, entrega a 
vida por cada uma e cada um de 
nós. Ao abraçar a cruz, Jesus abraça 
a carência e o sofrimento humano. 
O gesto de Jesus deve renovar em 
nós a coragem de assumir as cruzes 
da educação em casa, na família, 
na escola, na Igreja e em toda a 
sociedade.

Todos: Divino Mestre, ensinai-nos 
a convosco carregar as cruzes nossas 
de cada dia.

(Pai-Nosso; Ave-Maria; Gloria ao Pai)

Canto: Com a Cruz é carrega-
do, e do peso acabrunhado 
vai morrer por teu amor! 

Vai morrer por teu amor! 

Pela Virgem dolorosa, vossa Mãe 
tão piedosa, perdoai-me, meu Jesus! 
Perdoai-me, meu Jesus!

Jesus carrega a Cruz

2ª EstaçãO
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Dirigente: Nós vos adoramos, 
ó Cristo, e vos bendizemos!

Todos: Porque, pela vossa Santa 
Cruz, remistes o mundo!

Leitor 1 - Ele assumiu as nossas 
fraquezas, e as nossas dores, ele 
as suportou. E nós achávamos que 
ele era um casti gado, alguém por 
Deus ferido e humilhado. Mas ele 
foi ferido por causa de nossas ini-
quidades, esmagado por causa de 
nossos crimes. O casti go da nossa 
paz caiu sobre ele, por seus feri-
mentos fomos curados (Is 53, 4-5).

Leitor 2 -  Abati do pela prisão 
e cansado pelos violentos açoites, 
Jesus cai pela primeira vez. Assim 
como Jesus, também somos marca-
dos pela violência que leva a queda. 
Num mundo açoitado pela pande-
mia, as crianças, adolescentes e 
jovens foram fl agelados pela falta de 

acesso à Educação, especialmente 
os mais carentes e vulneráveis.

Todos: Divino Mestre, ajudai-
-nos a levantar das quedas, nos 
fortalecendo como discípulos mis-
sionários e educadores do vosso 
Reino.

(Pai-Nosso; Ave-Maria; Gloria ao Pai)

Canto: Pela cruz tão opri-
mido, cai Jesus desfalecido 
pela tua salvação! Pela tua 

salvação!

Pela Virgem dolorosa, vossa Mãe 
tão piedosa perdoai-me, meu Jesus! 
Perdoai-me, meu Jesus!

Jesus cai pela primeira vez

3ª EstaçãO
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Dirigente: Nós vos adoramos, 
ó Cristo, e vos bendizemos!

Todos: Porque, pela vossa Santa 
Cruz, remistes o mundo!

Leitor 1 - Assim serão revelados 
os pensamentos de muitos cora-
ções. Quanto a ti , uma espada te 
transpassará a alma (Lc 2,35).

Leitor 2 - O piedoso encontro de 
Maria e Jesus, ferido e visto como 
criminoso, crava uma espada no 
peito daquela que o educou. Muitas 
famílias também estão dilaceradas 
pela dor, pelo luto, pela falta de 
estrutura, e não conseguem pro-
piciar uma educação de qualidade 
aos seus.

Todos: Senhor, que o encon-
tro com a sua Mãe nos sirva de 
modelo e inspiração para superar 
as difi culdades que enquanto fa-

mília enfrentamos nos processos 
educacionais.

(Pai-Nosso; Ave-Maria; Gloria ao Pai)

Canto: De Maria lacrimosa, 
no encontro lasti moso vê a 
viva compaixão! Vê a viva 

compaixão!

Pela Virgem dolorosa, vossa Mãe 
tão piedosa, perdoai-me, meu Jesus! 
Perdoai-me, meu Jesus!

Jesus se encontra com sua Mãe

4ª EstaçãO
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Dirigente: Nós vos adoramos, 
ó Cristo, e vos bendizemos!

Todos: Porque, pela vossa Santa 
Cruz, remistes o mundo!

Leitor 1 - Ao saírem, encontraram 
um homem de Cirene, chamado 
Simão, e o requisitaram para car-
regar a cruz de Jesus (Mt 27,32).

Leitor 2 -  O Divino Mestre preci-
sou da ajuda de Simão de Cirene para 
carregar a cruz. Isso pode parecer 
um sinal de fraqueza, mas não é 
bem isso. Simão, ao carregar a cruz, 
remete a necessidade de que nós, 
cristãos, aprendamos a carregar as 
cruzes uns dos outros, na esperan-
ça de que Cristo conosco carrega 
todas as cruzes da humanidade. O 
universo da educação é consti tuído 
por várias cruzes no caminho, que 
são carregadas por mãos que se 

doam como os gestores, professores, 
educadores populares, agentes de 
organização, secretários, agentes 
de limpeza, merendeiras, e muitos 
outros profi ssionais.

Todos: Divino Mestre, ensinai-nos 
a ajudar a todos aqueles que estão 
curvados sobre o peso de suas cruzes.

(Pai-Nosso; Ave-Maria; Gloria ao Pai)

Canto: Em extremo desmaia-
do, deve auxílio tão cansado 
receber do Cirineu! Receber 
do Cirineu!

Pela Virgem dolorosa, vossa Mãe 
tão piedosa, perdoai-me, meu Jesus! 
Perdoai-me, meu Jesus!

Simão, o cirineu, ajuda Jesus 
a carrefagar a Cruz

5ª EstaçãO
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Dirigente: Nós vos adoramos, 
ó Cristo, e vos bendizemos!

Todos: Porque, pela vossa Santa 
Cruz, remistes o mundo!

Leitor 1 – Em verdade, vos digo: 
Todas as vezes que fi zestes isso a 
um destes mínimos, que são meus 
irmãos, foi a mim que o fi zestes. 
(Mt 25,40).

Leitor 2 – A fi gura de Verônica 
conservada pela tradição, apresenta 
uma mulher que se compadeceu 
de Jesus colocado numa condição 
miserável, e ao enxugar o seu rosto, 
teve em seu lenço a face estampa-
da do Cristo vencedor da morte. 
A lição apresentada pela ati tude 
de Verônica nos faz pensar em 
tantos rostos desfi gurados pelo 
ódio, indiferença, negacionismo 
que conduz à morte, que devem 
ser enxugados e conduzidos à ver-

dadeira lição de amor na cultura 
do encontro e em busca de uma 
educação humanizadora.

Todos: Cristo Mestre e Senhor, 
ensinai-nos a enxergar a vossa face 
nos mais desfi gurados de nossos 
tempos.

(Pai-Nosso; Ave-Maria; Gloria ao Pai)

Canto: O seu rosto ensan-
guentado, por Verônica 
enxugado, contemplemos 

com amor!

Contemplemos com amor! Pela 
Virgem dolorosa, vossa Mãe tão 
piedosa, perdoai-me, meu Jesus! 
Perdoai-me, meu Jesus!

Verônica enxuga o rosto de Jesus
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Dirigente: Nós vos adoramos, 
ó Cristo, e vos bendizemos!

Todos: Porque, pela vossa Santa 
Cruz, remistes o mundo!

Leitor 1 – Não ti nha aparência 
nem beleza para que o olhássemos, 
nem formosura que nos atraísse. 
Foi desprezado, como últi mo dos 
homens, homem de dores, expe-
rimentado no sofrimento, e quase 
escondíamos o rosto diante dele; 
desprezado, não lhe demos nenhu-
ma importância (Is 53, 2b-3).

Leitor 2 – A segunda queda de 
Jesus nos faz assumir a nossa fra-
queza humana, pois são inúmeras 
as nossas quedas. A lição que Jesus 
nos dá é aprender a lidar com nos-
sas fraquezas, sem fi carmos mais 
fracos por causa disso. Muitas que-
das que ocorrem em nossas vidas 
são resultado de ações ou forças 

que nos afetam. Muitas pessoas 
que caíram existencialmente, hoje 
dependem de práti cas educati vas 
inclusivas e acolhedoras, como, por 
exemplo, nas realidades dos siste-
mas prisionais.

Todos:  Senhor, ensinai-nos a não 
virar o rosto diante daqueles que 
sofrem e nos permita, enquanto 
sociedade, apostar na educação 
como processo de emancipação 
e libertação das pessoas.

(Pai-Nosso; Ave-Maria; Gloria ao Pai)

Canto: Outra vez desfale-
cido, pelas dores abati do 
cai por terra, o Salvador! 

Cai por terra, o Salvador!

Pela Virgem dolorosa, vossa Mãe 
tão piedosa perdoai-me, meu Jesus! 
Perdoai-me, meu Jesus!

Jesus cai pela segunda vez

7ª EstaçãO
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Dirigente: Nós vos adoramos, 
ó Cristo, e vos bendizemos!

Todos: Porque, pela vossa Santa 
Cruz, remistes o mundo!

Leitor 1 – Seguia-o uma grande 
multi dão do povo, bem como de 
mulheres, que bati am no peito e 
choravam por ele. Jesus, porém, 
voltou-se para elas e disse: “Mu-
lheres de Jerusalém, não choreis 
por mim! Chorai por vós mesmas 
e por vossos fi lhos!” (Lc 23, 27-28).

Leitor 2 - As mulheres, diante 
do Divino Mestre Jesus, compade-
ciam-se dele e viam em sua morte 
o fi m da esperança. Contudo, Jesus 
as consola, e renova-lhes a espe-
rança da vida sobre a morte. Isso 
não signifi ca que Cristo rejeitou a 
compaixão daquelas mulheres, mas 
com ardor pedagógico, ensinou-lhes 
o caminho da libertação. Também 

na educação formal, cerca de oi-
tenta por cento dos profi ssionais 
são mulheres, que muito se doam 
e têm compaixão pelos alunos e 
alunas muitas vezes desfi gurados 
pelos traumas sociais.

Todos: Divino Mestre, ensinai-nos 
a chorar diante das indiferenças e 
injusti ças e fazer desse choro semente 
de esperança.

(Pai-Nosso; Ave-Maria; Gloria ao Pai)

Canto: Das mulheres piedo-
sas, de Sião fi lhas chorosas 
é Jesus consolador! É Jesus 

consolador!

Pela Virgem dolorosa, vossa Mãe 
tão piedosa, perdoai-me, meu Jesus! 
Perdoai-me, meu Jesus!

Jesus consola as mulheres de Jerusalém

8ª EstaçãO
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Dirigente: Nós vos adoramos, 
ó Cristo, e vos bendizemos!

Todos: Porque, pela vossa Santa 
Cruz, remistes o mundo!

Leitor 1 -  O que, porém, para o 
mundo é loucura, Deus o escolheu 
para envergonhar os sábios e o que 
para o mundo é fraqueza, Deus o 
escolheu para envergonhar aquilo 
que é forte (1Cor 1,27).

Leitor 2 - O Divino Mestre cai 
pela terceira vez, era um homem 
que gradualmente estava sendo 
morto de maneira terrível. Mas o 
que isso signifi ca? Que ao nova-
mente levantar, o que parece ser 
simples, trivial, é algo grandioso. 
Essa é a lição de Jesus: das pequenas 
ações educati vas vão se formando 
as novas ati tudes que transformam 
a realidade.

Todos: Senhor, ensinai-nos a 
aprender pelas pequenas coisas 
a construir uma nova realidade.

(Pai-Nosso; Ave-Maria; Gloria ao Pai)

Canto: Cai terceira vez pros-
trado, pelo peso redobrado 
dos pecados e da cruz! Dos 

pecados e da cruz! 

Pela Virgem dolorosa, vossa Mãe 
tão piedosa perdoai-me, meu Jesus! 
Perdoai-me, meu Jesus!

Jesus cai pela terceira vez

9ª EstaçãO
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Dirigente: Nós vos adoramos, 
ó Cristo, e vos bendizemos!

Todos: Porque, pela vossa Santa 
Cruz, remistes o mundo!

Leitor 1: Reparti ram suas vestes, 
ti rando a sorte sobre elas, para ver 
que parte tocaria a cada um (Mc 
15,24).

Leitor 2:  Jesus foi despido 
com brutalidade pelos carrascos. 
Ele que nasceu em pobreza numa 
manjedoura, chegava ao fi m da 
vida no extremo da pobreza: sem 
a dignidade e a proteção de uma 
roupa. Da mesma forma, quantos 
são despojados de seus direitos 
de uma educação de qualidade. É 
preciso educar como uma ação es-
perançosa para estabelecer relações 
mais fraternas, nas quais somos 
chamados a dar dignidade a todos.

Todos: Divino Mestre, ensinai-nos a 
tecer relações educati vas que deem 
dignidade e esperança aos mais 
necessitados.

(Pai-Nosso; Ave-Maria; Gloria ao Pai)

Canto: Das suas vestes des-
pojado, por algozes maltra-
tado eu vos vejo, meu Jesus! 

Eu vos vejo meu Jesus!

Pela Virgem dolorosa, vossa Mãe 
tão piedosa, perdoai-me, meu Jesus! 
Perdoai-me, meu Jesus!

Jesus é despojado de suas vestes

10ª EstaçãO
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Dirigente: Nós vos adoramos, 
ó Cristo, e vos bendizemos!

Todos: Porque, pela vossa Santa 
Cruz, remistes o mundo!

Leitor 1: Quando chegaram ao 
lugar chamado Calvário, ali crucifi -
caram Jesus e os malfeitores: um 
à sua direita e outro à sua esquer-
da. Jesus dizia: “Pai, perdoa-lhes! 
Eles não sabem o que fazem!” (Lc 
23,33-34).

Leitor 2: Cristo conti nua a ser 
crucifi cado por nós ainda hoje, 
quando vivemos de maneira vio-
lenta, indiferente ao sofrimento, 
incapazes de enxergar os demais 
como irmãos e irmãs. Deixamos 
de considerar a pessoa como um 
todo, e a reduzimos num modelo 
ou ti po ideológico, esquecendo que 
se trata de um ser único, irrepe� vel. 
A violência e a perseguição contra 

educadores que acontecem nos 
ambientes escolares ou mesmo, 
nas famílias e outros locais da so-
ciedade, é conti nuar a crucifi car o 
próprio Cristo.

Todos: Divino Mestre, ensinai-nos 
a construir a civilização do amor e 
do perdão.

(Pai-Nosso; Ave-Maria; Gloria ao Pai)

Canto: Sois por mim na cruz 
pregado, insultado, blasfe-
mado, com cegueira e com 

furor! Com cegueira e com furor! 

Pela Virgem dolorosa, vossa Mãe 
tão piedosa, perdoai-me, meu Jesus! 
Perdoai-me, meu Jesus!

Jesus é pregado na Cruz

11ª EstaçãO
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Dirigente: Nós vos adoramos, 
ó Cristo, e vos bendizemos!

Todos: Porque, pela vossa Santa 
Cruz, remistes o mundo!

Leitor1: Já era por volta da hora
sexta, e uma escuridão cobriu toda 
a terra até a hora nona. O sol havia 
parado de brilhar, o véu do Santuário 
rasgou-se pelo meio, e Jesus clamou 
com voz forte: “Pai, em tuas mãos 
entrego o meu espírito”. Dizendo 
isso, expirou. (Mt 23,44-46).
(Breve momento de silêncio orante)

Leitor2: Após esse silêncio, 
somos convidados a entender o 
projeto da salvação, pois o Deus 
que se fez carne e habitou em nosso 
meio, sempre obedeceu a vontade 
do Pai. Essa obediência foi provada 
na sua entrega a Deus. Precisamos 
aprender o senti do da obediência, 
não como um condicionamento 
ou adestramento, mas como um 
processo de tomar consciência de 

si e do outro que revelam a von-
tade do Pai de nos conduzir à vida 
plena, de maneira integral e solidá-
ria. Educar é aprender com Jesus a 
se entregar por um projeto maior 
que passa pela escuta integral, pela 
convivência fraterna da cultura do 
encontro.

Todos: Jesus Cristo, Mestre e 
Educador, ensinai-nos a vencer 
nossos individualismos e indife-
renças.

(Pai-Nosso; Ave-Maria; Gloria ao Pai)

Canto: Por meus crimes 
padecestes, meu Jesus, 
por mim morrestes! Ó que 

grande é minha dor! Ó que grande 
a minha dor!

Pela Virgem dolorosa, vossa Mãe 
tão piedosa, perdoai-me, meu Jesus! 
Perdoai-me, meu Jesus!

Jesus morre na Cruz

12ª EstaçãO
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Dirigente: Nós vos adoramos, 
ó Cristo, e vos bendizemos!

Todos: Porque, pela vossa Santa 
Cruz, remistes o mundo!

Leitor 1: Havia ali um homem 
chamado José, membro do sinédrio, 
homem bom e justo, o qual não 
tinha aprovado a decisão nem a 
ação dos outros. Era de Arimateia, 
uma cidade da Judeia, esperava 
a vinda do Reino de Deus. Ele foi 
ter com Pilatos e pediu o corpo de 
Jesus. Desceu-o da cruz (Lc 23,50-53).

Leitor 2:  José de Arimateia tem 
uma atitude que parece simples, 
mas não é, pois ao se apresentar 
diante de Pilatos pedindo o corpo 
de Jesus, ele toma uma posição, 
ele escolhe um lado, não fica em 
cima do muro, ele tem coragem 
de abraçar o corpo do Cristo, que 
era rejeitado. Coragem essa que às 

vezes nos falta por conta do medo, 
da covardia e do comodismo. Uma 
das formas de vencer os medos é 
pela educação que deve formar a 
pessoa humana em todas as suas 
dimensões. Como nos lembra o Papa 
Francisco, a coragem de vencer a 
globalização da indiferença pela 
globalização da esperança.

Todos: Divino Mestre, ensinai-nos 
a vencer o medo.

(Pai-Nosso; Ave-Maria; Gloria ao Pai)

Canto: Do madeiro vos tira-
ram, e à Mãe vos entregaram 
com que dor e compaixão! 

Com que dor e compaixão!

Pela Virgem dolorosa, vossa Mãe 
tão piedosa, perdoai-me, meu Jesus! 
Perdoai-me, meu Jesus!

Jesus é descido da Cruz

13ª EstaçãO
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Dirigente: Nós vos adoramos, 
ó Cristo, e vos bendizemos!

Todos: Porque, pela vossa Santa 
Cruz, remistes o mundo!

Leitor 1: De fato, como Jonas 
esteve três dias e três noites no 
ventre da baleia, assim também o 
Filho do Homem estará três dias 
e três noites no seio da terra (Mt 
12,40).

Leitor 2: O sepultamento de 
Jesus para muitos pode signifi car 
o fi m da esperança, que tudo estava 
acabado. Mas como o grão de trigo 
semeado na terra, a sepultura é 
indício de ressurreição, que é mais 
forte que a morte. Também pode-
mos pensar que estamos diante de 
uma geração perdida, mas semear 
a educação como direito universal 
pode render frutos de vida e de uma 
sociedade mais humana, através 

do amadurecimento integral da 
pessoa.

Todos: Cristo Mestre e Senhor, 
ensinai-nos que na eternidade do 
seu amor, a vida sempre vence a 
morte.

(Pai-Nosso; Ave-Maria; Gloria ao Pai)

Canto: No sepulcro vos 
puseram, mas os homens 
tudo esperam do mistério 

da Paixão! Do mistério da Paixão! 

Pela Virgem dolorosa, vossa Mãe 
tão piedosa, perdoai-me, meu Jesus! 
Perdoai-me, meu Jesus!

Jesus é Sepultado

14ª EstaçãO
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Dirigente: Nós vos adoramos, 
ó Cristo, e vos bendizemos!

Todos: Porque, pela vossa Santa 
Cruz, remistes o mundo!

Leitor 1: No primeiro dia da 
semana, bem de madrugada, as 
mulheres foram ao túmulo de Jesus, 
levando os perfumes que haviam 
preparado. Elas encontraram a pedra 
do túmulo removida. Mas ao en-
trar, não encontraram o corpo do 
Senhor Jesus e fi caram sem saber 
o que estava acontecendo. Nisso, 
dois homens com roupas brilhantes 
pararam perto delas. Tomadas de 
medo, elas olhavam para o chão, 
mas os dois homens disseram: 
“Por que estais procurando entre 
os mortos aquele que está vivo? 
Ele não está aqui. Ressuscitou! (Lc 
24,1-6).

Leitor 2: A Paixão, Morte e Res-
surreição do Divino Mestre nos con-
duz pedagogicamente e de manei-
ra integral a reconhecer que Deus 
ama a humanidade e é solidário 
às nossas limitações e fraquezas. 
A Ressurreição se torna lição de 
que temos de construir o novo por 
meio da sabedoria que com amor 
ensina, que com o encontro, anima 
e com a fé, sustenta a caminhada 
transformadora para aquilo que é 
belo, bom e verdadeiro.

Todos: Divino Mestre, ensinai-nos 
a ser testemunhas da Ressurreição.

(Pai-Nosso; Ave-Maria; Gloria ao Pai)

Canto: Vitória, tu reinarás! 
Ó Cruz, tu nos salvaras!
Brilhando sobre o mundo, 

que vive sem tua luz, Tu és um sol 
fecundo, de amor e de paz, ó Cruz!

A ressurreição de Jesus

15ª EstaçãO
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Oração Final
Animador(a): Confiantes na misericórdia divina, irmãos e irmãs, 

elevemos a Deus nossas preces que trazemos em nossas vidas, bem 
como peçamos por aqueles que mais sofrem.

(O grupo é convidado pelo animador a propor as preces, e todos respondem)
Todos: Ouvi-nos, Senhor.

Animador(a): Concluamos nossas preces, rezando juntos a oração 
que Jesus, o Cordeiro de Deus imolado por nós, nos ensinou:

Todos: Pai-nosso...

Animador(a): Confiantes na Virgem Maria, Senhora das Dores, que 
estava de pé junto ao Crucificado, roguemos: 

Todos: À vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não 
desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos 
sempre de todos os perigos, ó virgem gloriosa e bendita.

Ave-Maria...

Animador(a): O Senhor, rico em misericórdia, nos chama sempre à 
conversão. Respondendo ao Seu apelo pelo piedoso costume de seguir 
os passos de Jesus Redentor, queremos unir as nossas vozes com a 
Igreja no Brasil, rezando juntos a oração da Campanha da Fraternidade:

 Todos: Pai Santo, neste tempo favorável de conversão e compro-
misso, / 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 desâ-
nimo e o cansaço, / e ajudai-nos a promover uma educação integral, 
fraterna e solidária. / Fortalecei-nos, para que sejamos corajosos na 
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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! 
/ Fazei com que a Virgem Maria, Mãe educadora, com a sabedoria 
dos pequenos e pobres, / nos ajude a educar e servir com a peda-
gogia do diálogo, da solidariedade e da paz. / Por Jesus, vosso Filho 
amado, no Espírito, Senhor que dá a vida. Amém.

Animador(a): O Senhor nos abençoe, nos guarde e nos livre de 
todo o mal.  Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.

Todos: Amém.

Animador(a): Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo! 
Todos: Para sempre seja louvado!
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Cantos
1. Hino da Campanha da Fraternidade 2022
Eurivaldo Silva Ferreira
É tarefa e missão da Igreja / Boa Nova no amor proclamar, / No diálo-
go com a cultura / Para a vida florir, fecundar/ O que em redes se vai 
construir/ E a pessoa humana formar. / Quando o anseio do conheci-
mento/ Ultrapassa barreiras, fronteiras, / Se destaca o ensinamento 
/ Oriundo da fé verdadeira/ Que nos faz nesta ação solidários/ Para o 
bem, condição que é certeira.

E quem fala com sabedoria/ É aquele que ensina com amor, / Sua 
vida em total maestria/ É pra nós luz, caminho, vigor.

Educar é atitude sublime/ Que prepara a vida futura/ Compreendendo 
o presente, pensamos:/ Ensinar é proposta segura/ Para, enfim, des-
tacar-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 / Consigamos 
também aprender / E educar para o amor e o afeto.

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.

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. / Pedago-
gicamente é preciso/ Escutar, meditar, compreender/ Para que apren-
damos com o Cristo/ O caminho da cruz percorrer/ E na escola da sua 
existência/ O Evangelho seguir e viver.
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2. Senhor, eis aqui o teu povo
José Raimundo Galvão

Senhor, eis aqui o teu povo, que vem implorar teu perdão; é grande 
o nosso pecado; porém é maior o teu coração.

Sabendo que acolheste Zaqueu, o cobrador, e assim lhe devolveste tua 
paz e teu amor, também nos colocamos ao lado dos que vão buscar 
no teu altar a graça do perdão.

Revendo em Madalena a nossa própria fé, chorando nossas penas 
diante dos teus pés, também nós desejamos o nosso amor te dar, 
porque só muito amor nos pode libertar.

Motivos temos nós de sempre confiar, de erguer a nossa voz, de não 
desesperar. Olhando aquele gesto que o Bom Ladrão salvou, não foi, 
também, por nós, teu sangue que jorrou?

3. João Batista clamou no deserto
Reginaldo Veloso

João Batista clamou no deserto: “Preparai ao Senhor uma estrada, eis 
que o Reino de Deus está perto, escutai, geração transviada!”

Mudai de vida, mudai, convertei-vos de coração! Fazei a vontade do 
Pai, amai, servi aos irmãos; fazei a vontade do Pai, lutai por um 
mundo de irmãos; fazei a vontade do Pai, o chão é de todos, e o pão!

Jesus Cristo, o Filho de Deus, batizado por João no Jordão, inaugura o 
reino do Pai, co’este santo e solene pregão:

Escutai, ó Igreja de Deus: eis, o tempo da graça chegou, é o Senhor da 
justiça que passa, sua Páscoa entre nós começou!
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4. O povo de Deus | DR

O povo de Deus no deserto andava, mas à sua frente Alguém cami-
nhava. O povo de Deus era rico de nada, só tinha a esperança e o pó 
da estrada. Também sou teu povo, Senhor! E estou nessa estrada. 
Somente a Tua graça me basta e mais nada!
O povo de Deus também vacilava, às vezes custava a crer no amor. O 
povo de Deus, chorando, rezava, pedia perdão e recomeçava. Também 
sou teu povo, Senhor! E estou nessa estrada. Perdoa se às vezes não 
creio em mais nada!
O povo de Deus também teve fome e Tu lhe mandastes o pão lá do 
céu. O povo de Deus, cantando deu graças: louvou Teu amor, Teu amor 
que não passa. Também sou teu povo, Senhor! E estou nessa estrada. 
Tu és alimento na longa jornada!
O povo de Deus ao longe avistou a terra querida que o amor prepa-
rou. O povo de Deus corria e cantava; e nos seus louvores, Teu poder 
proclamava. Também sou teu povo, Senhor! E estou nessa estrada. 
Cada dia mais perto da terra esperada!

5. Pecador, agora é tempo | DR

Pecador, agora é tempo de pesar e de temor: serve a Deus, despreza 
o mundo, já não sejas pecador! (bis)
Neste tempo sacrossanto o pecado faz horror: contemplando a Cruz 
de Cristo, já não sejas pecador! (bis)
Vais pecando, vais pecando, vais de horror em mais horror; filho, acorda 
dessa morte, já não sejas pecador! (bis)
Passam meses, passam anos, sem que busques teu Senhor; como um 
dia para o outro, assim morre o pecador! (bis)
Pecador arrependido, pobrezinho pecador, vem, abraça-te contrito 
com teu Pai, teu Criador! (bis)
Compaixão, misericórdia, vos pedimos, Redentor, pela Virgem, Mãe 
das Dores, perdoai-nos, Deus de Amor! (bis)
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6. Misericórdia, Senhor, misericórdia
Campanha da Fraternidade – 2000

Misericórdia, Senhor, misericórdia. Misericórdia.
Senhor escuta o lamento, e tem de nós compaixão. Ao povo dá novo 
alento, a tua graça e perdão.

7. Vitória, tu reinarás | DR

Vitória, tu reinarás! Ó cruz, tu nos salvarás!
Brilhando sobre o mundo que vive sem tua luz, tu és um sol fecundo 
de amor e de paz, ó cruz.
Aumenta a confiança do pobre e do pecador, confirma nossa esperança 
na marcha para o Senhor.
À sombra dos teus braços a Igreja viverá. Por ti, no eterno abraço, o 
Pai nos acolherá.

8. Louvor a vós, ó Cristo, Rei | DR

Louvor a vós, ó Cristo, Rei, Rei da eterna glória, Rei da eterna glória!
Oxalá ouvísseis hoje a sua voz: “Não fecheis os corações como no 
deserto!”

9. Salve, ó Cristo, obediente Silvio | Milanês e Reginaldo Veloso

Salve, ó Cristo obediente! Salve, amor onipotente, que te entregou 
à cruz e te recebeu na luz!
O Cristo obedeceu até a morte, humilhou-se e obedeceu o bom Jesus, 
/ humilhou-se e obedeceu, sereno e forte, humilhou-se e obedeceu 
até a cruz.
Por isso o Pai do céu O exaltou, exaltou-O e Lhe deu um grande nome, 
exaltou-O e Lhe deu poder e glória. Diante Dele céus e terras se ajoe-
lhem.



53

Fraternidade e Educação

10. Prova de amor | José Weber

Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão.
Eis que eu vos dou o meu novo mandamento: “Amai-vos uns aos ou-
tros, como eu vos tenho amado!”
Vós sereis os meus amigos, se seguirdes meu preceito: “Amai-vos uns 
aos outros, como eu vos tenho amado!”
Como o Pai sempre me ama, assim também eu vos amei: “Amai-vos 
uns aos outros, como eu vos tenho amado!”
Permanecei em meu amor e segui meu mandamento: “Amai-vos uns 
aos outros, como eu vos tenho amado!”
E chegando a minha Páscoa, vos amei até o fim: “Amai-vos uns aos 
outros, como eu vos tenho amado!”
Nisto todos saberão que vós sois os meus discípulos: “Amai-vos uns 
aos outros, como eu vos tenho amado!”

11. Eu vim para que todos tenham vida | José Weber

Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plena-
mente.
Reconstrói a tua vida em comunhão com teu Senhor, reconstrói a tua 
vida em comunhão com teu irmão. Onde está o teu irmão, eu estou 
presente nele.
Quem comer o pão da vida viverá eternamente. Tenho pena deste 
povo, que não tem o comer. Onde está um irmão com fome, eu estou 
com fome nele.
Eu passei fazendo o bem, eu curei todos os males. Hoje és minha 
presença junto a todo sofredor. Onde sofre o teu irmão, eu estou 
sofrendo nele.
Entreguei a minha vida pela salvação de todos. Reconstrói, protege 
a vida de indefesos e inocentes. Onde morre o teu irmão, eu estou 
morrendo nele.
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Vim buscar e vim salvar o que estava já perdido. Busca, salva e recon-
duze a quem perdeu toda esperança. Onde salvas teu irmão, tu me 
estás salvando nele.
Salvará a sua vida quem a perde, quem a doa. Eu não deixo perecer 
nenhum daqueles que são meus. Onde salvas teu irmão, tu me estás 
salvando nele.
Da ovelha desgarrada eu me fiz o bom pastor. Reconduze, acolhe e 
guia a quem de mim se extraviou. Onde acolhes teu irmão, tu me 
acolhes, também, nele.

12. Hino às Sete Dores da Santíssima Virgem | DR

Bendita sejais, Senhora das Dores, ouvi nossos rogos, Mãe dos pe-
cadores.
Ó mãe dolorosa, que aflita chorais, repleta de angústia, bendita sejais.
A voz de Simeão no templo escutais cruéis profecias, bendita sejais.
O Céu manda um Anjo dizer que fujais da fúria de Herodes, bendita 
sejais.
Voltando do Templo, Jesus não achais. Que susto sofrestes, bendita 
sejais.
Que dor indizível, quando O encontrais, com a cruz às costas, bendita 
sejais.
A dor ainda cresce quando contemplais Jesus expirando, bendita sejais.
No vosso regaço, seu corpo abrigais, com Ele abraçada, bendita sejais.
Sem filho e tal filho então suportais cruel solidão, bendita sejais.
Que espada pungente, vós experimentais, que o peito vos vara,
bendita sejais.
A todos que passam tristes perguntais, se há dor como a vossa,
bendita sejais.
Das lágrimas ternas, que assim derramais, nós somos a causa,
bendita sejais.
Que tristes suspiros, então, não lançais, que chegam aos céus, bendita sejais.
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13. Seu nome é Jesus Cristo e passa fome 
André Luna

Seu nome é Jesus Cristo e passa fome e grita pela boca dos famintos. 
E a gente quando vê passa adiante, às vezes pra chegar depressa à 
igreja. Seu nome é Jesus Cristo e está sem casa, e dorme pelas beiras 
das calçadas. E a gente quando vê aperta o passo, e diz que ele dormiu 
embriagado.

Entre nós está e não O conhecemos! Entre nós está e nós O despre-
zamos!

Seu nome é Jesus Cristo e é analfabeto e vive mendigando um subem-
prego. E a gente quando vê, diz: “é um à toa! Melhor que trabalhasse e 
não pedisse”. Seu nome é Jesus Cristo e está banido das rodas sociais 
e das igrejas, porque d’Ele fizeram um Rei potente, enquanto Ele vive 
como um pobre.
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Educar é humanizar. Começa na família,
passa pela escola e vai pela vida toda:

somos todos aprendizes.

Campanha da Fraternidade 2022

Use a hashtag: #EncontroCFDiocesesa
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Acesse o conteúdo online da
Campanha da Fraternidade Diocesana
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