
4° ENCONTRO: O amor inspira um novo agir 
 

1. Acolhida e Oração Inicial (para todos os dias - folha anexa) 
 

2. Para início de conversa 

Animador(a): Iniciando o nosso encontro, vamos refletir sobre como reagimos quan-
do recebemos uma proposta. (deixar tempo para a participação de todos) 
 

Leitor(a) 1: Interessante pensar que uma proposta vem sempre com uma novidade, 
seja para o bem ou, infelizmente, para o mal, e ela requer uma decisão. Ela traz 
oportunidades, às vezes, boas, às vezes, não tão boas, às vezes, ruins. Propor é 
oferecer uma opção. 
 

Leitor(a) 2: “A vida de cada pessoa precisa ter marcas históricas que a projetem para 
um caminho de realização pessoal. Deve ser uma construção ascendente e de en-
contro com o bem, e o maior bem é colocar em prática os ensinamentos de Jesus 
Cristo. Vemos isso na vida de muitos santos e santas da Igreja.” (TB, 231) 
 

L. 1: “Para o cristão, o projeto de uma vida autêntica depende do testemunho de fé e 
de experiência profunda com Deus. É processo de luz, de comunicação com o mun-
do e com as pessoas em uma dimensão de amor e fraternidade. Essa atitude, quan-
do verdadeira, consegue transformar as relações de convivência. Com isso, a vida 
passa a ter nova dimensão, um novo sentido e ser muito mais saudável”. (TB, 234) 
Todos: Que esta Campanha da Fraternidade nos ajude a construir um projeto 
de vida e de sociedade que esteja em comunhão com o projeto de Deus. 
 

3. Aprendendo com o Evangelho 

Anim.: Vamos meditar um trecho do evangelho que nos apresenta a atitude de al-
guém que muito nos ensina sobre fazer a vontade de Deus. 
 

Canto de aclamação (Eu vim para escutar ou outro a escolher - sem aleluia) 
 

L 2: Proclama Jo 2,1-11 (Todos acompanham na Bíblia) 
 

Anim.: Vamos fazer agora a nossa partilha sobre a Palavra 

1. Qual a grande proposta que essa Palavra nos apresenta e qual a importância de Maria? 

 

Anim.: “Fazei tudo o que ele vos disser” (Jo 2,5), eis a proposta. Existia uma situação 
difícil, Maria percebeu, se envolveu, sensibilizou Jesus, confiou e fez a proposta. A 
proposta foi aceita e o milagre aconteceu. Quantos envolvidos em uma situação que 
ofereceu uma solução para tantos! 
 

L. 1: “Virgem Maria, Mãe Educadora, sinal de vida e sabedoria, pelo amor do teu filho 
Jesus, intercede por nós a fim de que façamos o discernimento necessário na busca 
do conhecimento. Faz-nos compreender que somos transformados naquele que 
amamos, aumentando assim as dimensões do nosso coração” (Oração à Nossa Se-
nhora Educadora). 
Todos: Maria, tu que tão bem educaste Jesus, auxilia-nos nesta longa caminha-
da. Ensina-nos, Maria! 

4. Pequenas lições, grandes aprendizados 

Anim.: Continuando a meditação do Evangelho inspirador desta Campanha da Fra-
ternidade, vamos ver o que aconteceu quando todas as pessoas, que estavam acu-
sando a mulher, se retiraram (Ler Jo 8,9b-11) 
 

Anim.: O que Jesus propôs à mulher e o que isso nos revela a respeito da educa-
ção? (momento de partilha) 
 

L. 2: Jesus não impõe nada, mas dialoga com a mulher. Ele lhe faz uma proposta, 
mas respeita sua liberdade: a decisão é dela. “Os gestos e as palavras de Jesus, seu 
modo de educar, inspira e desperta o desejo de uma vida nova: não mais pecar, se-
gui-lo, conhecer o caminho do Reino, amar e servir”. (TB, 219). 
 

Anim.: Olhando para as pedras, vamos refletir como elas podem ser destruidoras, 
quando não escolhemos a melhor proposta.  
 

5. Contemplando o cartaz da CF 2022 

Anim.: Olhando para a figura de Jesus no cartaz da CF 2022 vamos partilhar sobre o 
que nos chamou a atenção. (deixar um instante para todos olharem e comentarem).  
 

L. 1: Jesus é mostrado de perfil, em pé e curvando em direção à mulher que, caída 
ao chão, está sendo julgada. Sobre o peito de Jesus, um pequeno coração em cor 
vermelha, revela a fonte do seu gesto misericordioso e educador.  
 

Todos: Jesus propôs aos homens que tinham as pedras nas mãos reverem su-
as posições, propôs à mulher uma nova vida e nos propõe buscar na educação 
caminhos que nos formam para amar e servir sempre mais.  
 

6. Compromisso com a educação 

Anim.: Para nos ajudar a viver em comunhão com seu amor, o Senhor indica uma 
grande educadora: Maria. Assim como formou Jesus em seus primeiros passos, edu-
cando-o para a vida e para a missão, Maria desempenha a tarefa de educadora da 
humanidade, formando os santos e santas do nosso tempos atual. 
Todos: Maria é modelo de quem fala com sabedoria e ensina com amor. Sua 
vida em total maestria é pra nós luz, caminho, vigor. 
 

L. 2: As famílias são fundamentais na relação com a escola. Devem acompanhar o 
trabalho que lá se desenvolve, manter um diálogo aberto e franco com os professo-
res, valorizando os acertos e buscando saber o que está acontecendo quando não 
consideram o trabalho satisfatório, de forma que novos caminhos possam ser busca-
dos e trilhados juntos. 
 

Anim: Como gesto concreto fale com alguém de sua família que foi e é importante 
para você pelos ensinamentos que são fundamentais em sua vida. Se possível, ma-
nifeste também seu reconhecimento a um(a) professor(a), seu ou de seus familiares. 
Demonstre gratidão! 
 

 E não esqueçamos dos nossos gestos concretos de fraternidade nesta Qua-
resma, que revelem a conversão do nosso coração: a partilha do alimento e também 
a nossa oferta para a Coleta da Solidariedade. 
 

7. Oração Final (para todos os dias - folha anexa) 

Campanha da Fraternidade 2022 - Fraternidade e Educação - Fala com sabedoria, ensina com amor Campanha da Fraternidade 2022 - Fraternidade e Educação - Fala com sabedoria, ensina com amor 
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