
5° ENCONTRO: O que Jesus escreveu? 

 

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

2. Para início de conversa 

Animador(a): Iniciemos este nosso último encontro de oração quaresmal recordando 
o Evangelho que inspira a Campanha da Fraternidade e nos perguntando: o que Je-
sus escreveu no chão? (deixar tempo para a participação de todos) 
 

Leitor(a) 1: O Evangelho não nos conta o que Ele escreveu, mas afirma que algo foi 
escrito, então pensamos se, além do que falou, Ele também ensinou com a escrita. 
Imaginamos que sim, afinal Ele sempre ensinava e o fazia com carinho, com zelo. 
 

Leitor(a) 2: “Jesus não responde, se cala e realiza um gesto misterioso: inclinou-se e 
começou a escrever no chão com o dedo. Desta maneira convida todos à calma, a 
não agirem de impulso e procurar a justiça de Deus” (Papa Francisco) 
 

L. 1: Temos muito que aprender com o Mestre Jesus, que, mesmo no silêncio, nos 
ensina mais que todas as palavras. E o Papa Francisco nos faz refletir sobre a calma 
que Jesus provocou naquele momento. Para aprendermos, é preciso estar atentos, 
porque as palavras ensinam, mas o silencio também. 
  

L 2: “Ao escrever no chão, Jesus se diferencia da prática dos escribas, que sempre 
invocam o que está escrito. Jesus mesmo escreve o novo ensinamento, ditado por seu 
coração. Nunca alguém chegou a saber o que Jesus escreveu. Podemos imaginar que 
Ele fez de conta que iria escrever a sentença e, depois, a proclamou”. (TB, 14). 
Todos: Que esta Campanha da Fraternidade nos ajude a escrever uma nova 
história,  por meio de uma educação humanizada em vista do bem comum. 
 

3. Aprendendo com o Evangelho 

Anim.: Meditemos este evangelho que nos apresenta as orientações que Jesus deu 
para a missão de seus discípulos e para nós hoje. 
 

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

L 1: Proclama Mc 16,14-20 (Todos acompanham na Bíblia) 
 

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

1. Quais eram os ensinamentos de Jesus que os discípulos deviam propagar?  

2. Como podemos hoje, a exemplo dos discípulos, aprender com Jesus e multiplicar 
seus ensinamentos?  
 

Anim.: Somos convidados diariamente a anunciar em todos os lugares por onde pas-
samos aquilo que Jesus nos ensina sempre: ter misericórdia, dar acolhimento, saber 
ouvir, saber falar, dar atenção, olhar com justiça, ser mansidão, trazer para perto de 
si, amar sem medidas e tantos outros ensinamentos que resgaram a dignidade hu-
mana. Além de propiciar conhecimentos técnicos e profissionais, a educação deve 
ser um estímulo para amar e respeitar o outro e promover o bem comum. 

Todos: “Educar é um ato de esperança no ser humano. É contribuir para que 
cada pessoa, cada discípulo missionário de Jesus Cristo ofereça o melhor de 
si a Deus, ao próximo, à Igreja e à sociedade” (TB, 221). 
 

4. Pequenas lições, grandes aprendizados 

Anim.: Retomemos dois versículos do Evangelho que inspira a Campanha da Frater-
nidade, que nos mostram a atitude de Jesus de escrever no chão (Ler Jo 8,6b.8) 
 

Anim.: O que será que sentiu e pensou aquela mulher, enquanto Jesus escrevia no 
chão? (momento de partilha) 
 

L. 2: Não é difícil imaginar seus sentimentos; o medo, a insegurança, o pavor, a incerte-
za invadiam-na naquele momento, diante da situação de morte. Mas um novo senti-
mento surgia, a esperança; afinal ela ainda vivia e existia a possibilidade de sobreviver. 
 

L. 1: “Ao escutar as acusações contra a mulher pecadora (Jo 8,1-11), o Mestre toma 
a palavra e faz valer a misericórdia e o perdão como caminho novo para aquela mu-
lher continuar a viver resgatada na força do amor, da compreensão e da Boa-Nova 
do Reino” (TB, 139). 
 

5. Contemplando o cartaz da CF 2022 

Anim.: Observemos no cartaz da Campanha da Fraternidade as palavras que estão 
escritas no chão (deixar um instante para todos olharem e comentarem).  
 

L. 2: Não sabemos o que, de fato, Jesus escreveu. À luz da espiritualidade quares-
mal, o autor do cartaz apresenta uma releitura da cena com uma possível escrita 
sobre o chão: AMOR e SABEDORIA. As palavras foram retiradas do lema da Cam-
panha da Fraternidade: “Fala com sabedoria, ensina com amor”.  
 

L. 1: O cartaz nos remete à cena com uma sensibilidade especial; temos certeza que 
o amor falou mais alto e que a sabedoria reinou na mente e no coração daqueles 
homens. Mesmo não sabendo o que Jesus escreveu, concordamos com o autor do 
cartaz que estas palavras só poderiam ser escritas pelo MESTRE, que mais uma vez 
transformou situações e resgatou vida.  
 

6. Compromisso com a educação 

Anim.: “A educação também contribui para uma forma de vida ao sabor do Evange-
lho. (...) É pela força da Palavra de Deus que nasce um estilo de vida que favoreça o 
nascimento da cultura do encontro e da fraternidade como resposta de um processo 
educativo integral que forma para o serviço ao próximo.” (TB, 222) 
Todos: “Educar com sabedoria e amor é estimular o cuidado pela vida, desde a 
concepção, passando pelo fim natural, até a eternidade. Convictos do poder 
transformador da educação pedimos: Senhor, ajudai-nos a criar um mundo no-
vo!” (TB, 221). 
   

 Encerrando nossos encontros de oração, vamos transformar nosso amor em   
gestos concretos de fraternidade: vamos partilhar o alimento com os irmãos necessi-
tados e também fazer a nossa oferta na Coleta da Solidariedade. 
 

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