
Preparação do ambiente: colocar em destaque um crucifixo, a Bíblia, uma vela, 
imagem ou estampa da Sagrada Família, o cartaz da CF 2022 e algumas pedras.  

 

ORAÇÃO INICIAL PARA TODOS OS DIAS 
 

Animador(a): Louvado sejais, ó Pai, porque nos concedeis a graça de vivenciar o 
tempo da Quaresma, tempo de conversão em nossa vida. Obrigado por nos oferecer 
este grande retiro espiritual, para que possamos nos preparar, por meio da oração, 
do jejum e da esmola, para celebrar a vitória da vida e do amor na festa da Páscoa. 

Todos: Senhor, cremos que vosso amor nos acompanha nesta caminhada es-
piritual. Por isso iniciamos este encontro de oração invocando a vossa presen-
ça divina: Em nome do Pai..... (pode ser cantado) 
 

Leitor(a) 1: Senhor Jesus, vivenciamos a Quaresma fazendo memória dos quarenta 
dias que jejuastes no deserto, fortalecendo vosso coração para vencer as tentações 
do inimigo. Neste tempo, fostes conduzido pela força e sabedoria do Espírito Santo.  
Todos: Ó Espírito Santo de Deus, neste momento de oração, nosso coração se 
abre à vossa luz, para que vossa ação nos santifique e nos faça crescer na san-
tidade. (Invocação do Espírito Santo: rezada ou com um canto)  
 

Leitor(a) 2: Agradecemos Senhor, pelas orientações do Papa Francisco, um grande edu-
cador que, com a proposta de um Pacto Educativo Global, unindo famílias, escolas e 
sociedade em vista de uma educação humanizada que promova o bem comum, inspirou 
a Campanha da Fraternidade deste ano, que tem como tema a Educação e como lema: 
Todos: Fala com sabedoria, ensina com amor. 
 

Leitor(a) 1: Jesus é para nós, o modelo perfeito de Mestre e Educador, pois, com 
seus gestos e seus ensinamentos, buscava sempre: 
Todos: “(...) despertar nos corações das pessoas o desejo de aprender, sobre-
tudo as verdades mais importantes para a vida eterna.” (Texto-Base, n. 148).  
 

Anim.: Cantemos estas estrofes do Hino da Campanha da Fraternidade, refletindo so-
bre a importância da educação para que a vontade de Deus se realize entre nós. 
 

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 

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, 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 

Consigamos também aprender / E educar para o amor e o afeto 

 

ORAÇÃO FINAL PARA TODOS OS DIAS 
 

Animador (a): Encerrando o nosso encontro, elevemos nossos corações a Deus, su-
plicando a graça de unirmos esforços em prol de uma educação humanizada e huma-
nizadora, integral, oferecida a todos sem exclusões e construída no e para o diálogo. 
Todos: Educar é construir a fraternidade, alicerçada na justiça e na paz. 
 

Leitor(a) 1: Orientai com o Vosso Santo Espírito as famílias, primeiras responsáveis 
pela educação na fé e para a cidadania. 
Todos: Fazei de nossas famílias uma escola de virtudes e um lugar privilegiado 
para crescer em idade, sabedoria e graça, a exemplo da Família de Nazaré. 
  

Leitor(a) 2: Amparai todos os educadores, da Educação Básica à Educação Superior. 
Todos: Que sejam valorizados e reconhecidos em sua missão, e empenhem-se 
em educar para o bem comum e para o humanismo solidário.  

 

Leitor(a) 1: Fazei de nossos governantes promotores de políticas públicas que garan-
tam uma educação de qualidade para todos. 
Todos: Que a educação, enraizada no Evangelho, promova a dignidade huma-
na, a cultura do encontro e o cuidado com a casa comum. 
 

Leitor(a) 2: Dai-nos sabedoria no uso dos meios de comunicação, especialmente as 
redes sociais, para que assumamos a missão de sermos verdadeiros educadores. 
Todos: Ajudai-nos a combater os preconceitos e a cultura do ódio e promover 
iniciativas de fraternidade e de solidariedade, defendendo a vida para todos. 
 

Anim.: Entreguemos ao Senhor nossos pedidos, por todas as pessoas que pediram 
nossas orações ou que estão necessitando do auxílio divino (momento para orações 
pessoais - Encerrar com o Pai Nosso) 
 

Anim.: Rezemos juntos a Oração da Campanha da Fraternidade: 
 

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! 

Fazei com 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. 

 

Benção final 
Anim.: Que o Senhor volte para nós seu olhar misericordioso e nos conceda a paz. 
Que Ele nos guarde em seu amor e nos abençoe: Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. 

Anim.: Bendigamos ao Senhor. Todos: Demos graças a Deus. 
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