
ORAÇÃO DA CAMPANHA DA FRATERNIDADE 2022

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.



Texto João 8, 1-11
Reflexão CF 2022 pag. 18-21
Explicação do Cartaz – pag.7



Quaresma 

- tempo favorável para a conversão do coração.

- um convite à transformação interior que tem incidências

concretas o cotidiano.

Campanha da Fraternidade

- modo de viver a espiritualidade quaresmal.

- como grande objetivo despertar a solidariedade dos fiéis em relação a um 

problema concreto que envolve a sociedade brasileira, buscando caminhos 

de solução à luz do Evangelho



- em 2022, os bispos do Brasil nos fazem um convite de singular

importância: à luz da fé, queremos refletir sobre a educação em

nosso país.

- Caminho educativo integral que humanize, promova a vida, relações de 

proximidade;

- Educação humanizada que contribua na formação de pessoas abertas,

integradas e interligadas, que sejam capazes de cuidar da casa comum;

- Educar é construir a verdadeira fraternidade alicerçada na justiça e na

paz.



“Fraternidade e Educação”

“Fala com sabedoria, ensina com amor”
Cf. Pr 31,26



Campanha da Fraternidade 1982 Tema: Educação e 
Fraternidade Lema: A verdade vos libertará

Campanha da Fraternidade 1998



Objetivo Geral da CF 2022

Promover diálogos a partir da realidade educativa do

Brasil, à luz da fé cristã, propondo caminhos em favor

do humanismo integral e solidário. (Conf. CF 2022 pag.24)



7 - Objetivos específicos:

- Analisar

- Verificar

- Identificar

- Pensar

- Incentivar

- Estimular

- Promover
Conf. CF 2022 pag.24



ESCUTAR 

Na dinâmica dialógica, a escuta do outro e de 

sua realidade é fundamental.

Escutar o outro, como Jesus nos demonstrou em toda a sua

pedagogia, é o ponto de partilha para acolher, compreender,

problematizar e transformar a realidade



DISCERNIR 

O exercício da escuta conduz à necessária tomada de

posição da parte de quem escutou.

Entre a escuta e a ação urge a prática do discernimento, qual

iluminação à luz dos critérios da Fé e da Tradição Cristã.

Elementos primordiais para Educar NA fé e Educar PARA o 

diálogo, no seguimento de Jesus Cristo, Mestre e Educador, 

como discípulos missionários.



AGIR 

Os gestos e as palavras de Jesus, seu modo de educar, inspira e desperta o desejo

de uma vida nova: não mais pecar, segui-lo, conhecer o caminho do Reino, amar

e servir, A Igreja revela ao mundo a força desse amor quando anuncia a alegria

do Evangelho e também quando propõe um modo de vive-lo, desde, a

experiência das primeiras comunidades:

O testemunho de uma Igreja missionária é o princípio que qualifica o anúncio do 

Evangelho e a torna capaz de propor aos homens e mulheres de boa vontade um 

novo aprendizado: educar é um ato de esperança no ser humano. É contribuir para 

que cada pessoa, cada missionário de Jesus Cristo ofereça o melhor de si a Deus, 

ao próximo, à Igreja e à sociedade. 



Passos e metas! 

Um projeto de vida como fonte para uma nova sociedade! 

O Pacto Educativo Global. 

Educar para um novo humanismo. 

Educar é iniciar processos 

Avaliar o compromisso com a Educação.



ORAÇÃO À NOSSA SENHORA EDUCADORA 

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.

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.





1 - “Fala com sabedoria, ensina com amor”

2- Projeto de vida: 
- Vida pessoal

- Vida Cristã 

- Vida Social

- Dimensão Ecológica 

- educar é sempre um ato de esperança que convida à comparticipação 

transformando a lógica estéril e paralisadora da indiferença numa lógica 

diferente, capaz de acolher a nossa pertença comum. 

- Educação com seu poder transformador: - educar é apostar e infundir no 

presente a esperança 

PARA REFLETIR:


