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OBJETIVO

AMBIENTAÇÃO

ACOLHIDA, 
PROVAÇÃO
E ESCUTA

Gerar aproximações acerca da compreensão de que 
a educação não é restrita ao ambiente escolar, mas 
coincide num processo mais amplo, de construção de 
saber e experiência, de relação das pessoas com a 
cultura, propriamente humana. 

Utilizar-se de símbolos que ressaltem os processos 
formativos do grupo/local. Para tanto, pode-se utili-
zar registros dos momentos formativos, símbolos, lá-
pis e canetas espalhados, livros e materiais formativos 
que destaquem esse aspecto. Colocar um tecido ou 
uma bacia com areia e pedras sobre ela, pode-se uti-
lizar de um graveto para tentar representar a escrita 
do cartaz da Campanha da Fraternidade 2022, que 
está escrito “Amor e Sabedoria”. Caso o grupo tenha 
o cartaz da CF, utilizá-lo na ambientação.

Acolher as pessoas com carinho e proximidade, convi-
dar para que cantem/ouçam a música “Como Nossos 
Pais”, de Antônio Belchior, em seguida, animar que 
partilhem de forma breve aquilo que mais marcou na 
música. Após cantar/ouvir a música, rezar em unida-
de a Oração da Campanha da Fraternidade 2022:

Pai Santo, neste tempo favorável de conversão e com-
promisso,
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 pro-
mover uma educação integral, fraterna e solidária.
Fortalecei-nos, para que sejamos corajosos na missão 
de educar para a vida plena em família, em comuni-
dades eclesiais missionárias, nas escolas, nas universi-
dades 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 edu-
car e servir com a pedagogia do diálogo, da solida-
riedade e da paz.
Por Jesus, vosso Filho amado, no Espírito, Senhor que 
dá a vida. Amém. 

ILUMINAÇÃO 
BÍBLICA

MEDITAÇÃO, 
REFLEXÃO E 
PARTILHA

João 8, 1-11

Após a leitura, dar um tempo de silêncio, possibilitan-
do que as pessoas percebam os sentimentos e me-
mórias que o texto provoca, saboreando internamen-
te tudo o que brota desse tempo que se faz presente 
em suas vidas.

Após o silêncio, fazer um resgate da história, buscan-
do se colocar como personagens na história, iden-
tificando de forma coletiva a cena que foi relatada, 
vendo cada gesto e cada palavra proferida nesse mo-
mento de forma especial. Animar as pessoas a parti-
lharem as cenas, as memórias que surgem e os aspec-
tos que mais impactaram.

Questões que podem contribuir nas partilhas: 

- Quem queremos educar?

- Como nós educamos as pessoas que estão ao nosso 
redor?

- Como podemos ser presença em ambientes
educativos?

- Como podemos “esperançar” um futuro melhor?

Distribuir as pessoas em grupos menores. Disponibi-
lizar cartolinas, giz de cera, revistas velhas e outros 
materiais. Pedir que cada grupo dialogue acerca da 
temática da educação e construa um cartaz, como 
um mosaico, sobre o que compreendem sobre a edu-
cação, juntando palavras, imagens e desenhos que 

DINÂMICA



ORAÇÃO
FINAL

GESTO
CONCRETO

transmitam o olhar do grupo.

Depois da confecção dos cartazes, disponibilizá-los 
no ambiente e deixar um tempo para que sejam ob-
servados. Em seguida, animar que as pessoas com-
partilhem suas impressões e as escolhas para a cons-
trução dos cartazes. 

• Cada jovem, ao longo da semana, conversar com 
seu grupo de amigos e amigas e/ou familiares sobre 
o que compreende sobre a educação, buscar outros 
olhares sobre o ato de educar e assim contribuir com 
a repercussão da temática em outros espaços em que 
se insere.

• Cada pessoa refletir sobre os seus processos edu-
cativos, levando em consideração os espaços formais 
(escolas, universidades) e não formais de educação 
(Igreja, família, grupos, vivências...) e como a vivência 
nesses espaços constitui sua identidade e sua forma 
de ver e viver.

Animar o grupo a fazer preces espontâneas, a partir 
do que foi refletido e vivido no encontro.

Rezar a 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 na-
quele 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.

Pai Nosso (caso não seja possível dar as mãos, tocar 
as pontas dos pés em círculo para criar um sinal de 
unidade).

Sugere-se que, antes da despedida, o grupo avalie 
o encontro, de forma breve, focando nos aprendiza-
dos, descobertas e no que pode melhorar.

Despedida, conforme costume de cada local (dança 
circular, mantra, música, agradecimento, avisos...)


