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ORAÇÃO INICIAL 

Hino da Campanha da Fraternidade 2022 

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 bar-
reiras, fronteiras / Se destaca o ensinamento / Oriun-
do da fé verdadeira / Que nos faz nesta ação solidá-
rios / 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 
 

Dirigente: Com um coração manso e humilde, meditemos a Paixão, morte e 
Ressurreição de Jesus, deixando que Ele nos eduque neste caminho do amor 
pleno, para que também nós doemos nossa vida a serviço do Senhor. Inicie-
mos nossa Via-Sacra em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém! 

Leitor 1: Contemplando os passos de Jesus em sua Paixão, reconhecemos o 
pecado humano que gera a morte, mas, acima de tudo, o amor divino que faz a 
vida acontecer. Esse caminho de Jesus nos educa para a fraternidade e a paz. 
Ele convida-nos a trilhar esse caminho, para experimentarmos a Vida Nova  
Todos: “Se alguém me quer seguir, renuncia a si mesmo, tome sua cruz 
cada dia e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perde-la; e 
quem perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará.” (Lc 9,23-24). 

(Diante da cruz, ladeada por duas velas acesas todos cantam:) 
 

Bendita e louvada seja, no céu a divina luz. 
E nós também cá na terra, louvemos a Santa Cruz. 

 

Leitor 1: Lc 23,24-25 (oração em silêncio) 

Leitor 2: Pilatos apresenta Jesus como rei e os judeus escolhem a aliança com 

César. Eles abraçam a dominação estrangeira, abraçam o pecado. O Salvador 
é entregue como uma mercadoria. Jesus permanece firme no projeto do Reino 
de Deus, rejeitando a aliança com o poder opressor deste mundo 

T.: A firmeza de Jesus diante dos poderosos de sua época nos educa para 
sempre defendermos a justiça, mesmo enfrentando tribulações. 

Dir.: Senhor, pedimos por nossas autoridades, para que se deixem educar pela 
vossa Palavra e assim, na prática da justiça, promovam políticas publicas que 
garantam uma educação de qualidade acessível para todos. Amém. 

 A morrer crucificado. Teu Jesus é condenado. Por teus crimes, pecador! (bis) 

Leitor 1: Jo 19,16-17 (oração em silêncio) 

Leitor 2: Em seus ombros já feridos pela tortura que sofrera, Jesus recebe a 
pesada cruz. Seu misericordioso olhar volta-se para aqueles que, com o cora-
ção endurecido, zombam dele. Com compaixão, Jesus os abençoa com respin-
gos de sangue que banham seu rosto. 
T. A força de Jesus em abraçar a cruz nos educa para permanecermos 
confiantes na graça divina, quando enfrentamos cruzes em nossa vida. 

Dir. Senhor, pedimos por todos nós, para que tomemos consciência de que a 
vida é um precioso caminho educacional, e que precisamos nos deixar educar 
continuamente pela vossa Palavra, inclusive nos momentos de cruz. Amém. 

Com a cruz é carregado. Vai sofrendo resignado.  
Vai morrer por teu amor. (bis) 

Leitor 1: Is 53,3-5 (oração em silêncio) 

Leitor 2: Caído por terra, Jesus recorda a mão que estendeu a Pedro quando 
este afundava no mar, ao tentar andar sobre as águas. Agora é Jesus que, em 
meio à tribulação, estende sua mão ao Pai, que o socorre e o fortalece, para 
que possa levantar-se e continuar sua caminhada de doação da vida. 
T. A mão de Jesus sempre estendida aos sofredores nos educa para reali-
zarmos gestos de fraternidade aos irmãos necessitados. 

Dir. Senhor, rezamos por todos os educadores que, indo além da formação téc-
nica, profissional e da preparação para exames oficiais, se empenham em edu-
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Fala com sabedoria, ensina com amor. (Cf. Pr 31,26) 

- rezar em todas as estações - 

  Dirigente: Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos. 
  Todos: Porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo! 

- rezar em todas as estações - 

T.: Jesus, Mestre e Educador, ensinai-nos a falar com sabedoria e a edu-
car com amor.  

 I - JESUS É PRESO E CONDENADO À MORTE 

 II – JESUS RECEBE A CRUZ EM SEUS OMBROS 

 III – JESUS CAI PELA PRIMEIRA VEZ 
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car para a solidariedade, formando pessoas capazes de estender a mão ao 
irmão necessitado que implora por um gesto de ajuda. Amém. 

Sob o peso desmedido. Cai Jesus desfalecido. Pela tua salvação! (bis) 

Leitor 1: Lc 2,34-35 (oração em silêncio) 

Leitor 2: Os olhares de Jesus e de sua Mãe, Maria Santíssima, se cruzam em 
meio à dor, e seus corações batem na mesma sintonia do amor. Quão doce o 
encontro destes olhares dolorosos. Bem-aventurada é Maria por ter sido aquela 
que mais intimamente se ligou a Jesus na hora derradeira, sendo modelo de 
fidelidade nas dores da Paixão. Eis, diante do Salvador, a humilde serva, a Mãe 
que o Pai lhe havia reservado!  
T: O encontro de Jesus com Maria Santíssima nos educa para a ternura, 
mostrando a necessidade de superarmos a correria do dia-a-dia para ofe-
recermos gestos de carinho que manifestam o amor de Deus e trazem se-
renidade ao coração. 

Dir. Senhor, suplicamos pelas famílias, escola de virtudes e da solidariedade, 
para que, a exemplo do lar sagrado de Nazaré onde Jesus foi educado, promo-
vam um ambiente de fé e oração, que eduque para a verdadeira fidelidade ao 
vosso caminho de salvação, e que, por meio de gestos de ternura e carinho, 
ensine a confiar em vosso amor divino. Amém. 

Vê a dor da Mãe amada. Que se encontra desolada.  
Com seu Filho em aflição! (bis) 

Leitor 1: Mc 15,21 (oração em silêncio) 

Leitor 2: A multidão olha curiosa para os condenados, uns riem, outros expressam 
suas raivas. No meio da multidão um homem caminha apressado para sua casa 
após o trabalho, mas os guardas o forçam a carregar a cruz. Mal sabia ele que 
estava abraçando a cruz de sua própria salvação. Ao carregar a cruz, encontrou o 
verdadeiro descanso no manso e humilde coração de Jesus. 
T.: O gesto de Cirineu nos educa para a solidariedade, ensinando que as 
dores que ajudamos a aliviar se transformam em bênçãos para nossa vida.   

Dir.: Senhor, suplicamos por todos os educadores da Educação Básica, para 
que, além do conhecimento necessário, também transmitam para nossas crian-
ças e adolescentes valores que formem sua consciência e que tornem seus 
corações capazes de realizar gestos de fraternidade e amizade. Amém. 

No caminho do Calvário. Um auxílio necessário. Não lhe nega o Cirineu! (bis) 

Leitor 1: Is 50,6 (oração em silêncio) 

Leitor 2: O sangue corria pelo rosto de Jesus, que estava desfigurado pela tor-
tura e pelas quedas. Jesus encontra conforto no gesto de uma piedosa mulher: 
Verônica. Ela oferece o véu para enxugar sua divina face. Sangue e suor for-
mam a imagem que no pano é impressa. A sagrada face do Senhor que apare-
ceu no pano, também fica gravada no coração de quem é capaz de um gesto 
de caridade para aliviar o sofrimento do irmão. 
T.: O gesto de Verônica nos educa para a caridade e para gestos de ternu-
ra para com as pessoas que estão sofrendo ao nosso redor. 

Dir.: Senhor, rezamos por todos os educadores da Educação Superior, para que 
assumam o compromisso de não apenas formar profissionais capacitados para o 
mercado de trabalho, mas também formar para a cidadania, em vista da justiça 
social, da promoção do bem comum e do cuidado com o meio ambiente. Amém. 

Eis o rosto ensanguentado. Por Verônica enxugado.  
Que no pano apareceu! (bis) 

Leitor 1: Fl 2,6-8 (oração em silêncio) 

Leitor 2: Caído mais uma vez por terra, humilhado, Jesus é fortalecido pela cer-
teza de que este gesto de amor não será esquecido. A Igreja será sempre o 
seu sinal visível, o seu Sacramento e, por meio dela, a humanidade vivenciará 
a plena comunhão com esse amor. Vislumbrando em sua Igreja a manifestação 
de seu rosto Salvador, o Senhor se levanta e continua o seu caminho! 
T.: A força de Jesus em continuar a caminhada nos educa para um amor 
sempre maior à missão que Ele confiou a todos nós, a sua Igreja.  

Dir.: Senhor, pedimos pela nossa Igreja, Mãe e Mestra, que sempre atuou no 
mundo como uma grande educadora na fé, para que, conduzida com sabedoria 
e amor pelos ministros ordenados e leigos, cumpra sua missão de levar ao 
mundo a luz da vossa Palavra e alegria da salvação. Amém. 

Outra vez desfalecido. Pelas dores abatido. Cai por terra o Salvador! (bis) 

Leitor 1: Lc 23,27-28 (oração em silêncio) 

Leitor 2: Movido pela compaixão, o Senhor voltou o olhar para as mulheres que 
choravam pelo caminho. Mesmo em meio à dor, Ele as consola, e também as 
coloca diante da profundidade do mal, fazendo sair da superficialidade para 
compreender as raízes do pecado. Jesus as consola, pois compreende que 
este mal não se restringe a Ele, mas fere a todos. 

 IV – JESUS SE ENCONTRA COM SUA MÃE 

  V – JESUS RECEBE AJUDA DO CIRINEU 

  VI – VERÔNICA ENXUGA A FACE DE JESUS 

   VII – JESUS CAI PELA SEGUNDA VEZ 
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   VIII - JESUS CONSOLA AS MULHERES DE JERUSALÉM 

VIA-SACRA - Campanha da Fraternidade 2022 - Fraternidade e Educação VIA-SACRA - Campanha da Fraternidade 2022 - Fraternidade e Educação 



05 06 

T.: O gesto de Jesus nos educa para compreendermos as estruturas soci-
ais de pecado que hoje causam o mal e fazem tantas pessoas sofrerem. 

Dir.: Senhor, pedimos por todos os educadores populares, que fazem da edu-
cação um processo de formação da consciência crítica, que permite compreen-
der as causas da injustiça e do mal em nossa sociedade, iluminando-os com 
vossa sabedoria e amparando-os com a vossa graça. Amém. 

Das mulheres que choravam. Que fiéis o acompanhavam.  
É Jesus consolador! (bis) 

 

Leitor 1: 1Pe 2,21b-23 (oração em silêncio) 

Leitor 2: Caído por terra, o olhar de Jesus se volta para todos aqueles que que-
riam se salvar sem abraçar a cruz; olha a humanidade que quer caminhar por 
suas próprias forças, rejeitando a graça de Deus; olha o interior dos corações 
individualistas, que buscam somente poder, prazer e riquezas. O ser humano 
que vive apenas para as coisas terrenas permanece sempre preso à terra, ras-
teja preso ao mundo. Na força da liberdade, Jesus se levanta e caminha. 
T. A perseverança de Jesus nos educa a superar o comodismo e o egoísmo, 
aprendendo a realizar gestos de solidariedade.  

Dir.: Senhor rezamos pelas Organizações da Sociedade Civil que se voltam 
para a população carente, oferecendo caminhos de educação que complemen-
tam a educação formal e geram oportunidades de formação profissional, de 
promoção humana e de exercício da cidadania. Amém. 

Cai terceira vez prostrado. Pelo peso redobrado. Dos pecados e da cruz! (bis) 

Leitor 1: Jo 19,23-24 (oração em silêncio) 

Leitor 2: Adão e Eva, ao pecarem, cobriram-se com vestes para se esconderem 
de Deus. Jesus, livre de qualquer pecado, é despojado de suas vestes e assim 
nos reinsere no paraíso. Cristo é o modelo de despojamento e de plena entrega 
à vontade do Pai. Despojado, Ele deixa de lado os sinais de status social. Mal-
tratado, Ele assume a dor de todos os sofredores. 
T.: O despojamento de Jesus nos educa para nos despirmos da arrogân-
cia e do orgulho, para nos revestirmos de humildade e mansidão. 

Dir.: Senhor, pedimos por todos os influenciadores digitais, para que tomem 
consciência da força educativa das redes sociais, e assim busquem em primei-
ro lugar, não o prestígio, o lucro e o poder, mas colaborar com vosso projeto de 
amor, educando no caminho da fraternidade e da paz. Amém. 

De suas vestes despojado. Por algozes maltratado. Eu vos vejo meu Jesus! (bis) 

Leitor 1: Lc 23,33-38 (oração em silêncio) 

Leitor 2: A cada martelada os pregos vão penetrando mais a sua carne, a dor 
física se faz tão forte que os olhos se contraem. O Senhor se contorce sobre o 
madeiro, enquanto a respiração se torna mais ofegante. O sangue escorre pelas 
feridas, banhando a terra que o cerca. Quando a cruz é elevada, Jesus  olha a 
humanidade com amor. Do alto do Trono da Salvação, Jesus abraça o mundo. 
T.: O olhar de Jesus, do alto da cruz, nos educa para olharmos o mundo 
em vista da salvação, e não da violência, do ódio e da condenação. 

Dir.: Senhor, educai a cada um de nós no uso das redes sociais, para que, 
conscientes de que também somos educadores digitais propaguemos ao mun-
do o vosso olhar misericordioso que a todos quer salvar. Amém. 

Sois por mim na cruz pregado. Insultado e blasfemado.  
Com cegueira e com furor! (bis) 

Leitor 1: Lc 23,44-48 (oração em silêncio) 

Leitor 2: O Senhor fecha os olhos. Já não há mais agonia. Seu coração, que 
antes batia de forma mansa e humilde por cada um de nós, agora está parado; 
mas não será para sempre. O véu do tempo que se rompe, revela que o Santo 
dos Santos é o Cristo Crucificado. Encarnado, fez-se um de nós para nos mos-
trar que somos imagem e semelhança de Deus. Morto, restitui nossa dignidade. 
T.: Jesus, morto na cruz, nos educa para o verdadeiro sentido da vida, 
que é oferecê-la em gestos de amor que geram vida plena e salvação. 

Dir.: Senhor, rezamos pelas pastorais da nossa Igreja e seus agentes, que do-
am sua vida, assumindo a missão de educar no caminho do Vosso Reino, por 
meio do anúncio da Palavra, na celebração dos mistérios da fé na Liturgia e na 
prática da Caridade aos irmãos necessitados. Amém. 

Por meus crimes padecestes. Ó Jesus por nós morrestes!  
Quanta angústia, quanta dor! (bis) 

Leitor 1: Jo 19,32-34.38 (oração em silêncio) 

Leitor 2: Sangue e água jorram do peito aberto de Jesus na cruz. A Igreja, es-
posa de Cristo, nasce do lado aberto do novo Adão, como Eva nasceu do lado 
aberto do primeiro. Dessa fonte de água viva brotam para nós os Sacramentos. 
Não há mais sede para aqueles que bebem desta fonte. Aqueles que bebem 
desta água se tornam fontes que jorram para a vida eterna. O Senhor não guar-
dou nada para si, mas se doou sem medidas. 

IX - JESUS CAI PELA TERCEIRA VEZ 

   X - JESUS É DESPIDO DE SUAS VESTES 

   XI - JESUS É PREGADO NA CRUZ 

XII - JESUS MORRE NA CRUZ 

   XIII - JESUS É DESCIDO DA CRUZ 
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T.: O Divino Coração de Jesus, aberto pela lança, nos educa a abrirmos 
nosso coração para dele fazer jorrar a paz em gestos de fraternidade. 

Dir.: Senhor, pedimos por todas as pessoas que educam com seu testemunho 
de fé, realizando gestos concretos de solidariedade em favor dos necessitados 
e no empenho em promover a justiça social. Que o nosso coração se converta 
do egoísmo, para também educarmos com o testemunho da nossa vida. Amém. 

Do madeiro vos tiraram. E à Mãe vos entregaram.  
Com que dor e compaixão! (bis) 

 

Leitor 1: Jo 19,41-42 (oração em silêncio) 

Leitor 2: O silêncio paira sobre a Terra. O Rei foi colocado no sepulcro, o sudá-
rio envolvido em seu corpo. O sangue do Redentor cai sobre todos aqueles que 
praticam a injustiça, que aceitam o pecado como norma de vida e que não ca-
minham em comunhão com o Senhor. No sepulcro, Jesus nos inspira a deixar-
mos de lado o orgulho e a assumirmos a nossa pequenez, a sermos humildes.  
T.: O gesto de Maria e dos discípulos de sepultar Jesus nos educa para a 
esperança, que nos faz enxergar além da dor e da morte, contemplando a 
vida nova que vem de Deus. 

Dir.: Senhor, pedimos por todos nós, para que nos deixemos educar pela certe-
za do vosso amor que nos garante a salvação e assim, sejamos educadores da 
esperança junto aos que experimentam as dores da existência humana, supe-
rando toda forma de pessimismo e desalento. Amém. 

No sepulcro vos puseram. Mas os homens tudo esperam.  
Do mistério da paixão! (bis) 

 

Vitória, tu reinarás! Ó Cruz, tu nos salvarás. 

Leitor 1: Lc 24,12 (oração em silêncio) 

Leitor 2: Pedro encontrou o túmulo vazio e os lençóis que envolviam o corpo de 
Jesus. Com este sinal o Senhor avisa a nós, seus discípulos, que retornará pa-
ra cear conosco. Sepultar-se com Cristo, deixar morrer em nós o que nos afas-
ta do seu amor, permite-nos abrir os olhos e enxergarmos o Caminho, tornando 
parte desta mesa. Morrendo com Cristo, com ele viveremos (Rm 6,8). 
T.: A ressurreição de Jesus nos educa para a cultura da vida, ensinando-

nos que a vida sempre vence a morte, que o amor é mais forte que o ódio, 
que a paz prevalece sobre a violência e a guerra. 

Dir.: Senhor, pedimos por todos as pessoas que se empenham em prol de uma 
educação integral, humanizada, que seja acessível a todos e que seja construí-
da no diálogo, em vista do humanismo solidário. Amém. 

ORAÇÃO FINAL  

Dir.: O gesto de Jesus, de oferecer sua vida na cruz nos educa no caminho da 
fraternidade, amando os irmãos. A vitória sobre a morte em sua ressurreição nos 
educa a sempre mais confiar no poder divino, que faz a vida triunfar sobre a mor-
te. O Senhor nos envia para sermos educadores em favor da vida e do amor. 
T. O Senhor nos orienta: Fala com sabedoria, ensina com amor. 

Dir.: Rezemos com Jesus, pedindo ao Pai a graça de nos deixarmos educar por 
sua Palavra que nos mostra o caminho da verdade: 

T. “Consagra-os com a verdade: a verdade é a tua Palavra (Jo 17,17) 

Dir: 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. 
 

Dir.: Jesus nos educou no caminho da fraternidade, ensinando-nos a viver co-
mo irmãos e invocar o Pai do Céu, rezando: Pai Nosso.... 

Dir: Que o Senhor nos guarde com sua graça, renove a nossa vida em seu 
amor e derrame sua bênção: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. 
 

Canto Final: Hino da Campanha da Fraternidade 2022 (2ª estrofe) 

2. 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 

 

E quem fala com sabedoria / É Aquele que ensina com amor 
Sua vida em total maestria / É pra nós luz, caminho, vigor 

   XIV - JESUS É SEPULTADO 

    XV – JESUS RESSUSCITOU 
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