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APRESENTAÇÃO

 A Igreja no Brasil vive intensamente o tempo quaresmal. As comunidades 

já esperam este tempo em que realizamos a Campanha da Fraternidade. Desde 

1964, este recurso pastoral, proporciona forte impulso evangelizador e desperta os 

membros da Igreja para a vivência da fraternidade em sintonia com o mandamento 

de Jesus, o amor ao próximo.

	 Como uma Campanha, supõe a mobilização ao redor de um objetivo por 

tempo determinado. O tempo é a quaresma, oportuno chamado à conversão 

pessoal. O objetivo deste ano de 2019 é a relação Fraternidade e Políticas 

Públicas. Alguns poderiam estranhar que no tempo de preparação à Pascoa a Igreja 

no Brasil proponha um tema como este. Ora, existe uma profunda relação entre 

viver a fraternidade e construir uma sociedade justa e fraterna. A Páscoa de Jesus 

nos compromete no anúncio de novos céus e nova terra, a vitória da vida sobre a 

morte, da liberdade sobre qualquer forma de escravidão. Os cristãos poderiam se 

dispensar do compromisso de apresentar às pessoas o ideal da justiça evangélica? 

Inspirados na palavra do profeta Isaías, queremos proclamar: Serás libertado pelo 

direito e pela justiça (Is 1,27). 

	 Nossa Arquidiocese preparou para seu grupo e sua comunidade esta 

cartilha com sete encontros. É importante combinar com seu grupo datas, locais e 

animadores dos encontros. Quando cada dia é preparado com atenção e carinho, 

percebe-se logo como o resultado é diferente. Então, organize bem cada encontro.

	 E quero desejar a você, sua família e sua comunidade uma Santa Páscoa. 

Que seu caminho quaresmal seja muito fecundo. A Campanha da Fraternidade lhe 

inspire ações que contribuam para uma sociedade em que os direitos de todos 

sejam respeitados e promovidos e cada cidadão se comprometa a cumprir com seus 

deveres. Enfim, uma sociedade que se inspire no cuidado de Jesus para com os mais 

pobres e com que mais precisam de cuidados. Feliz e abençoada Páscoa!

+ João Justino de Medeiros Silva

Arcebispo Metropolitano de Montes Claros
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ORAÇÃO DA CF 2019

Pai misericordioso e compassivo, /
que governais o mundo com justiça e amor, / 

dai-nos um coração sábio / para reconhecer a presença /
 do vosso Reino entre nós. /

 Em sua grande misericórdia, / Jesus, o Filho amado, / 
habitando entre nós / testemunhou o vosso infinito amor /

 e anunciou o Evangelho / da fraternidade e da paz. / 

Seu exemplo nos ensine a acolher / os pobres e marginalizados, / 
nossos irmãos e irmãs, / com políticas públicas justas, / 

e sejamos construtores / de uma sociedade humana e solidária. /

 O divino Espírito acenda em nossa Igreja /
 a caridade sincera e o amor fraterno / 

a honestidade e o direito /
 resplandeçam em nossa sociedade, / 

e sejamos verdadeiros cidadãos /
 do “novo céu e da nova terra”.

             
Amém.
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1º Encontro

CELEBRAÇÃO DE ABERTURA 

     Material necessário: Cartaz da CF, Bíblia, cruz, vela, jarra com água.
      Ambientação: Preparar uma mesa em local visível. Colocar a Bíblia, a vela e 
                              a  jarra com água.

Acolhida

(A pessoa, já previamente escolhida, acolhe a todos com alegria)

Canto: Deus chama a gente pra um momento novo, / de caminhar junto com 
seu povo. / É hora de transformar o que não dá mais. / Sozinho, 
isolado, ninguém é capaz. / Por isso, vem, / entra na roda com a gente, 
também / você é muito importante, vem. 

(Num breve momento de silêncio o animador inicia)

 A – Irmãos e irmãs, iniciamos o Tempo Quaresmal. A Quaresma é um tempo 
favorável para os cristãos saírem da própria alienação existencial. A força do 
Evangelho desperta para a grandeza e para a profundidade da vida em Cristo. 
Graças à escuta da Palavra de Deus, somos levados a intuir a preciosidade da 
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existência cristã e vivermos na liberdade e na verdade de sermos filhos e filhas 
de Deus. O tempo favorável pelo amor do Crucificado e pela transformação 
do Ressuscitado.

T- Quaresma: caminho para a Páscoa do Senhor.

 A - Iniciemos a nossa celebração invocando a Santíssima Trindade, a mais perfeita 
comunidade: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.

T - Amém!

A - O convite do Senhor, nestes quarenta dias, é exigente: “vigiar com Ele”. Tempo 
de  retiro espiritual, levando em conta a oração, o jejum e a esmola. Teremos 
diante dos olhos, a cruz e os sofrimentos dos crucificados de hoje.  Em silêncio 
olhemos para a cruz.   

(Uma pessoa entra com a cruz e fica em lugar de destaque)

Canto: Prova de amor maior não há / que doar a vida pelo irmão! (bis)

Recordando

L1 - A Quaresma nos possibilita uma vida dinamizada pela força do Evangelho, 
através das obras de misericórdia. As obras de misericórdia são itinerários 
para uma vida plena, desviando-nos de uma vida alienada e de morte.

A – As obras de misericórdia são corporais e espirituais. As corporais são:

1. Dar de comer a quem tem fome

2. Dar de beber a quem tem sede

3. Dar pousada aos peregrinos

4. Vestir os nus

5. Visitar os enfermos

6. Visitar os presos

7. Enterrar os mortos

L2 – As obras de misericórdia espirituais são:

1.  Ensinar os ignorantes

2.  Dar bons conselhos

3.  Corrigir os que erram
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4.  Perdoar as injúrias

5.  Consolar os tristes

6.  Sofrer com paciência as fraquezas do próximo

7.  Rezar a Deus pelos vivos e defuntos

 L1 - Como cristãos e cristãs, discípulos e discípulas missionários de Jesus Cristo, 
poderíamos perceber as ações de misericórdia, e ajudar a construir uma 
verdadeira fraternidade e resgatar a dignidade de tantos irmãos e irmãs.

 T -  Entre nós está e não o conhecemos / Entre nós está e nós o desprezamos.  
       (bis)

 L1 - Na busca de conversão, de transformação, a Igreja no Brasil oferece, no           
       tempo da Quaresma, a realidade das Políticas Públicas como meditação; ações  

programadas para toda a sociedade brasileira.

T -  Entre nós está e não o conhecemos / Entre nós está e nós o desprezamos  
(bis)

Entrada da Luz

A - Construir uma fraternidade, cuidar do bem comum e fortalecer a cidadania 
expressam a força transformadora do Evangelho, no cotidiano das 
comunidades. Recordando o sentido profundo da quaresma, recebamos a luz 
acesa, cantando: 

T -  Ó luz do Senhor, / que vem sobre a terra, / inunda meu ser, / permanece em 
nós.

A - Em silêncio, façamos uma revisão de nossa vida.

- Tenho buscado viver a fraternidade cristã? 

-  Tenho me esforçado para buscar a conversão?  

Canto:  Eis o tempo de conversão, eis o dia da salvação. / Ao Pai cantemos, 
juntos andemos, eis o tempo de conversão. 

Escutando a Palavra de Deus

A -  A Palavra de Deus é luz no caminho. Ilumina e orienta a nossa vida, pois ela é a 
fonte, onde devemos buscar sabedoria para conviver como irmãos e irmãs. 
Com alegria, acolhamos esta Palavra divina, cantando:
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Canto: Fala, Senhor, fala, Senhor, palavras de fraternidade /
 Fala, Senhor, fala, Senhor, és luz da humanidade.
 - A tua palavra, é fonte que corre, penetra e não morre. / Não seca já mais.

L1- Ouçamos com atenção o Evangelho de Jesus Cristo segundo Mc 6, 34-44.

 A - Pontos a serem refletidos:

· Jesus nos apresenta a Boa Notícia, proposta de libertação. Ele não quer seu 

povo vivendo oprimido, machucado, deixado de lado. (cf  Lc 4,18-19)

· Somos chamados a testemunhar e a propor uma nova maneira de viver, 

baseada na justiça e na misericórdia. 

· Jesus, repetidamente, encontrou-se com os mais frágeis e os mais 

vulneráveis. Entre os mais necessitados, os famintos ganham destaque. (cf 

Mc 6,30ss)

Oração da comunidade

A - Peçamos ao Senhor que o Espírito de ternura nos conduza nesta Quaresma, nos 
purifique e nos renove em seu amor. Rezemos:

T - Recria o teu povo, Senhor!

L1 - Abre o nosso coração, para que, nesta Quaresma, sejamos capazes de nos 
reconciliar  convosco e com os irmãos e irmãs, perdoando, em vosso nome, 
aqueles e aquelas que nos ofenderam ou nos prejudicaram, para que 
participemos do mistério de Jesus que pela cruz chegou à ressurreição, 
rezemos:

L2 - Despertai-nos, Senhor, para que enxerguemos os sinais dos tempos em nossa 
época e procuremos com a força do Espírito Santo, buscar ações 
transformadoras, para que o Reino aconteça entre nós, rezemos:

L3 - Para que, renovados pela oração, o jejum e o amor fraterno, aguardemos com 
um coração livre e alegre, a celebração da Santa Páscoa, rezemos:

Bênção da água e aspersão   

(Colocar a vasilha com a água perto da cruz)

A – Aproximemo-nos da vasilha com a água.  Estendamos a mão e rezemos:
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T - Que a força do Espírito Santo nos renove pela reconciliação. Amém!

A - Olhando para a cruz, meditemos:  

- O que preciso mudar na minha vida, nesta Quaresma? 

(Momento de silêncio)

A - Agora, cada um, cada uma, vai tocar a cruz e a água e fazer o seu compromisso 
pessoal, enquanto todos cantam.

Canto (nº 3) 

A - Rezemos juntos a oração que o Senhor nos ensinou. 

T - Pai Nosso…

Compromisso comunitário

A - A Igreja é missionária.  Não pode deixar de cumprir o mandato de Cristo e de 
proclamar o Evangelho a todos os povos sendo: anunciadora, servidora e 
testemunha da Boa Nova. O Papa Francisco nos convoca para uma “Igreja em 
saída”. Busquemos aqueles e aquelas que ainda não participam de nossas 
reflexões para se juntar a nós neste tempo quaresmal.

Oração da CF 2019 (pág. 3)

Bênção Final

 A -  Que o Deus da paz nos faça capazes de cumprir sua vontade, neste tempo de 
deserto, fazendo tudo o que é bom, agora e para sempre.

 
T - Amém!

A - Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo.

T - Para sempre seja louvado!  

· Avisos

· Canto (nº 1)
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2º Encontro 

POLÍTICAS PÚBLICAS: 
FORMA SUBLIME DE EXERCER A CARIDADE

Ambientação: Preparar um local bem visível para colocar o material necessário: 
Bíblia aberta, cartaz da CF,  faixa com o tema do dia, crucifixo, vela, 
jarra com água, raminho verde.

Acolhida

A - Sejam todos bem-vindos e bem-vindas! Que o amor misericordioso do Pai 
esteja vivo  em cada coração aqui presente.

Canto: Eis o tempo de conversão /eis o dia da salvação. / Ao Pai voltemos, juntos 
andemos.  / Eis o tempo de conversão.

A - Invoquemos a Trindade: Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. 
Amém.

Abertura

A - Iniciemos nosso Encontro, refletindo, neste tempo de quaresma, sobre o 
sofrimento de Jesus Cristo. A quaresma desperta em nós a necessidade de 
conversão e nos aproxima mais dos nossos irmãos e irmãs.
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Acendimento da vela

A - Senhor Deus, Pai de misericórdia, iluminai nossa família, nossa comunidade 
com as luzes do Espírito Santo, para que, seguindo o exemplo de Jesus, 
construamos o Reino da verdade, da justiça, do amor e da paz! Amém.

(Uma pessoa da família, ou do grupo, acende a vela e a coloca 
em lugar de estaque, enquanto todos cantam)

Canto: Luz que vem de Deus, / Divina fonte de amor, / Cuidou de mim e me amou 
e de  calor me envolveu. / Trago o teu sinal no mais profundo de mim / É 
bom viver sempre assim iluminado por Deus.

Ver a realidade que nos desafia

A - O tema da Campanha da Fraternidade deste ano tem grande efeito sobre a vida 
dos brasileiros, sobretudo dos mais vulneráveis. Falar de Políticas Públicas não 
é falar de “política” ou de ”eleições”, mas significa se referir a um conjunto de 
ações a serem implementadas pelos gestores públicos, com vistas a promover o 
bem comum na perspectiva dos mais pobres da sociedade (Texto-base da CF 
2019).

T - A participação em Políticas Públicas, à luz da Palavra de Deus e da 
Doutrina  Social da Igreja, fortalece a cidadania e o bem comum, sinais 
de fraternidade.

L1 – Reflitamos sobre o que são “Políticas Públicas”: são ações e programas 
coletivos voltados para a garantia dos direitos sociais, prescritos na 
Constituição Federal do Brasil e em outras leis. São desenvolvidas pelos 
governos.

L2 - Elas têm por objetivo dar condições para que todas as pessoas possam atingir 
uma melhor qualidade de vida compatível com a dignidade humana.

L3 - Para entendermos melhor o tema da Campanha da Fraternidade deste ano, 
precisamos primeiramente diferenciar o que é “Política” do que é “Política 
Pública”.

L1 - Política é um espaço de poder e opiniões, onde diferentes necessidades se 
enfrentam ou se unem, com visões e concepções distintas, em busca do 
interesse comum. Ela está em toda parte, na arte, na religião, nas relações de 
trabalho, nas empresas, clubes, associações e outros. 
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T - A misericórdia leva as pessoas ao direito e à justiça (Is 1,27) para 
experimentar a liberdade de filhos e filhas de Deus.

L2 – Por “Políticas Públicas” entendemos que são ações empreendidas pelo 
governo ou por representações populares que estabeleçam condições de 
equidade no convívio social;   para que todos atinjam uma melhor qualidade 
de vida compatível com a dignidade.

T  -  Políticas Públicas, como ações comuns e públicas, pertencem a todos, por 
isso a participação dos cristãos e cristãs na sociedade possibilita 
fortalecer a vida social nas suas relações.

L1 - Portanto, Políticas Públicas não são somente ações do governo, mas também a 
relação entre as instituições e os diversos setores, individuais ou coletivos 
(consumidores, empresários, trabalhadores, corporações, centrais sindicais, 
mídia).  

L2 - Sem democracia e a participação da sociedade, bem como a participação 
popular, as Políticas Públicas tendem a refletir mais a força dos agentes do 
mercado, de um agente ou grupo político, ou mesmo das próprias burocracias 
estatais.

T -  A participação em Políticas Públicas, à luz da Palavra de Deus e da 
Doutrina Social da Igreja, fortalece a cidadania e o bem comum, sinais de 
fraternidade.

A - A Constituição Brasileira possibilitou a participação direta da sociedade na 
elaboração e implementação de Políticas Públicas, através dos Conselhos 
deliberativos: Crianças e Adolescentes, Saúde, Assistência Social e 
Educação.

L3 - Porém, no Brasil, as Políticas Públicas ainda sofrem com a descontinuidade e 
dependências do comando político. A cada eleição no município, estado e 
país, dúvidas surgem sobre se haverá ou não continuidade das Políticas 
Públicas. 

T - A participação em Políticas Públicas, à luz da Palavra de Deus e da 
Doutrina Social da Igreja, fortalece a cidadania e o bem comum, sinais de 
fraternidade.

L1 - Nós temos Políticas Públicas específicas ou setoriais, que são as do Meio 
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Ambiente, as da Cultura, as Agrárias, as dos Direitos Humanos, as das 
Mulheres, as dos Negros, as dos Quilombolas, as dos Jovens, entre outras 
tantas.

L2 - Temos também Políticas Fiscais, Monetárias, Cambiais, Industriais e 
Comerciais, que pertencem ao grupo de Políticos macro-econômicos. As 
Políticas Públicas Sociais que são as mais conhecidas: da Saúde, da Educação, 
da Habitação, da Previdência Social, e outras. Outro tipo de Política Pública é 
a Administrativa, que engloba as ações da Democracia, descentralização das 
tomadas de decisões e da própria participação social.

L1 - O governo federal concentra a maior responsabilidade (48,4%) dos recursos 
para a execução das Políticas Públicas. Os governos: estaduais concentram 
(26,1%) e os municipais (25,5%). 

T - Pai misericordioso e compassivo, que governais o mundo com justiça e 
amor, dai-nos um coração sábio para reconhecer a presença do vosso 
Reino entre nós.

L2 - Os setores sociais têm um papel importante na proposta de implementação das 
Políticas Públicas, que são: a participação social por meio de pressão, as 
greves, as mobilizações sociais para que o Estado garanta os direitos e a 
solução das necessidades da população.

L3 - As formas mais comuns na participação nas Políticas Públicas estão nas 
Audiências Públicas, nos Conselhos Gestores ou de Direitos, nas 
Conferências, Fóruns e reuniões, nas Organizações da Sociedade Civil e 
Movimentos Sociais e nos Conselhos de Juventude e outros.

Julgar a realidade a partir da Bíblia

A  -  No Antigo Testamento, vemos que a libertação é um movimento para se atingir 
o ideal. É a ação de Deus que se realiza sempre através da mediação humana.

L1 - Deus se revela no Antigo Testamento como aquele que via a miséria de seu 
povo e ouvia o seu clamor, descendo para libertá-lo (Ex 3,7-8) e por isso, essa 
experiência libertadora se constituiu o centro da fé do povo de Israel.

L2 - Assim a “justiça” é a razão que nos move para ajudar os mais pobres dentre o 
povo, representado na Bíblia pela viúva, o órfão e o estrangeiro, para que 
implante o direito e a justiça na sociedade.
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T -  Neste tempo quaresmal, a oração transforme nossa vida, nossos atos e 
nossas ações.

L3 - No Novo Testamento, com os Evangelhos aprendemos que Jesus se interessa 
pela situação de cada pessoa com quem Ele se encontra, sobretudo os mais 
frágeis e mais vulneráveis. 

L1 - Jesus também em determinados momentos, intensificava a sua atuação aos 
doentes, curava as suas diversas enfermidades, visitava-os e não os deixava 
entregues à própria sorte.

A – Acolhamos a Palavra de Deus, cantando:

Canto: Tua Palavra é luz do meu caminho / Luz do meu caminho, meu Deus / 
Tua Palavra é (bis).

L1 – Leitura do Evangelho de Jesus segundo Mateus 24,45-47.

(Momento de silêncio e reflexão pessoal)

Partilha da Palavra

A – Mateus, neste trecho, nos mostra que Jesus ensina que cada um deve empregar 
o que tem para o bem comum, ressalta que a missão dos responsáveis pela 
comunidade cristã não pode cair na tentação de esquecer a prática da justiça.

- Que relação podemos fazer deste trecho do Evangelho com as Políticas 

Públicas?

- A cidadania e o bem comum são sinais de fraternidade. Fomos criados para 

cuidar da obra do Pai: nos dias de hoje, como cristãos e cristãs filhos e filhas 

de Deus, que podemos realizar para transformar a prática em ações coletivas 

e fraternas?

Coleta da Solidariedade

A- É o gesto concreto que todos nós cristãos (bispos, padres, religiosos e ..

religiosas, lideranças leigas, agentes de pastoral e de  movimentos eclesiais), 

fazemos pois somos os principais motivadores e animadores da Campanha da 

Fraternidade. É gesto concreto de fraternidade, partilha e solidariedade, feito 

em todas as Comunidades e Paróquias, e tem um caráter de conversão 

quaresmal.
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T - Quero uma Igreja solidária, servidora e missionária, que anuncie e saiba 
ouvir, e lutar por dignidade, pois eu vim para servir.

Compromisso Comunitário

A - Jesus nos chama a sermos cristãos e cristãs anunciadores de um novo Reino. O 
Reino de Deus exige que sejamos misericordiosos uns com os outros, pois 
somos irmãos e irmãs. Nosso agir poderá ser verdadeira obra de misericórdia.

L2 - Como cidadãos e cidadãs, cabe a nós incentivar e impulsionar os cristãos 
leigos e leigas a construírem mecanismos de participação popular nos 
Conselhos Paritários de Políticas Públicas, nos movimentos sociais, nos 
Conselhos de Educação e Saúde, etc.

A – Colocando nas mãos do Senhor da Vida esses compromissos, rezemos com fé e 
esperança a oração da CF.

Oração da CF 2019 (pág. 3)

· Avisos

· Canto  (à escolha)
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3º Encontro  

AS RAZÕES, O SISTEMA ECONÔMICO,
AS CONDICIONANTES E OS CICLOS DAS 

 POLÍTICAS PÚBLICAS

Ambientação:  Bíblia, vela, cruz, cartaz da CF, faixa com o tema do dia, Caixa da 
Solidariedade, Bacia com água perfumada (colocada numa mesinha 
próximo a porta de entrada, onde todos vão chegando e mergulhando 
as mãos e tocando a fronte uns dos outros).

Acolhida

A - Irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a este Encontro! Que o 
Espírito Santo derrame sobre nós as suas luzes e nos conduza a sermos 
protagonistas na vida social, para que sejam atendidas as exigências do bem 
comum.

Uma pessoa da casa: É com alegria que recebemos vocês nesta noite em nosso lar. 
Sintam-se todos acolhidos e acolhidas na ternura de nosso 
Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo.

T - Amém!

                      (Entram a Bíblia e uma vela, cruz e o cartaz da CF 2019)
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Canto: Luz que vem de Deus, / Divina fonte de amor, / Cuidou de mim e me amou  
/ E de calor me envolveu! / Levo seu sinal no mais profundo de mim. / É 
bom viver sendo assim. / Iluminado por Deus.

- Já de manhã cedo ele está / Na minha mente e me faz / pensar na vida e no 
céu. / Mora no meu peito e me diz / Que, se eu quiser ser feliz, / É só viver 
sem ter véus.

Oração da CF 2019 (pág. 3)

Abertura

A – Irmãos e irmãs, neste nosso terceiro dia de reflexão, somos chamados a 
reconhecer que a fraternidade exige Políticas Públicas e que elas são também 
um caminho para que vivamos em comunhão. 

L1 - Através desta Campanha da Fraternidade, neste período quaresmal, a Igreja 
nos desafia a testemunhar a justiça participando efetivamente da Política, quer 
seja defendendo, exigindo ou construindo Políticas Públicas que assegurem a 
vida e a dignidade das pessoas.

T - É missão de todos nós, / Deus chama eu quero ouvir a sua voz! (bis)

L2 -  As Políticas Públicas repercutem na economia e nas sociedades; daí por que 
qualquer teoria da Política Pública precisa também explicar as inter-relações 
entre Estado, Política, Economia e Sociedade.

Ver a realidade que nos desafia

A -   Percebemos que Política Pública é um processo em que determinada situação 

é reconhecida pela sociedade e pelo agente político e precisa ser tomada 

alguma decisão que vise, com ações eficazes, a melhorar a qualidade de vida 

do povo, na saúde, na educação, moradia, transporte, entre outras. 

L3- Políticas Públicas são conjuntos de programas, ações e atividades .
desenvolvidas pelo Estado diretamente ou indiretamente, com a participação 
de entidades públicas ou privadas, visam assegurar determinado direito de 
cidadania, de forma geral ou para determinado seguimento social, cultural, 
étnico ou econômico.
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T -  Que, neste tempo quaresmal, a oração transforme nossa vida, nossos atos e .
nossas ações.

L1 - Lançando nosso olhar sobre as razões das Políticas Públicas e o sistema . .
econômico, percebemos que a Política Pública, em geral, apresenta, pelo 
menos, duas razões fundamentais que justificam a sua existência ao longo da 
dinâmica imposta nas economias e sociedade capitalistas.

L2 - Brotando do processo de desigualdade gerada pelo desenvolvimento . .
econômico, temos mais uma razão justificadora das Políticas Públicas. Isso 
porque circulam, no interior dos mercados, recursos que são apropriados 
privadamente, o que termina por produzir mais concentração de poder, renda 
e riqueza.

T - Senhor, vosso exemplo nos ensine a acolher nossos irmãos e irmãs com .
Políticas Públicas justas, para que sejamos construtores de uma 
sociedade humana e solidária.

L3 - Cabe às Políticas Públicas romper com a exclusividade do poder do dinheiro 
no atendimento das necessidades humanas, com a oferta de bens e serviços 
públicos.

A -  No âmbito das Políticas Públicas, podemos considerar três condições, tendo 
em vista que sua constituição, implantação e resultados não são processos 
simples, e abrangem condições econômicas, políticas, sociais, culturais, 
legislativas e judiciárias.

L1 - A primeira condição é o orçamento que deve ser elaborado para o bem público 
e não para servir ao mercado.

L2 - A segunda é o processo de financiamento das Políticas Públicas, priorizando 
que isso ocorra de uma maneira mais justa, pois atualmente quem ganha até 
dois salários mínimos compromete 48% de sua renda mensal com pagamento 
de impostos, taxas e contribuições, enquanto os mais enriquecidos contribuem 
bem menos proporcionalmente à sua renda.

T - Como cristãos, devemos nos unir para propor Políticas Públicas que ..
assegurem os direitos sociais aos mais frágeis e vulneráveis.

L3 - E finalmente, a terceira condição vem de como têm sido aplicados os recursos 
públicos arrecadados. O favorecimento aos mais ricos compromete a 
eficiência das Políticas Públicas.  
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A -  O processo para elaboração das Políticas Públicas é baseado em negociação, 
entre as diferentes pessoas, organizações e instituições públicas e privadas, 
interessadas no tema. Este processo de negociação envolve o Poder 
legislativo, Poder Judiciário e o Poder Executivo.

T - Por isso vem, entra na roda com a gente também. / Você é muito .
importante, vem!

L1- É preciso estar atento para os passos a seguir: Identificação do problema; .
Formulação da Política Pública; Tomada de decisões; Implementação da 
Política Pública e Avaliação e monitoramento da Política Pública.

L2- Na implementação das Políticas Públicas, é preciso monitorar e avaliar as .
ações tomadas em todo processo, tendo como foco a efetividade, eficácia e 
eficiência da mesma, identificando possíveis erros e os corrigindo conforme 
vão surgindo. Ao tomar a decisão de implementar a Política Pública, é 
necessário estruturá-la e, consequentemente, executá-la. 

T - Por isso vem, entra na roda com a gente também. / Você é muito 
importante, vem!

Julgar a realidade a partir da Bíblia

A-   Jesus fala do seu Pai e do Reino de Deus, com o olhar cheio de   compaixão, de 
misericórdia, pelas necessidades e dificuldades da existência humana. Fala 
com grande realismo e, pode-se dizer, o essencial do anúncio de Jesus torna 
transparente o mundo, e a nossa vida é preciosa para Deus.

L1 - O anúncio do Reino é fundamental, e Jesus o mostra já presente entre nós. Às 
vezes, desanimamos diante dos sinais de morte e somos tentados a pensar que 
as coisas estão cada vez piores e sem nenhuma possibilidade de melhorar. No 
entanto, faz-se necessário que compreendamos que o Reino está acontecendo 
de maneira gradativa, e nossa vida de discípulos missionários contribui para 
esta construção solidária. 

L2 - Escutemos a Palavra do Senhor. Nela Davi deu voz aos planos de Deus para os 
governantes. Trazendo bênçãos como a luz da manhã após a chuva, como uma 
clara manhã, como uma grama macia, cada uma destas comparações fala de 
uma nova vida. Nela, a função do rei não era empobrecer a nação, ele tinha de 
enobrecer o povo, na medida em que apresentava aos israelitas a restauradora 
vontade de Deus.
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Canto: Tua Palavra é luz no meu caminho. / Luz no meu caminho, meu Deus. / 
Tua  Palavra é! (bis)

L3 – Leitura de 2º Samuel 23,2-4

A –  Conversemos:
- Temos dado voz aos planos de Deus para nossa vida e a vida de nossa   

comunidade?
- Temos participado das decisões e nos comprometido com as ações que 

dizem respeito à vida do nosso povo e da nossa comunidade?

Coleta da Solidariedade

A - Todos nós somos convidados a nos responsabilizar uns pelos outros. Cuidar 
para que direitos e deveres se tornem uma realidade vigente, este é nosso 
papel de cristão e cristã. A Política é um meio para que o viver em sociedade 
possa promover a vida digna de todos os cidadãos e cidadãs.

	
L1 - E todos nós podemos contribuir. Somos convidados a ampliar a Coleta da 

Solidariedade para apoiarmos financeiramente os Projetos Sociais que 
existem em nossa Arquidiocese. Incentive seus familiares, amigos e vizinhos 
a realizarem este gesto concreto. Nossa Coleta será feita no dia do 6º 
Encontro.

T – Sabes, Senhor, o que temos é tão pouco para dar. / Mas este pouco, nós 
queremos com os irmãos compartilhar.

Compromisso comunitário

A - Na ação pastoral da Igreja, deve ser estimulada a participação das . .
comunidades eclesiais, em parceria com outras instituições privadas ou 
públicas, bem como os movimentos populares e entidades da sociedade civil.  

L2 - As iniciativas são diversas, tais como: buscar uma participação mais ativa nas 
Pastorais Sociais da Igreja; nos Conselhos Gestores e Paritários do 
Município; conhecer o trabalho social que a Igreja já realiza com pessoas em 
situação de rua e outras obras sociais; detectar as principais carências em sua 
região e exigir Políticas Públicas para atendê-las; celebrar o Dia Mundial dos 
Pobres, instituído pelo Papa Francisco; propiciar momentos de formação na 
área de Fé e Política.
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A –  Senhor, fortaleci-nos na luta pelo direito e pela justiça.

T-    Pai Nosso / Ave Maria

   · Avisos

   · Canto  (nº 1)
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4º Encontro

PAPEL DOS AGENTES SOCIAIS 
NAS POLÍTICAS PÚBLICAS

Ambientação: Cartaz da CF, Bíblia aberta, vela, cartazes escritos: Conselhos Gestores 
ou de Direitos, Audiências Públicas, Conferências, Fóruns, 
Movimentos Sociais, Associação de Moradores e organização da 
sociedade civil.

Acolhida

A - A esperança de um outro mundo possível que trago em mim, eu desejo para 
você! 

(Cada um vai abraçando uns aos outros falando as palavras acima).

Canto: (Depois desta saudação um canto bem animado para todos fazerem 
uma ciranda).

A -  Sintamo-nos acolhidos e acolhidas no Deus que é esperança para os pequenos, 
que é  Pai, Filho e Espírito Santo. Amém!

Canto (nº 4)
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Abertura

A - Nos últimos anos, vivemos uma crise do modelo de Democracia 
Representativa; muitas pessoas não se sentem mais representadas pelos que 
ocupam cargos eletivos (presidente, governadores, prefeitos, deputados, 
senadores e vereadores), tempo de desesperanças.

L1 - Como cristãos e cristãs, somos chamados a participar da transformação da 
sociedade. Um modo de sermos cristãos ativos é ajudar na proposição, 
discussão e execução de Políticas Públicas para que as pessoas possam ser 
libertadas pelo direito e pela justiça.

L2 - A quaresma é um tempo favorável para os cristãos e cristãs saírem da própria 
alienação existencial. “A Política é a forma sublime de exercer a caridade”. 
Hoje realizaremos o 4º encontro de reflexão sobre este tema de Políticas 
Públicas e como atuaremos para ajudar na garantia e efetivação dos direitos!

T - Prova de amor maior não há / que doar a vida pelo irmão! (bis)

L3 - Política Pública não é somente ação do governo, mas também a relação entre 
instituições e os diversos agentes, sejam individuais ou coletivos, envolvidos 
na solução de determinados problemas; por isto; como cristãos precisamos 
saber quais critérios e procedimentos que podem resultar em ações, projetos 
ou programas que garantam ao povo direitos e deveres previstos na 
Constituição Federal e em outras leis.

A  -  Nos Encontros anteriores, refletimos sobre o que são Políticas Públicas e qual 
a sua importância. Hoje refletiremos sobre a nossa participação como cristão e 
cristã e como concretizar na vida diária a caminhada da nossa Campanha da 
Fraternidade. 

Canto: Agora é tempo / de ser Igreja, / caminhar juntos, / participar. (2x)

(Neste momento, enquanto todos cantam, alguém acende a vela                                                                                   
e faz um gesto de iluminar a todos os presentes)

Ver a realidade que nos desafia

A - Muitos cristãos e cristãs ainda discordam de que a Igreja se envolva em ..
questões políticas. Nelas devemos nos envolver porque somos discípulos e 
discípulas missionários, anunciadores de um novo Reino. 
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L1- Atualmente, não só a instituição Política que sofre desta crise de .
representatividade, mas diversas instituições tradicionais, como as religiosas, 
as escolas, os movimentos sociais, os sindicatos etc.

L2 - Por isto, cada vez mais pessoas tendem a participar e reivindicar o direito à .
participação no processo decisório, que é primordial na Constituição 
Brasileira de 1988. Na Democracia Participativa, a sociedade possui meios e 
instrumentos para se fazer presente na vida política e auxiliar na 
implementação das Políticas Públicas.

T -  Que, neste tempo quaresmal, a oração transforme a nossa vida, nossos 
atos e nossas  ações!

A -  Podemos ainda dizer que estes novos mecanismos de participação procuram 
ser simultaneamente espaço de educação política e de construção e exercício 
da cidadania. 

L3 - Muitas vezes nos perguntamos:  Participação e Políticas Públicas, o que são?

T - É estar presente nos mais diversos mecanismos de participação, .
garantidos pela Constituição da República Federativa do Brasil, e que 
contribuem na tomada de decisões, implementação, avaliação e 
monitoramento das Políticas Públicas e não somente em votar nas 
eleições, promovidas pelo poder público.

L1 -Historicamente, a humanidade superou diversas dificuldades com ações e 
decisões coletivas, portanto podemos afirmar que a participação é essencial no 
desenvolvimento das sociedades. 

T - Que, neste tempo quaresmal, a oração transforme a nossa vida, nossos .
atos e nossas ações!

L2 - Por isto é preciso fortalecer o Controle Social, que está diretamente ligado e 
associado à transparência dos atos dos agentes públicos e este mesmo deve 
estar presente ao longo de todo o ciclo das Políticas Públicas.

A  - Dentre as formas mais comuns de participação, estão as Audiências Públicas 
que são espaços de diálogos para buscar soluções especificas para 
determinados problemas, como Saúde, Transporte Público, Orçamento etc. 
Você já participou de alguma Audiência Pública em sua cidade ou 
comunidade?

L3- Outro espaço são os Conselhos Gestores ou de Direitos: são órgãos de controle .
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e participação social; podem ser deliberativos (podem ser de decisão), 
consultivos e/ou fiscalizadores. Conselhos de Direitos das Crianças e 
Adolescentes, do Idoso, de Saúde, de Assistência Social, da Mulher, da 
Educação etc.  Você já participou de alguma reunião destes Conselhos?

T – Que, neste tempo quaresmal, a oração transforme a nossa vida, nossos atos  
e nossas ações!

A - O remédio, as consultas, os exames do Programa Estratégia Saúde da Família, .
a reforma do posto de saúde, a reforma da creche, da escola, do parque, da sua 
rua só acontecem se você participa destes espaços. 

L1- Outra forma de participação são as Conferências: espaços de debate e .
construção de pautas políticas, onde diferentes agentes sociais se encontram 
para contribuir com a proposição de Políticas Públicas, como: Conferência da 
Juventude, de Direitos Humanos, de  Habitação, da Cultura etc. Você já 
participou destas Conferências?

L2- Ainda temos os Fóruns e Reuniões; são espaços de encontro que podem ser .
realizados por iniciativa do poder público ou da sociedade, com variados temas 
e propostas: Reunião de Moradores de Bairro, Fóruns dos Direitos das 
Crianças e Adolescentes, Reuniões na Câmara Municipal. Você já participou 
de alguma delas? Conhece os vereadores e secretários de sua cidade?

L3- Políticos com cargos não podem ser lembrados somente para doar cestas .
básicas, mas para efetivar, elaborar, fiscalizar as Políticas Públicas. No seu 
bairro existe Associação de Moradores?  Há alguém com poder 
representativo? Vocês já pensaram em se reunir com ele ou ela para discutir os 
problemas do seu bairro, da cidade? 

A - Por fim, temos ainda a organização da Sociedade Civil e Movimentos Sociais 
(terceiro Setor) formam-se em torno de determinado tema e se especializam no 
atendimento a necessidades comuns. Instituições Filantrópicas, Fundações 
Sociais, Entidades Religiosas, Movimento dos Sem Terra, Sem Teto, do Povo 
de Rua, de Catadores de Materiais Recicláveis, da Reforma Agrária etc. 

T -  Eu vim para que todos tenham vida, / que todos tenham vida plenamente!

L1- Os Movimentos Sociais representam um papel fundamental na constituição .
dos Conselhos, pois, em regra, para que eles funcionem precisam obedecer ao 
princípio da paridade, que determina que metade dos seus conselheiros sejam 
representantes da Sociedade Civil Organizada.
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A  -  As Pastorais Sociais têm um papel fundamental neste processo, porque, 
em muitos casos, é a voz da Igreja em defesa dos mais pobres. Por isto, é 
importante conhecer, fortalecer as ações das Pastorais Sociais. Elas têm a 
finalidade de concretizar em ações sociais e específicas a solicitude da 
Igreja diante de situações reais de marginalização. 

L2 - Em se tratando de Políticas Públicas é preciso que tenhamos uma atenção 
ao protagonismo dos jovens. Faz-se necessário estimular os jovens a 
adquirirem mais conhecimentos sobre a elaboração das Políticas Públicas 
e sobre a participação nesse processo, assumindo seu papel na sociedade. 
Urge, portanto, estimular e apoiar as iniciativas juvenis já existentes e 
ajudar os jovens que estão distantes a se aproximarem delas. 

 
T -   Eu sou, sou profeta da verdade, / canto a justiça e a liberdade / eu vivo 

para amar e pra servir! (bis) 

Julgar a realidade a partir da Bíblia

A - Destaque-se atenção a doentes, às crianças, às mulheres e aos . ..
trabalhadores. As narrativas dos Evangelhos apresentam Jesus como 
aquele que, de forma constante, dedicou sua atenção aos doentes. Jesus 
indicou a postura do bom samaritano como modelo de compaixão e 
misericórdia perante quem precisa receber cuidados especiais para suas 
feridas. 

L3 - Nesta tarefa prática, o amor não leva em conta barreiras de raças, religião, 
nação ou classe social. O próximo é aquele que eu encontro no meu 
caminho.

A -  Acolhamos a Palavra de Deus, cantando:

Canto: Tua palavra é / lâmpada para os meus pés,  Senhor, / lâmpada para 
os meus pés, Senhor! / Luz para o meu caminho! (bis)

L1 – Leitura do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas 10,30-37.

(Momento de silêncio e reflexão pessoal)

Testemunho

A - O Projeto Construindo Relações Sustentáveis surgiu a partir da 
necessidade de intervenção na região do grande Santos Reis em Montes 
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Claros. O Projeto é gerido pelo Conselho Gestor, formado por representantes 
das Organizações de Base atuantes na região, e tem por objetivo contribuir 
para a sensibilização ambiental; na perspectiva de entendimento dos impactos 
causados pela má destinação do lixo. Promove uma destinação correta dos 
resíduos sólidos; fomenta a organização e valorização dos catadores de 
materiais recicláveis, proporciona conhecimento, segurança e melhores 
condições de trabalho e, consequentemente, fortalece as instituições sociais 
do território ou local.

L1 - A preocupação com as questões ambientais requer conscientização da . .
população para uma postura mais responsável nos gestos mais simples de 
cada cidadão e cidadã, implicando em uma mudança de cultura significativa 
na região do Grande Santos Reis, através de informações, ações, tomada de 
decisões e práticas viáveis que conduzam para a melhoria da qualidade de 
vida no meio social no qual se encontram inseridos.

Partilha

A - Olhando a atitude de Jesus e o depoimento desta comunidade que se organiza 
para buscar alternativas viáveis, conversemos um pouco:

- Diante do quadro de desesperanças, de individualismo e pouca 

 participação nos espaços públicos que hoje a sociedade apresenta,   como 

podemos ajudar a mudança desta mentalidade com as mesmas atitudes do 

Bom Samaritano?

-  O que este fato deixa de concreto para nós que ainda não atuamos em 

nenhum espaço? 

-  Como amadurecer este nosso compromisso de ir ao encontro do outro 

através das Políticas Públicas?

Coleta da Solidariedade

A - A Campanha da Fraternidade se expressa concretamente pela oferta de doações 
em dinheiro na Coleta da Solidariedade. A Igreja espera que todos nós, 
lideranças e movimentos eclesiais, assumamos o compromisso de motivar a 
participação de outras pessoas, grupos e comunidades, pois “ao longo de uma 
história de solidariedade e compromisso com as incontáveis vítimas das 
inúmeras formas de destruição da vida, a Igreja se reconhece servidora do 
Deus da vida!” (DGAE, n. 66) Portanto, não esqueça de fazer a sua doação no 
dia da Coleta, que acontecerá no 6º Encontro.
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Canto: O pouco com Deus é muito, / o muito sem Deus é nada, / o pouco que 
repartimos é fartura abençoada (bis).

Compromisso comunitário

A - No seguimento de Jesus, somos enviados ao encontro dos irmãos e irmãs, 
especialmente no cuidado para com os mais pobres. Somos enviados para 
sermos misericordiosos. 

L2 - O grupo pode selecionar algumas ações sugeridas neste Encontro, que serão 
assumidas pelo grupo ou pela própria Paróquia. No âmbito formação, podem 
assumir um estudo dos documentos da Doutrina Social da Igreja, através de 
rodas de conversas, debates e seminários; conhecer e fortalecer as Pastorais 
Sociais, procurar conhecer os projetos sociais de sua comunidade e fortalecê-
los.

A – Também empenhem-se em conhecer os Conselhos Gestores do seu bairro, 
Conselhos de Direitos, Acompanhar as reuniões das Câmaras Municipais, em 
apoiar os Movimentos Sociais, tendo em vista o cuidado do que é público e a 
efetivação do controle social; articular e realizar ações no III Dia Mundial do 
Pobre, Semana Social, na sua comunidade, Por fim fortalecer as lutas 
populares dos movimentos sociais em defesa da Democracia e dos direitos. 

Oração da CF 2019 (pág. 3)

·  Avisos 

·  Canto (à escolha)
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5º Encontro

Terço da Fraternidade

A BUSCA DE DIREITO E DA JUSTIÇA,
DO AMOR E DA FRATERNIDADE PARA TODOS

Ambientação: Cartaz, Bíblia, cruz, imagem de Nossa Senhora, vela e Caixa da Solidariedade.

Acolhida – 1ª casa (Feita pelo animador ou animadora, ou por alguém da 
família)

A - A Igreja Católica tem, como missão, o serviço à sociedade pelo anúncio e 
vivência do Evangelho, em favor do bem integral da pessoa humana. A 
mensagem do Evangelho exige dos cristãos o direito e o dever de participar da 
vida da sociedade. Daí a importância de caminharmos com Jesus e Sua Mãe, 
Maria, neste terço em que precisamos despertar a consciência e a participação 
de todo cristão na construção de Políticas Públicas que assegurem os direitos 
humanos e sociais de todo cidadão e cidadã.

T - Vimos vos pedir, Senhor, para que neste caminhar nós afirmemos que o direito .
e a justiça são condições para a liberdade e que a prática da fé também é um 
exercício político.

L1 - Superar as dificuldades sociais e existenciais que interferem em nossas ações e 
comportamentos cotidianos, em relação à Fé e à Política, é o nosso primeiro 
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passo para agir na Campanha da Fraternidade de 2019.

L2 - Jesus ensinou que cada um deve colocar a serviço do irmão e da irmã, os dons e 
carismas que Deus nos concede. Imitemos a nossa Mãe, Maria.

T - Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

A - Creio em Deus Pai…

A - Rezemos pelo Papa Francisco, pelo nosso Arcebispo Dom João Justino, pelo 
nosso Arcebispo Emérito Dom José Alberto, pelo clero, pelos religiosos e 
religiosas, pelos leigos e leigas, para termos coragem de agir com efetiva 
participação nos processos políticos que visem o bem comum de todos 
cidadãos e cidadãs, especialmente os empobrecidos.

· Pai Nosso / 3 Ave Marias / Glória ao Pai
 

Caminhando para a 2ª casa 

Canto: - Pelas estradas da vida / nunca sozinho estás, / contigo pelo caminho / 
Santa Maria  vai. 

      R.: Ó vem conosco, vem caminhar, / Santa Maria, vem (bis).
- Se pelo mundo os homens / sem conhecer se vão, / não negues nunca a  

tua mão / a  quem te encontrar.
    - Mesmo que digam os homens: / tu nada podes mudar, / luta por um   

mundo novo /  de unidade e paz.
    - Se parecer tua vida / inútil caminhar, / lembra que abres caminho, / 

outros te seguirão.

1º MISTÉRIO

A - Reflitamos sobre:

AGONIA DE JESUS ANTES DE SUA PAIXÃO E MORTE

L1 - A hora mais dolorosa estava próxima. Jesus a sofre, sabendo que aquilo que 
disse e fez desagradou a muitos, que agora o querem morto, pois não vivem a 
fraternidade para com os irmãos e irmãs. Ele se entrega totalmente ao Pai em 
favor da humanidade.

T -  “Jesus experimentou neste mundo a aflição e humilhação. Recolheu os 
sofrimentos humanos, assumiu-os na sua carne, viveu-os até o fim, um 
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por um”. (Papa Francisco).

L2 - Nesse processo de elaboração das Políticas Públicas derrubam-se os muros da 
exclusividade e se promova uma experiência social geradora de 
solidariedade, partilha e comunhão.

T - Senhor, fortalecei-nos na prática do direito e da justiça, assumindo as .
Políticas Públicas, sinais de fraternidade.

A - Rezemos este mistério pelo nosso Brasil, pois é ação dos governos: federal, .
estadual e municipal promover e melhorar a vida das pessoas. As Políticas 
Públicas, à luz da Palavra de Deus e da Doutrina Social da Igreja, venham 
fortalecer a cidadania e o bem comum, sinais de fraternidade. 

  ·  Pai Nosso / 10 Ave Marias / Glória ao Pai

Caminhando para a 3ª casa 

Canto: Prova de amor maior não há / que doar a vida pelo irmão!
- Eis que eu vos dou / o meu novo mandamento: / “Amai-vos uns aos outros /  

como  eu vos tenho amado”.
- Vós sereis os meus amigos / se seguirdes meu preceito: / “Amai-vos uns aos 

outros / como eu vos tenho amado”.

2º MISTÉRIO

A  -  Reflitamos sobre:

A FLAGELAÇÃO DE JESUS PELO TRIBUNAL DE PILATOS

L1 - Após ser condenado à morte, Jesus é submetido sem piedade à toda prática de 
violência, cometida pelos soldados romanos.

T -  Assim Jesus ofereceu sua vida pela nossa paz, pela nossa alegria, pelo 
perdão de nossos pecados. 

L2 -Peçamos pelo Brasil: a política conduza à satisfação das necessidades de 
todos; os cristãos e cristãs de hoje busquem ser solidários com seus 
contemporâneos, a começar pelos mais pobres.

T - Senhor, fortalecei-nos na prática do direito e da justiça assumindo as .
Políticas Públicas, sinais de fraternidade.
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A  -  Rezemos este mistério por nossa Paróquia, para que ela seja participante ativa 
na construção das Políticas Públicas, na busca do direito e da justiça, do amor 
e da fraternidade!

·  Pai Nosso / 10 Ave Marias / Glória ao Pai

·  Canto (nº 3)

Caminhando para a 4ª casa 

3º MISTÉRIO

A - Reflitamos sobre:

A COROAÇÃO DE ESPINHOS DE JESUS

L1 - Jesus anunciou um novo Reino, o Reino de Deus. Os soldados romanos 
coroam Jesus com uma coroa de espinhos e zombam dele, aclamando-o Rei. 

T - “As suas chagas abertas são como que a passagem através da qual se 
derrama sobre o mundo a torrente de sua misericórdia”. (Papa 
Francisco).

L2 -Todo cristão e cristã é convidado a se responsabilizar pelo outro e cuidar para 
que direitos e deveres se tornem uma realidade vigente. 

 
T - Senhor, fortalecei-nos na prática do direito e da justiça, assumindo as .

Políticas Públicas, sinais de fraternidade. 

A - Rezemos este mistério por nossas famílias: como cidadãos e cidadãs e como .
cristãos e cristãs somos chamados a construir uma sociedade justa e fraterna, 
ao mesmo tempo em que edificamos o Reino de Deus inaugurado em e por 
Jesus. 

  · Pai Nosso / 10 Ave Marias / Glória ao Pai

· Canto (nº 4)

Caminhando para a 5ª casa 

4º MISTÉRIO
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A - Reflitamos sobre:

JESUS CARREGA A SUA CRUZ

L1 - Jesus é condenado à mais cruel das mortes de seu tempo: a crucificação. Ele é 
obrigado a carregar a cruz até o lugar de sua execução, o calvário.

T - Em Jesus, o amor triunfou sobre o ódio, sobre o mal; a verdade, sobre a .
mentira, a vida, sobre a morte.

L2 - Se alguém quer vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-
me. Testemunhemos a justiça, tomando a nossa cruz de participação ativa nas 
ações políticas e defendendo, exigindo ou construindo Políticas Públicas que 
assegurem a vida e a dignidade das pessoas.

T – Senhor, fortalecei-nos na prática do direito e da justiça, assumindo as 
Políticas Públicas, sinais de fraternidade.

A -  Rezemos este mistério pelas nossas autoridades políticas, para que elas não se 
ocupem apenas com sua vida particular e profissional, mas com o bem integral 
de todos cidadãos e cidadãs, em relação aos direitos da moradia, saúde, 
educação e lazer.

· Pai Nosso / 10 Ave Marias / Glória ao Pai

· Canto (nº 5)

Caminhando para a 6ª casa 

5º MISTÉRIO

A  -  Reflitamos sobre:

A MORTE DE JESUS NA CRUZ

L1 - Preso à cruz, Jesus agoniza entre dois homens que também são condenados à 
morte.

L2 - A sede, a fraqueza e a tortura os levam à aniquilação. A dor alcança os limites 
da resistência de Jesus,

T - A Cruz não representa uma tragédia sem esperança, mas o lugar onde 
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Jesus mostra a sua glória. 

L1 -A omissão e a indiferença fazem com que poucos decidam o que todos 
deveriam decidir juntos. Por isso é necessário o compromisso de todos para 
construir uma sociedade mais justa e solidária. 

L2-Toda atividade humana, de fato, é chamada a produzir o fruto da honestidade, 
que é um convite permanente para a liberdade autenticamente humana. 

A - Rezemos este mistério, para que todos nós removamos as “pedras” da 
acomodação, da indiferença, da omissão e da generalização que nos fazem ver 
a Política como um mal. Rezemos pela conscientização dos leigos e leigas, 
para que rompam o preconceito comum de que a Política é coisa suja; na 
verdade ela é essencial para a transformação da sociedade.

T - Senhor, fortalecei-nos na prática do direito e da justiça, assumindo as Políticas 
Públicas, sinais de fraternidade.

· Pai Nosso /10 Ave Marias / Glória ao Pai

A - Voltemos os nossos corações ao coração de Maria, Mãe de Deus, Mãe da Igreja, 
nossa Mãe. Com ela aprendemos que somos todos irmãos e irmãs, vivendo a 
fraternidade para com todos. 

T - Salve Rainha

Canto (nº 2)

Compromisso comunitário

A -  Procuremos conhecer o que são Políticas Públicas, e se elas são aplicadas e 
como são aplicadas na sua cidade ou na sua comunidade.

Coleta da Solidariedade

A – No próximo Encontro, faremos a Coleta da Solidariedade. Não se esqueça de 
trazer a sua contribuição que irá ajudar muito a ação evangelizadora e 
missionária da nossa Igreja.

Oração da CF 2019  (pág. 3) 
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·  Avisos
-  Local e horário do próximo Encontro.
-  Convidar mais pessoas para o próximo Encontro.

· Canto (nº 1)
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6º Encontro 

Via Sacra de Jesus – Via Sacra do povo hoje

SERÁS LIBERTADO PELO DIREITO E PELA JUSTIÇA 
(Is 1,27)

Material necessário: Cruz com pano branco em seus braços, ladeada por velas e cartaz da 
CF e a Caixa da Solidariedade.

Ambientação:  A Via Sacra deverá ser realizada, de preferência, nas ruas e cada estação seja 
meditada em frente à casa de uma família, escolhida e avisada com 
antecedência, que providenciará uma mesinha com toalha, um crucifixo e uma 
estampa ou faixa com a respectiva estação

Abertura

A -  Irmãos e irmãs, aqui nos reunimos para celebrar a Via Sacra, porque desejamos 
seguir os passos de Jesus, que teve coragem de enfrentar a dor, a 
incompreensão e até a morte na cruz, por amor. Confiantes na ternura de Deus 
para conosco, peçamos que nos ajude a viver este compromisso, em nome do 
Pai, do Filho e do Espírito Santo.

T – Amém!
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L1 - Acompanhemos os passos de Jesus até o Calvário e peçamos-Lhe que . .
encontremos em sua paixão e cruz, a força para lutar por Políticas Públicas que 
favoreçam o bem comum, para que todos experimentem a beleza da vida nova 
da Ressurreição.

T - Tornai-nos, Senhor, comprometidos com as Políticas Públicas, para .  .
sermos construtores de uma sociedade justa e fraterna.

A-   Iniciemos nossa caminhada pelas estações da Via Sacra de Jesus, pedindo a 

Deus, conversão do nosso coração para sermos mais fraternos e solidários. 

Sua graça nos acompanhe nos caminhos da vida e da ressurreição.

Canto: Eis o tempo de conversão. / Eis o dia da salvação. / Ao Pai voltemos, 
juntos andemos, / eis o tempo de conversão (bis).

1ª Estação

JESUS É PRESO E CONDENADO À MORTE

A  -  Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos.

T  -  Porque, pela vossa Santa Cruz, remistes o mundo!

L1 - Jesus, tendo celebrado a última Ceia com seus discípulos, se retirou para rezar 
no Horto das Oliveiras. Judas, com um beijo, o entrega aos soldados que o 
levam a Pilatos (Mt 26,50-52). Enfrentando sua condenação, Jesus mostra sua 
fidelidade à justiça do Reino que Ele anunciou e quer nos ensinar a construir.

T - Assim começa o Calvário de Jesus. Caminhemos com Ele carregando 
nossas cruzes.

L2 - A nossa Igreja, através desta Campanha da Fraternidade 2019, reconhece que, 
para anunciar e construir um Reino de irmãos e irmãs, exigem-se Políticas 
Públicas e que elas são fundamentais para se viver em fraternidade. 

(Momento de silêncio)

A - Ó Deus nosso Pai, na prisão de vosso Filho, aprendamos a nos comprometer 
com as dores e angústias de vosso povo e assim assumamos o vosso projeto e 
nos comprometemos com as Políticas Públicas que façam acontecer o vosso 
Reino de Justiça e Misericórdia. Isso vos pedimos por Cristo nosso Senhor. 
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Amém.

T - Ó Maria, mãe dos desamparados, ensina-nos a sermos solidários com os 
que sofrem!

· Pai nosso

Canto: A morrer crucificado, / teu Jesus é condenado, / por teus crimes pecador. 
/ Por teus crimes pecador. / Pela Virgem dolorosa. / Vossa mãe tão 
piedosa, / perdoai-me meu Jesus, / perdoai-me meu Jesus! 

2ª Estação

JESUS CARREGA SUA CRUZ

A - Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos. 

T - Porque, pela vossa Santa Cruz, remistes o mundo!

A – Pilatos, após perguntar ao povo se quer que solte Jesus, recebe a recusa do . .
povo, lava as mãos, diz que não é responsável pelo sangue de Jesus e o entrega 
para ser crucificado. (Mt 27, 22-26)

L1 - Os soldados cuspiram em Jesus, deram-lhe bofetadas e o humilharam. . .
Percebemos hoje tantos irmãos e irmãs vivendo situações semelhantes por 
estarem empobrecidos pela carência de Políticas Públicas que atendam ao bem 
comum.  

T  -  Pelo rosto de Deus que se manifesta junto aos empobrecidos, 
precisamos ter coragem e agir com efetiva participação nos processos 
políticos. 

L2 - Carregando a cruz e nossas dores às costas, Jesus sai para o lugar chamado 
Calvário. Caminhemos com Jesus, carregando nossas cruzes. 

(Momento de silêncio)

A -  Ó Deus, Pai misericordioso, na força do Espírito Santo, fortalecei-nos com 

vossa presença, para que aprendamos com vosso Filho que todo cristão e cristã 

são convidados a responsabilizarem-se pelo outro. Isso vos pedimos por 
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Cristo, nosso Senhor. Amém.

T - Ó Maria, mãe da humanidade, ensina-nos a cuidar uns dos outros e a 

sermos em Cristo todos irmãos. 

 
       ·   Pai nosso

Canto: Com a cruz é carregado / E do peso acabrunhado, / vai morrer por teu 
amor. / Vai morrer por teu amor. / Pela virgem dolorosa / Vossa mãe 
tão piedosa, / perdoai-me meu Jesus, / perdoai-me meu Jesus.

3ª Estação

JESUS CAI PELA PRIMEIRA VEZ

A - Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos..  .
 
T -  Porque, pela vossa Santa Cruz, remistes o mundo!.

A - Jesus com o rosto no chão orou: “Pai, se possível, afasta de mim este cálice . .
de sofrimento. Mas que não seja feito como eu quero, mas como Tu o 
queres”. (Mt 26,39)

L1 - Quando Jesus pede ao Pai que faça sua vontade, sabe que é preciso morrer para 
libertar os filhos e filhas seus, aí ele aceita a vontade do Pai e esta entrega de 
amor o liberta. 

T - Ensinai-nos Pai a compreender que o “Reino dos Céus é presença da 
justiça que liberta e salva. ” 

L2 - Neste período quaresmal, refletimos sobre tantos irmãos e irmãs caídos, 
abatidos pelo peso de fardos pesados demais, por políticas injustas e pela falta 
de solidariedade de tantos irmãos e irmãs que detêm o poder e não o utilizam 
para servir ao povo e suavizar suas dores.

(Momento de silêncio)

A - Ó Pai, ensinai-nos que ser discípulo ou discípula de Jesus inclui também 

compreender as dimensões sociais e políticas iluminadas pela Boa Nova 

anunciada pelo Mestre. Isso vos pedimos por Cristo, nosso Senhor. Amém.
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T - Ó Maria, consoladora dos aflitos, ensina-nos a levantar aqueles que . .

caírem pelo caminho, abatido, pelas dores e cansaços da luta.

·   Pai nosso

Canto: Pela cruz tão oprimido, cai Jesus / Desfalecido, pela tua salvação, / 
pela tua sal-     vação. / Pela virgem dolorosa / Vossa mãe tão piedosa, 
/ perdoai-me meu Jesus, / perdoai-me meu Jesus.

4ª Estação

JESUS ENCONTRA SUA MÃE

A - Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos.

T - Porque, pela vossa Santa Cruz, remistes o mundo!

A - Simeão diz a Maria que o filho que carrega em seu ventre será motivo de queda e 
de reerguimento em Israel e que uma espada de dor transpassará seu coração e 
que assim serão revelados os pensamentos de muitos (Lc 2,34-35).

L1 - Maria de Deus, Mãe de Jesus, Mãe das Dores, chorou a dor de seu Filho, 
gerando e cultivando a relação de amor e cuidado com Jesus, com toda a 
humanidade. Hoje muitas mães sofrem e choram a falta de seus direitos 
assegurados pela Constituição e pela dignidade humana. 

T - A Política é um meio para que o viver em sociedade promova a vida digna . ..
de todos os cidadãos e cidadãs.

L2 - Maria está ali presente junto de seu Filho Jesus e de tantos filhos e filhas com 
suas mães, que sofrem a falta de Políticas Públicas que lhes assegurem vida 
digna.

(Momento de silêncio)

A  -  Ó Pai, vós que tendes um coração de Mãe, amparai a todas as mães que 
sofrem junto com seus filhos a exclusão e a falta de acesso à saúde, à 
educação, à moradia, ao trabalho e dai-nos um coração sensível à dor do 
vosso Filho. Isso vos pedimos em nome de Jesus, nosso Senhor. Amém.
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  T - Ó Maria, Mãe das Dores, ensina-nos a ter um coração como o teu, 
mesmo que transpassado pelo sofrimento, estás sempre presente ao 
lado dos que sofrem.

· Pai nosso

Canto: Vê a dor da mãe amada / que se encontra desolada. / Com seu Filho em 
aflição. Com seu filho em aflição. / Pela virgem dolorosa / Vossa mãe 
tão piedosa, / perdoai-me meu Jesus, / perdoai-me meu Jesus.

5ª Estação

SIMÃO CIRINEU AJUDA JESUS A CARREGAR A CRUZ

A  -  Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos.

T  -  Porque, pela vossa Santa Cruz, remistes o mundo!

A  -  Quando os soldados levavam Jesus, encontraram Simão de Cirene, que vinha 
do campo, e o obrigaram a carregar a cruz atrás de Jesus (Lc 23,26).

L1 - Obrigado a carregar a cruz, enquanto caminha, ele tem seu coração convertido 
e passa a compartilhar daquele sofrimento no gesto concreto de ajudar Jesus. 

T -  O Espírito Santo de Deus nos fortaleça para vermos no irmão e irmã que . .
caminham conosco o Cristo sofredor.

L2 - Quem carrega a cruz ajudando os que sofrem, compartilha do sofrimento deles 
e os impulsiona a lutar por seus direitos. Quando nos permitimos ser tocados 
pela dor do outro, nos permitimos ser tocados pelo Espírito Santo que nos 
ensina a ser apoio ao irmão e irmã que sofrem.

(Momento de silêncio)

A -  Ó Deus, Pai de ternura e misericórdia, como tocastes o coração do Cirineu, 
tocai nosso coração, para que nos tornemos solidários e ajudemos os irmãos e 
irmãs que sofrem a carregarem suas cruzes. Isso vos pedimos por Jesus, nosso 
Senhor. Amém!

T  - Ó Maria, mãe dos que sofrem, ensina-nos a amar e servir, como nos deste  .
o exemplo indo servir sua prima Isabel.



41

· Pai nosso

Canto:  No caminho do Calvário, um auxílio necessário, / não lhe nega o 
Cirineu. / Não lhe nega o Cirineu. / Pela virgem dolorosa / Vossa mãe 
tão piedosa, / perdoai-me meu Jesus, / perdoai-me meu Jesus.

 

6ª Estação

VERÔNICA ENXUGA O ROSTO DE JESUS

A - Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos.
 
T - Porque, pela vossa Santa Cruz, remistes o mundo!

A -  Jesus não tinha aparência que agradasse ou atraísse os olhares. Era o homem .
do sofrimento, experimentado na dor, estava abandonado e desprezado 

        (Is 53,2-4).

L1 - Movida de uma profunda ternura e compaixão, uma mulher do meio do povo 
toma a atitude de enxugar o rosto de Jesus. Façamos memória das mulheres 
que, em meio a tantas dificuldades e dores, lutam pelo reconhecimento de seus 
direitos, nem sempre respeitados. As Políticas Públicas muitas vezes, lhes 
negam a dignidade de filhas de Deus.

T - Que o amor nos impulsione a lutar por direitos respeitados e conquistas 
preservadas.

L2 - Em nossas Pastorais, Movimentos e Comunidades da Igreja, muitos procuram 
se solidarizar com os que sofrem, e enxugam seus rostos com iniciativas 
eclesiais voltadas para o compromisso social e efetivação de Políticas Públicas 
que atendam ao bem comum. Podemos e devemos apoiar estas iniciativas.

(Momento de silêncio)

A - Ó Deus, vós que sois a nossa fortaleza, continuai a renovar a vossa Igreja .
fazendo com que surjam discípulas e discípulos missionários autênticos do 
vosso Filho, que abandonem a indiferença em relação ao sofrimento do vosso 
povo e enxuguem as lágrimas dos que sofrem. Isso vos pedimos em nome de 
Jesus nosso Senhor. Amém. 

T - Ó Maria, discípula missionária de teu Filho, ensinai-nos a ver, no rosto dos .
que choram, o rosto do vosso filho Jesus.
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· Pai nosso

Canto: Eis o rosto ensanguentado,/ por Verônica enxugado ,/ que no pano 
apareceu, / que no pano apareceu. / Pela virgem dolorosa, / Vossa mãe 
tão piedosa, / perdoai-me meu Jesus, / perdoai-me meu Jesus.

7ª Estação

JESUS CAI PELA SEGUNDA VEZ

A - Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos.
 
T - Porque, pela vossa Santa Cruz, remistes o mundo!

A - Por não suportar o peso da cruz e a dor, Jesus pela segunda vez cai por terra, .
para levantar cada um de nós, caídos pelo peso de nossos pecados e males.  
Tendo ele próprio sofrido, Jesus pode ajudar os que são tentados (Hb 2,18).

L1 - Todos os dias somos tentados pela indiferença, egoísmo, falta de amor e de 
compaixão. São males que nos escravizam e nos fazem escravizar os outros, 
causando sofrimento e dores. Caímos e muitas vezes fazemos o outro cair e 
mergulhar em dor profunda.

  
T - Dái-nos Senhor, um coração semelhante ao vosso, para amar e socorrer os 

necessitados.

L2 - Para que pudéssemos abandonar a vida de pecado, Jesus morreu, destruiu o 
pecado em nós e deu-nos o Espírito Santo para que, fortalecidos nos 
comprometêssemos em promover vida digna para todos.

 
(Momento de silêncio)

A - Ó Deus, vós que, assumindo nossa humanidade, assumiste também nossas . ..

quedas, olha para nós como filhos pródigos que muitas vezes percorremos 

caminhos que nos conduzem à morte. Concedei-nos o retorno à vossa casa, o 

arrependimento sincero e o compromisso com as conquistas sociais em 

benefício do povo. Isso vos pedimos por Cristo, nosso Senhor. Amém.

T - Ó Maria, refúgio dos pecadores, olhai para cada um de nós em nossas .
quedas.  Ajudai-nos a nos levantar e caminhar de volta aos braços 
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amorosos do Pai.
  

· Pai nosso

Canto: Outra vez desfalecido, / pelas dores abatido, / cai por terra o Salvador. 
/ Cai por terra o Salvador. / Pela virgem dolorosa, / Vossa mãe tão 
piedosa, / perdoai-me meu Jesus, / perdoai-me meu Jesus.

8ª Estação

JESUS CONSOLA AS MULHERES

A - Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos..

T – Porque, pela vossa Santa Cruz, remistes o mundo!

A - Dentre a multidão que seguia Jesus, estavam algumas mulheres que choravam ..
e se lamentavam por ele. Mas Jesus as consola e diz: “chorai por vós mesmas e 
por vossos filhos”.

L1 - Ao falar com as mulheres, Jesus alerta-nos para que não nos deixemos abater 
pelo mal. Se não lutarmos contra o mal, ele cresce e se apodera de nosso 
coração e nos endurece para a prática do amor, da caridade, da partilha e do 
serviço.

T - Jesus, lançai vosso olhar misericordioso sobre nós e amparai-nos.

Leitora - O gesto daquelas mulheres ao seguir Jesus e não se conformar com a 
situação de sofrimento e injustiça vivida pelo Mestre, deve ser 
interpretado por nós como um chamado para vivermos, com maior 
ardor, nossa missão como mulheres, mães, catequistas, professoras, 
líderes sociais, protagonistas nas ações na Igreja e na sociedade.

(Momento de silêncio)

A - Ó Deus, o vosso Filho caído sob o peso da cruz nos recorda nossas recaídas na ..
infidelidade, na injustiça, no comodismo, no individualismo. Ajudai-nos, 
Senhor, a carregar nossa cruz com amor, vencendo o mal e praticando o bem. 
Isso vos pedimos em nome de Jesus, nosso Senhor. Amém.

T - Ó Maria, Mãe da humanidade que sofre, dai-nos força e coragem para .
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sermos mulheres corajosas para vencer o mal com a fé que Jesus nos 
ensinou.

· Pai nosso

Canto: Das mulheres que choravam, / que fiéis o acompanhavam, / é Jesus 
consolador. / É Jesus consolador. / Pela virgem dolorosa, / Vossa mãe 
tão piedosa, / perdoai-me meu Jesus, / perdoai-me meu Jesus.

9ª Estação

JESUS CAI PELA TERCEIRA VEZ

A - Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos.

T - Porque, pela vossa Santa Cruz, remistes o mundo!

A - O peso da cruz, os sofrimentos da flagelação que era na verdade os nossos 
sofrimentos, deixam Jesus esgotado, no limite de suas forças. Ele se entregou 
por nós, para nos resgatar de todo pecado e purificar para si um povo que lhe 
pertença e seja fiel em praticar o amor e o bem a todos (Tg 1,14).

L1 - Ao cair por terra, Jesus nos ensina que as lutas por Políticas Públicas geradoras 
de vida não é tarefa fácil, e exigem esforço e, comprometimento.

T - Senhor Jesus, amparai-nos em nossas quedas e fortalecei-nos para a 
vivência da prática do amor e do serviço ao irmão e irmã que sofrem.

L2 - A terceira queda de Jesus nos ensina ser perseverantes e não nos deixar vencer 
pelo mal da corrupção, do lucro desenfreado, do monopólio dos bens que 
tanto afeta a Política em nosso país.

(Momento de silêncio)

A - Ó Pai, somos vosso povo eleito, embora muitas vezes fraquejamos; por vossa . .
bondade, ajudai-nos e a nosso País a vencer toda corrupção que impede a 
aplicabilidade de Políticas Públicas promotoras da vida. Isso vos pedimos em 
nome de Jesus, nosso Senhor. Amém.

T - Ó Maria, Mãe de infinita ternura, dai-nos força para nos levantar após ..
cada recaída e conservar nosso coração capaz de amar e ajudar os vossos 
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filhos e filhas. 

· Pai nosso

Canto: Cai terceira vez prostrado, / pelo peso redobrado, / dos pecados e da 
cruz. / Dos pecados e da cruz. / Pela virgem dolorosa, / Vossa mãe tão 
piedosa, / perdoai-me meu Jesus, / perdoai-me meu Jesus.

10ª Estação

JESUS É DESPOJADO DAS VESTES

A - Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos . .

T -  Porque, pela vossa Santa Cruz, remistes o mundo!. .

A -  Chegando no alto do Calvário, arrancaram suas vestes e as distribuíram entre 
si. (Mt 27, 33-35) 

L1 - Os soldados retiraram a túnica de Jesus e a sortearam entre si. Assim acontece 
com a falta de Políticas Públicas que assegurem aos irmãos e irmãs moradia 
digna, levando-os a viverem pelas ruas, sem teto, sem dignidade. 

T - “Cristo despojou-se de sua condição divina e assumindo a condição de .
servo, fez-se obediente até a morte de cruz” (Fl 2,7-8).

L2 - Ao fazermos memória de Jesus sendo despido de suas vestes, trazemos . .
presente o egoísmo desenfreado pelo ter e poder que deixam à margem tantos 
irmãos e irmãs. Escutar seus clamores nos desafia a compreender a “voz” de 
Deus nos indagando sobre o “lugar” em que os nossos irmãos e irmãs, sem 
teto, estão neste momento da história.

(Momento de silêncio)

A - Ó Deus, contemplando Jesus, despojado de tudo, concedei-nos a graça de nos . ..
livrarmos da concentração dos bens, colocando-os a serviço de todo o povo. 
Isso vos pedimos em nome de Jesus. Amém.

T - Ó Maria, nossa Senhora do Amparo, socorrei os vossos filhos e filhas que, . ..
sem teto, vagueiam pelas ruas, sem consolo e sem esperança. 
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· Pai nosso

Canto: Das suas vestes despojado, / todo chagado e pisado, / eu vos vejo meu 
Jesus. / Eu vos vejo meu Jesus. / Pela virgem dolorosa, / Vossa mãe tão 
piedosa. / Perdoai-me meu Jesus, / perdoai-me meu Jesus.

11ª Estação

JESUS É PREGADO NA CRUZ

A - Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos 

T - Porque, pela vossa Santa Cruz, remistes o mundo!

A - No Calvário, deram-lhe fel para beber depois de o crucificar, entre malfeitores.  .
Todos os conhecidos de Jesus, bem como as mulheres que o seguiam desde a 
Galileia, se mantinham à distância, olhando (Lc 23,33-49).

L1- Sem respeito e sem temor, pregaram Jesus na cruz. Jesus continua sendo .
pregado na cruz, naqueles que são condenados a morrer de forma desumana: 
crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos, nas filas de Postos de Saúde, 
nos Hospitais e Pronto Socorro porque, faltam saneamento básico, medicina 
preventiva, alimentação de qualidade, entre outros.  

T - Aprendamos com os irmãos crucificados pelo poder opressor que “A 
Política é a forma sublime de exercer a caridade”.

L2- Nossas leis muitas vezes são injustas e não estão a serviço dos menos .
favorecidos. Como cristãos e cristãs, devemos cobrar de nossos governantes 
leis justas, Políticas Públicas comprometidas, que defendam os princípios da 
ética e da igualdade.

(Momento de silêncio)

A -  Ó Deus, justo e fiel, vós que conheceis nossos caminhos, iluminai os políticos 

que exercem cargos públicos, para que, com justiça exerçam sua função 

política. Isso vos pedimos por Cristo, nosso Senhor. Amém.

T - Ó Maria, sede de sabedoria, ajudai-nos a defender a vida e procurar 
semear a justiça.
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       ·  Pai nosso

Canto: Sois por mim à cruz pregado, / insultado, blasfemado. / Com cegueira e 
com furor. / Com cegueira e com furor. / Pela virgem dolorosa, / Vossa 
mãe tão piedosa, / perdoai-me meu Jesus, / perdoai-me meu Jesus.

12ª Estação

JESUS MORRE NA CRUZ

A - Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos.

T -  Porque, pela vossa Santa Cruz, remistes o mundo!

A - Completando o tempo de sua vida humana na face da terra, Jesus dá um forte 
grito e entrega seu Espírito nas mãos do Pai (Lc 23, 46-48). É chegado o 
momento de voltar para junto de Deus.

L1 - Após mais de dois mil anos, Jesus continua morrendo pela ganância da 
concentração dos bens nas mãos de poucos. Continua a morrer nos 
desempregados, nos subempregados que não possuem salário digno, nos 
analfabetos, nos moradores de favelas comandados pela exploração e tráfico 
de drogas, em todo lugar e pessoa onde a dignidade humana é ferida. 

T - Jesus continua morrendo no irmão e irmã que sofrem e que são . .
explorados e maltratados pela falta de Políticas Públicas. 

L2 - A Campanha da Fraternidade quer nos ajudar a construir uma cultura que 
aponte para os princípios de fraternidade através de denúncia corajosa de tudo 
que ameaça a dignidade e os direitos do povo. 

(Momento de silêncio)

A  -  Ó Deus, sol da justiça, dai a cada um de nós a consciência de que o sofrimento e 

a morte do justo não passarão despercebidas e nem deixará de ser ouvido seu 

clamor. Isso vos pedimos por Cristo, nosso Senhor. Amém.

T  - Ó Maria, Rainha dos Mártires, dai-nos um coração generoso capaz de 
lutar pela justiça e promoção da vida, e a coragem para não nos calarmos 
diante da morte dos vossos filhos e filhas.



48

·  Pai nosso

Canto:  Meu Jesus por nós morrestes, / por nós todos padecestes. / Óh! que 
grande é vossa dor! / Óh! que grande é vossa dor! / Pela virgem 
dolorosa, / Vossa mãe tão piedosa, / perdoai-me meu Jesus, / perdoai-
me meu Jesus.

13ª Estação

JESUS É DESCIDO DA CRUZ

A - Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos.

T - Porque, pela vossa Santa Cruz, remistes o mundo!

A  -  Vendo que Jesus estava morto, um dos soldados feriu seu lado com uma lança, 
de onde jorraram sangue e água. José de Arimatéia pediu a Pilatos para tirar o 
corpo de Jesus da cruz; junto à cruz estavam sua mãe, a irmã de sua mãe, 
Maria de Cléofas, e Maria Madalena. Jesus, ao confiar a João a missão de 
cuidar de sua mãe, a fez Mãe da Humanidade. E Maria recebe o Filho em seus 
braços (Lc 23,33-46).

L1 - Reflitamos sobre a dor de Maria ao receber, em seus braços, o Filho morto. 
Hoje, queremos fazer memória de tantas mães feridas profundamente pela 
perda de seus filhos para o tráfico de drogas, vítimas de violência e acidentes 
pelas estradas da vida, por falta de cuidado nas Políticas Públicas para as 
juventudes. 

T  -  Senhor nosso Deus, ajudai-nos a comprometer com a vida e a preservá-la 
com atitudes que nos levem a lutar pelos direitos individuais, coletivos e 
sociais, principalmente dos mais deixados de lado.

L2 - No alto da cruz, do coração de Jesus saem sangue e água, que simbolizam o 
nascimento da Igreja ao afirmar que o direito e a justiça são condições para a 
liberdade (Is 1,27). 

(Momento de silêncio)

A  -  Ó Deus, que do lado aberto de Jesus fizestes nascer a vossa Igreja, dai-nos que, 
ao receber o Corpo e Sangue de Cristo, sejamos fortalecidos para nos 
doarmos aos que sofrem. Isso vos pedimos por Cristo, nosso Senhor. Amém.
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T - Ó Maria, Senhora do Sim, ensinai-nos a lutar para promover a vida onde a 
dor impera. 

·  Pai nosso

Canto:  Do madeiro vos tiraram, / e à mãe vos entregaram. / Com que dor e 
compaixão. / Com que dor e compaixão. / Pela virgem dolorosa, / 
Vossa mãe tão piedosa, / perdoai-me meu Jesus, / perdoai-me meu 
Jesus.

14ª Estação

JESUS É SEPULTADO

A -  Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos.

T -  Porque, pela vossa Santa Cruz, remistes o mundo!

A -  José de Arimatéia e Nicodemos receberam o corpo de Jesus, o enrolaram em 
lençois e o sepultaram num túmulo novo no jardim (Jo 19,39-41). É lá que 
Jesus devolve ao ser humano a vida plena e feliz no amor misericordioso do 
Pai.  

L1 - O amor de Deus é mais forte do que a morte e este mesmo amor nos quer . .
felizes. Estar unido a ele é a garantia da nossa felicidade. 

T  -   Como semente, Jesus é depositado na terra para produzir frutos.

L2 - Sejamos sementes plantadas no coração de nossa sociedade, as quais, ao . .
morrer ressurgem para uma vida nova, produzindo frutos de compromisso 
com o irmão e a irmã que sofrem. 

(Momento de silêncio)

A  -  Ó Deus da Esperança, fortalecei nossa fé e nosso desejo de sermos profetas da 
esperança resgatando no coração de vossos filhos e filhas a luta por um mundo 
fraterno e solidário.  Isso vos pedimos por Cristo, nosso Senhor. Amém.

T - Ó Maria, Virgem da Esperança, ajudai-nos a nunca desanimar em lutar 
pela edificação do bem, pela paz e pela promoção da dignidade humana. 
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      ·  Pai nosso 

Canto:  No sepulcro vos puseram, / mas os homens tudo esperam, / do mistério 
da paixão. / Do mistério da paixão. / Pela virgem dolorosa, / Vossa 
mãe tão piedosa, / perdoai-me meu Jesus, / perdoai-me meu Jesus.

15ª Estação

JESUS RESSUSCITOU!

A - Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos.
 
T - Porque, pela vossa Santa Cruz, remistes o mundo!

A - . Após três dias, ele retornou à vida! Ressuscitou! Está vivo e caminha conosco. 
Experimentar a ressurreição de Jesus em nós mesmos é ter sempre presente as 
palavras dele, colocar em prática o que ele fez, ensinou e nos revelou.

T - Cristo ressuscitou! Cristo ressuscitou! Vive no meio de nós. Aleluia!

L1 - Cristo vitorioso ressuscitou! Cristo vive cada vez que nos empenhamos 
para promover Políticas Públicas que garantam condições dignas para que 
todos vivam como filhos e filhas de Deus e irmãos e irmãs uns dos outros.

                                                     (Momento de silêncio)

A - Ó Deus da Ressurreição, ajudai-nos, através de nossa fé e de nossa esperança na 
ressurreição, a transformar este mundo num mundo justo, solidário e fraterno. 
Isso vos pedimos por Cristo, nosso Senhor. Amém.

T - Ó Maria, Mãe bem-aventurada, ajudai-nos a recordar vossas lições de 
amor e fidelidade ao Pai, no seguimento de Jesus para a conquista dos 
direitos do vosso povo. 

·  Pai nosso

Canto: - Por sua morte, a morte viu o fim / do sangue derramado a vida 
renasceu. / Seu pé ferido nova estrada abriu / e neste homem, / o 
homem enfim se descobriu. 
Meu coração me diz: / "  o amor me amou, / e se entregou por mim.” 
/ Jesus ressuscitou. / Passou a escuridão, o sol nasceu, / a vida 
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triunfou: / Jesus ressuscitou. 
- Jesus me amou e se entregou por mim! / Os homens todos podem o 
mesmo repetir. / Não temeremos mais a morte e a dor, / o coração 
humano em Cristo descansou.

L1 - Irmãos e irmãs, ao encerrar nossa Via Sacra, retornemo-nos aos nossos lares, .
refletindo sobre a vitória do amor que triunfa sobre a morte. Na cruz, em seu 
maior gesto de amor, Jesus entregou sua vida por todos nós. Façamos hoje o 
compromisso de praticar sempre o bem e ser fiel aos ensinamentos de Jesus, 
amando e servindo a Deus e a nossos irmãos e irmãs.

L2 -  Rezemos a Oração da CF 2019 (pág. 3)

Canto: (nº 5)

Coleta da Solidariedade

A – Hoje é o dia da nossa Coleta. Esta Coleta tem ajudado muito na ação 
missionária e evangelizadora da nossa Igreja. Tem ajudado a transformar 
vidas. Agora, coloquemos o envelope com a nossa contribuição na Caixa da 
Solidariedade, enquanto pedimos a bênção à Mãe de Jesus Cristo, nosso 
Libertador.

Canto: Dai-nos a bênção, ó Mãe querida, / Nossa Senhora Aparecida. (bis)
- Sob esse manto / Do azul do céu / Guardai-nos sempre / No amor de  

Deus. (bis)
- Eu me consagro / Ao Vosso amor, / Ó Mãe querida / do Salvador. (bis)

Avisos

- Convidar mais pessoas para a Celebração da Ressurreição, o último  

Encontro.

- Combinar a confraternização.
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7º Encontro

CELEBRAÇÃO DA RESSURREIÇÃO

Esta é também uma sugestão para as comunidades onde não há Missa - envolver
os grupos que fizeram a reflexão da Cartilha.

Ambientação:  Mesa com flores, Bíblia, vasilha com água, cruz em lugar de 
destaque, cartaz da CF, vela grande ou o Círio pascal e velas 
pequenas para os participantes; (onde for possível, preparar uma 
pequena fogueira; mesa separada para a confraternização.

Acolhida
  

(Inicia-se a celebração ao redor da fogueira.

Um grupo previamente preparado vai acolhendo a todos com cantos alegres)

Saudação inicial

A -  Irmãos e irmãs, “este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele 
fiquemos felizes” (Sl 118,24). Sejam todos bem-vindos e bem-vindas! .
Estamos reunidos para celebrar a festa da vitória. Ele ressuscitou - eis o grande 
dia.  Na vitória de Jesus nós saboreamos a nossa própria vitória sobre as forças 
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da morte que imperam neste mundo, e nos animamos, uns aos outros a 
assumir com garra a causa da vida, até que a Páscoa definitiva, e o Reino de 
Deus irrompam em toda sua plenitude. Somos tocados pela luz do 
Ressuscitado.  A Páscoa é a maior festa dos cristãos. Esta festa é tão 
importante que mereceu, já desde os primeiros séculos da vida da Igreja, uma 
solene Vigília: A Mãe de todas as Vigílias, como dizia Santo Agostinho.

T - “Este é o dia que o Senhor fez para nós. / Alegremo-nos e nele exultemos!”

 Liturgia da Luz

(As pessoas chegam perto da fogueira e o dirigente acende
o Círio (ou vela grande) e o ergue bem alto)

A - Sintamo-nos acolhidos e acolhidas carinhosamente na ternura de Deus que é 
Pai, Filho e Espírito Santo. Amém! 

(Acendem-se as velas no Círio Pascal ou vela grande, enquanto todos cantam))

Canto: A nós descei, divina luz! / A nós descei, divina luz. / Em nossas almas 
acendei / o   amor, o amor de Jesus, / o amor, / o amor de Jesus.

(Caminhando para o local da celebração, com as velas acesas)

T - Deixa a luz do céu entrar (bis) / Abre bem a porta do teu coração / e deixa a luz 
do céu entrar.

(No local da Celebração cantem o canto de abertura)

Canto: -  Verdadeiramente ressurgiu Jesus (bis) /cantemos aleluia! Resplandece  
a luz! (bis)

- Venham, ó nações, ao Senhor cantar! (bis) /  Ao Deus do Universo 
venham festejar! (bis)

- Glória ao Pai e ao Filho e ao Santo Espírito! (bis) / Glória à Trindade 
Santa, glória ao Deus Bendito!(bis)

- Aleluia, irmãs, aleluia, irmãos! (bis) / Cristo é nossa Páscoa,  a  Deus 
louvação! (bis)

(Colocar o Círio ou a grande vela, perto da Cruz)

A - Diante da cruz, anunciamos a vitória do nosso Rei Jesus.
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L1 -  Exulte de alegria / Dos anjos a multidão! / Do grande Rei a vitória / Cantemos 
o resplendor: / Das trevas surgiu a glória, / Da morte o Libertador.

T -  Bendito seja o Cristo, Senhor / Que é do Pai imortal esplendor!

L2 - No esplendor desta Noite / Que viu vencer o Cordeiro, / Por Cristo salvos, 
cantemos / A seu sangue justiceiro!

T -  Noite mil vezes feliz, / A Noite clara como o dia. / Na luz de Cristo glorioso / 
Exultemos de alegria.

(Apagam-se as velas, deixando só o Círio ou a grande vela acesa)

Liturgia da Palavra

A - Por que procuram entre os mortos aquele que está vivo?  Aclamemos o Santo 
Evangelho.

Aclamação:  Que alegria, Cristo ressurgiu! / No Evangelho Ele vai falar. / 
Entoemos nosso canto de louvor e gratidão, / Sua Palavra vamos 
aclamar. / Aleluia, Aleluia!

L1 - Leitura do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas 24,1-12.

A -  Na mensagem deste Evangelho podemos realçar três pontos:

L2 -  1º ponto - Sepulcro vazio:  As mulheres encontraram a pedra do túmulo 
removida; ao entrar não encontraram o corpo de Jesus (Lc 24,2-3).

L1 -  2º ponto - As palavras dos dois homens: ”Porque estão procurando entre os 
mortos Aquele que está vivo?”  (Lc 24,5)

L2 - 3º ponto - Pedro levantou-se e foi ao túmulo: inclinou-se e viu apenas os 
lençois de linho. Voltou para casa admirado com o que havia acontecido (Lc 
24,12).

R.: Ele vive, Ele reina, Ele é Deus e Senhor! (bis)

A  -  Portanto, faz-se Páscoa, surge a vida, onde pedras são retiradas dos sepulcros, .
onde se vive a caridade no serviço ao próximo. Estes são os sinais de que Jesus 
Cristo continua ressuscitando hoje.
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Renovação das promessas do Batismo

A -  A Igreja é a família constituída, não pelos laços de sangue, mas pela fé vivida 
no mesmo Deus. Por isso, renovemos a fé recebida no Batismo, pelo qual 
entramos para esta grande família.

(Com as velas acesas cada um vai responder por si)

A - Vocês renunciam ao egoísmo, a tudo que divide e destroi a família?.
T -  Renuncio
A - Vocês renunciam às tentações de viver só para  o mundo, deixando de lado a  

construção do Reino, missão de todos nós?
T -  Renuncio
A - Vocês creem em Jesus Cristo, o Filho único de Deus, que nasceu da Virgem 

Maria, que se fez nosso irmão, deu a sua vida por nós e ressuscitou?
T -  Creio
A -  Vocês acreditam na Aliança que Deus Pai fez com seu povo, realizada em Jesus 

Cristo e que a Igreja se torna atual pela força do Espírito Santo?
T -  Creio

Bênção da água

(Todos com uma mão estendida sobre a água)

A -   Bendito sejais vós, Senhor, Deus do universo, porque, pelos sinais visíveis dos 
sacramentos, realizais maravilhas invisíveis.  Ao longo da História da 
Salvação vós vos servistes da água para fazer-nos conhecer a graça do 
Batismo. 

T - Fontes de água viva, bendigam ao Senhor. / Enviai, Senhor, o vosso Espírito 
/ para que santifique a fonte da água!

(Uma pessoa designada faz a aspersão)

Canto:  -  Eu te peço desta água que tu tens. / És água viva, meu Senhor. / 
Tenho sede e tenho fome de amor, / e acredito nesta fonte de onde vens. / 
Vens de Deus, estás em Deus, / também é Deus, e Deus contigo faz um só.
 / Eu, porém, que vim da terra e volto ao pó, / quero viver eternamente
ao lado teu.
És água viva, és vida nova. / E todo dia me batizas outra vez. / 
Me fazes renascer, me fazes reviver. / Eu quero a água desta fonte de 
onde vens  (bis)
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A - Confiantes na presença do Ressuscitado que está no meio de nós, supliquemos:

T - Cristo, nossa Páscoa, escutai-nos!

1. Ó Cristo, na vossa Páscoa, cantamos a vitória de toda a humanidade; por 

isso vos entregamos toda a luta, toda busca de uma nova terra. 

Supliquemos:

2. Cristo, vencestes a morte por vossa ressurreição, dai-nos muita força na 

luta contra toda a maldade deste mundo. Supliquemos:

3. Cristo, Luz e Salvação de todos os povos, acendei o fogo do vosso Espirito 

sobre nós que proclamamos a vossa ressurreição. Supliquemos:

4. Cristo, acolhei com bondade, em vossa casa, todos os nossos irmãos e 

irmãs que partiram desta vida. Supliquemos:

T - Ó Deus da Salvação, energia de vida! Dai-nos a graça de caminharmos .
sempre na luz do Cristo ressuscitado e na força do vosso Espírito. Amém!

·  Pai-Nosso

Oremos:  Ó Deus de todos os nomes, Senhor da História! Jesus ressuscitado abriu 
hoje as portas do vosso Reino.  Renovai-nos pelo Espírito Mãe. Fazei-
nos caminhar na esperança de um mundo novo, sem violência e sem 
divisão. Pelo mesmo Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém!

Bênção

 A -  O Deus, que fez Jesus ressurgir da morte, nos ressuscite para uma vida nova, 
nos encha de esperança e nos dê a sua paz agora e sempre. Amém!

A - Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.

T - Para sempre seja louvado!

Abraço da paz

CONFRATERNIZAÇÃO 
FELIZ PÁSCOA!
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CANTOS

1.    HINO DA CF 2019

1.  “Eis que o Senhor fez conhecer a salvação / e revelou sua justiça às 

nações. / Que neste tempo quaresmal, nossa oração / transforme a vida, 

nossos atos e ações.

R.: Pelo direito e a justiça libertados, / Povos, nações de tantas raças e 

culturas. / Por tua graça, ó Senhor, ressuscitados, / somos em 

Cristo, hoje, novas criaturas.

2.    Foi no deserto que Jesus nos ensinou, / a superar toda ganância e 

tentação. / Arrependei-vos, eis que o tempo já chegou, / tempo de paz, 

justiça e reconciliação.

3.    Em Jesus Cristo uma nova aliança, / quis o Senhor com o seu povo 

instaurar. / Um novo reino de justiça e esperança, / fraternidade, onde 

todos têm lugar.

4.    Ser um profeta na atual sociedade, / da ação política, com fé, participar. 

/ É o dom de Deus que faz, do amor, fraternidade, / e bem comum faz 

bem todos se tornar.

2.   PAI EM TUAS MÃOS (Sl 30)

R.: Pai, / em tuas mãos / entrego o meu espírito (2x)

1. Senhor, eu ponho em vós minha esperança; / que eu não fique 

envergonhado eternamente. / Em vossas mãos, Senhor, entrego o meu 

espírito, / porque vós me salvareis, ó Deus fiel.

2. Tornei-me opróbio do inimigo, / o desprezo e zombaria dos vizinhos, / e 

objeto do pavor para os inimigos; / fogem de mim os que nos veem pela 

rua!

3.  PERDOAI-NOS, Ó PAI

      R.: Perdoai-nos, ó Pai, as nossas ofensas, / como nós perdoamos a quem 
nos  ofendeu!

1. Se eu não perdoar a meu irmão, / o Senhor não me dá o seu perdão.

2. Eu não julgo para não ser julgado, / perdoando é que serei perdoado.
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3. Ajudai-me, Senhor, a perdoar; / e livrai-me de julgar e condenar.
4. Vou ficar sempre unido em comunhão / ao Senhor e também ao meu irmão.
5. Vou levar para a vida a união / que floresce nesta santa Comunhão.
6. Vivo em Cristo a vida de cristão: / Sou mensagem de sua reconciliação.

 
4.  EIS O TEMPO DE CONVERSÃO

R.: Eis o tempo de conversão. / Eis o dia da salvação. / Ao pai voltemos, 
juntos andemos. / Eis o tempo de conversão!

1. Os caminhos do Senhor / São verdade, são amor. / Dirigi os passos 
meus, / Em vós espero, ó Senhor!

2. Ele guia ao bom caminho / Quem errou e quer voltar. / Ele é bom, fiel e .
justo,

      Ele busca e vem salvar.
3. Viverei com o Senhor, / Ele é meu sustento. / Eu confio, mesmo quando .

/ Minha dor não mais aguento.
4. Tem valor aos olhos seus / Meu sofrer e meu morrer. / Libertai o vosso .

servo / E fazei-o reviver! 
5. A palavra do Senhor / É a luz do meu caminho. / Ela é vida, é alegria, / .

Vou guardá-la com carinho.
6. Sua lei, seu mandamento / É viver a caridade. / Caminhemos todos .

juntos / Construindo a unidade.

5.   EU VIM PARA QUE TODOS 

R.: “Eu vim para que todos tenham vida, / que todos tenham vida 
plenamente”.

1.   Reconstroi a tua vida em comunhão com teu Senhor; / reconstrói a tua 
vida em comunhão com teu irmão; / onde está o teu irmão, / eu estou 
presente nele.

2.   “Eu passei fazendo o bem, / eu curei todos os males”. / Hoje és minha 
presença junto a todo sofredor: / onde sofre o teu irmão, / eu estou 
sofrendo nele.

3.   “Entreguei a minha vida pela salvação de todos! / Reconstroi, protege a 
vida de indefesos e inocentes; / onde morre o teu irmão, eu estou 
morrendo nele.
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6.  VITÓRIA TU REINARÁS

R.: Vitória! / Tu reinarás! / Ó Cruz, tu nos salvarás! (bis)

1.   Brilhante sobre o mundo, / que vive sem tua luz. / Tu és um sol fecundo 

/ de amor e de paz, ó Cruz!

2.  Aumenta a confiança / do pobre e do pecador, / confirma nossa 

esperança / na marcha para o Senhor.

3. À sombra dos teus braços / a Igreja viverá, / por ti eterno abraço, / o Pai 

nos acolherá.

4. Nós vamos à cidade / e lá Eu irei sofrer. / Serei crucificado / mas hei de 

reviver.
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