
Oração inicial



Coloquemo-nos na 
presença amorosa de 
Cristo que nos cumula 
de sabedoria e paz.



Palavra de Deus - Jo 8, 1-11
Jesus foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, 
voltou ao templo, e todo o povo vinha até ele, que 
sentado, os ensinava. Então os escribas e os fariseus 
trouxeram uma mulher flagrada em adultério. 
Colocando-a no meio, disseram a Jesus: “Mestre, esta 
mulher foi flagrada em adultério. Moisés, na Lei, nos 
mandou apedrejar tais mulheres. E tu, que dizes?” Eles 
perguntavam isso para pô-lo à prova e ter motivo para 
acusá-lo. 



Palavra de Deus - Jo 8, 1-11
Jesus, porém, inclinando-se, começou a escrever com 

o dedo no chão. Como insistissem em perguntar, 

Jesus ergueu-se e disse: “Quem dentre vós não tiver 

pecado, atire a primeira pedra!”; e, inclinando-se de 

novo, continuou a escrever no chão. Ao ouvirem isso, 

foram saindo um por um, a começar pelos mais 

velhos. 



Palavra de Deus - Jo 8, 1-11
Jesus ficou sozinho com a mulher, que continuava no 

meio, em pé. Erguendo-se, Jesus lhe disse: “Mulher, onde 

estão eles? Ninguém te condenou?” Ela respondeu: 

“Ninguém, Senhor!” Jesus, então, lhe disse: “Eu também 

não te condeno. Vai, e de agora em diante, não peques 

mais”

Palavra da Salvação

Glória a vós, Senhor! 



Jesus Cristo, mestre e 
Senhor, ajuda-nos a 
falar com sabedoria e 
a ensinar com amor, 
pelo amor e para o 
amor.



Oração da CF 2022

Pai Santo, neste tempo favorável de conversão e 
compromisso,

dai-nos a graça de sermos educados pela Palavra 
que liberta e salva.

Livrai-nos da influência negativa de uma cultura em 
que a educação não é assumida como ato de amor 
aos irmãos e de esperança no ser humano.

Renovai-nos com a vossa graça para vencermos o 
medo, o desânimo e o cansaço, e ajudai-nos a 
promover uma educação integral, fraterna e 
solidária.



Fortalecei-nos, para que sejamos corajosos na missão 
de educar para a vida plena em família, em 
comunidades eclesiais missionárias, nas escolas, nas 
universidades e em todos os ambientes.

Ensinai-nos a falar com sabedoria e educar com amor!

Fazei com que a Virgem Maria, Mãe educadora, com a 
sabedoria dos pequenos e pobres, nos ajude a educar 
e servir com a pedagogia do diálogo, da solidariedade 
e da paz.

Por Jesus, vosso Filho amado, no Espírito, Senhor que 
dá a vida.

Amém.



Este material foi gentilmente preparado pelo 
Setor de Animação Pastoral da ANEC a partir 
do texto-base da CF 2022. Pedimos que, ao 
utilizá-lo, não se esqueça de fazer a devida 
referência.

ANEC, juntos pela educação católica.


