
Juntos pela Educação Católica

BÊNÇÃO DO INÍCIO DO ANO LETIVO 2023
Abaixo, o Setor de Animação Pastoral da ANEC disponibiliza uma sugestão de Roteiro para a
celebração de bênção do Ano Letivo de 2023, recordando um bonito costume das escolas
católicas.

Cada instituição deve incrementar criativamente a celebração de bênção, trazendo elementos
do carisma congregacional ou de aspectos culturais locais. Também deve ser observada a
linguagem mais adequada para cada grupo de estudantes - se são crianças, jovens ou adultos.
De acordo com a sensibilidade pastoral da equipe, pode-se incluir uma dinâmica desde que ela
não prejudique o sentido celebrativo da ocasião.

As canções são sugestões que podem e devem ser alteradas de acordo com a realidade local.
Também a ambientação é sugerida, mas deve ser preparada com aquilo que comunica melhor e
eficazmente com os participantes.

Considerando que nossa cultura é ruidosa e cheia de dispersão, é muito importante auxiliar os
estudantes a entrar na dinâmica celebrativa, proporcionando um espaço e um tempo favoráveis
à celebração, momentos de silêncio e oração pessoal. A duração prevista é de 30 a 40 minutos.
É recomendável que os educadores introduzam anteriormente aos estudantes o sentido de se
fazer esta pausa no começo da jornada. Como nem todos estão acostumados ao espaço-tempo
celebrativo, é válido explicar antecipadamente como se deve comportar durante uma
celebração, especialmente se for em algum ambiente litúrgico como a capela ou igreja.

O ministro da celebração de bênção é preferencialmente o ministro ordenado - o bispo,
presbítero ou diácono. Mas também outros ministros religiosos(as) ou leigos(as) podem
conduzir a celebração de acordo com o n. 18 da introdução do Ritual de Bênçãos.

É imprescindível que haja a proclamação da Palavra de Deus, pois a bênção não é um ato
mágico, mas litúrgico. Abaixo sugerimos um texto do Evangelho de Mateus e ao final colocamos
outras referências que podem ser usadas em substituição.

A benção é dada aos estudantes. Contudo, também podem ser abençoados os materiais
escolares, como a mochila, por exemplo. Nesse caso, é preciso enfatizar que o objeto abençoado
não é um “amuleto”, mas um sinal da presença de Deus que nos acompanha.

Divulgação
A ANEC terá prazer em divulgar os registros da celebração que forem compartilhados nas redes
sociais das escolas. Basta enviar as fotografias, links e relatos para pastoral@anec.org.br e
marcar o @anecbrasil nas publicações no Instagram e Facebook.

Sugestão de ambientação
A capela, igreja ou outro espaço deve ser preparado para acolher os estudantes. É válido
ressaltar alguns símbolos importantes: o círio pascal ou uma vela maior, o crucifixo, o livro da
Palavra de Deus (Lecionário ou Bíblia), a imagem do patrono ou padroeiro da instituição. Em
alguns lugares há o costume de se abençoar as mochilas. Nesse caso, pode-se preparar um
pequeno arranjo em que se destaquem materiais escolares que sejam familiares aos estudantes
(livros, cadernos, canetas, uniformes).
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Sugestão de materiais
● Água benta (aspersório, caldeirinha e hissope ou numa vasilha com ramos verdes)
● Círio pascal
● O crucifixo
● Uma imagem de Nossa Senhora (estátua ou ícone)
● Lecionário ou bíblia
● Outros símbolos da jornada dos estudantes (mochila, uniforme, bandeira do

colégio, livros)
● Tecidos e flores para ornamentação

Sugestão de cantos:

Refrão meditativo para a chegada:
● E quem fala com sabedoria
● Onde reina o amor
● Deus é amor
● Povos, vinde todos
● O nosso olhar se dirige a Jesus
● Confiemo-nos ao Senhor

Para o louvor:
● Hoje é tempo de louvar a Deus
● Obrigado, Senhor
● Te amarei, Senhor
● Louvai a Deus que é tão bom
● Aqui chegando, Senhor
● Bom é louvar o Senhor nosso Deus

Resposta das preces:
● Em vós confiamos Senhor

Para a aspersão:
● Tua bênção, Senhor, nos ilumine
● Vem, Senhor e abençoa-nos
● Deus nos abençoe, Deus nos dê a paz
● Nas horas de Deus, amém

Mais informações, entre em contato com o Setor de Animação Pastoral da ANEC:
Gregory Rial - 61 99370 1809 - pastoral@anec.org.br
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https://www.youtube.com/watch?v=2rGJjGPiMks
https://www.youtube.com/watch?v=mU9jf-4dOB8
https://www.youtube.com/watch?v=aC8ifJwED44
https://www.youtube.com/watch?v=N1poZM4HEws
https://www.youtube.com/watch?v=y_QJQWTHqUc
https://www.youtube.com/watch?v=RMd34tIU620
https://www.youtube.com/watch?v=YX1tbq8fk48
https://www.youtube.com/watch?v=s_chT1WrFMM
https://www.youtube.com/watch?v=DvsnF2ksF08
https://drive.google.com/file/d/1oi25v-jTBzuCiGo9tplf0YN1Hcc9PbxL/view?usp=share_link
https://www.youtube.com/watch?v=--AWwXzsf1Y
https://www.youtube.com/watch?v=fr7eU1gY5Js
https://www.youtube.com/watch?v=VYRecZNhyak
https://www.youtube.com/watch?v=gy7ldMxfDnQ
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ROTEIRO SUGERIDO - BÊNÇÃO DE INÍCIO DO ANO LETIVO 2023

Chegada - silêncio - refrão meditativo enquanto todos se acomodam

Refrão
Queremos ver Jesus, caminho verdade e vida. Queremos ver Jesus! Queremos ver Jesus!

ACOLHIDA

Dir: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo!
Amém.

Dir: A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo
estejam convosco.
Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo!

RECORDAÇÃO DA VIDA E LOUVOR
Dir: Ao iniciarmos com alegria este novo ano letivo, nos colocamos diante do Senhor em atitude
de louvor e gratidão, pedindo que Ele nos abençoe. Quais sentimentos e pensamentos trazemos
para esta celebração?

Se for oportuno, os estudantes e educadores podem se expressar em voz alta.

Dir: Agradeçamos ao nosso Deus que é amor e bondade por esse ano letivo cantando:

Canto

1. Em coro a Deus louvemos
eterno e seu amor
Pois Deus é admirável
eterno e seu amor
Por nós fez maravilhas,
louvemos o Senhor!

2. Criou o céu e a terra:
eterno é seu amor
Criou o sol e a luz,
eterno é seu amor

3. Fez águas, nuvens, chuvas:
eterno é seu amor
Fez pedras, terras, montes:
eterno é seu amor

4. Distribuiu a vida
eterno é seu amor
Na planta, peixe e ave:
eterno é seu amor

5. E fez à sua imagem
eterno é seu amor
o homem livre e forte:
eterno é seu amor!

6. Na história que fazemos
eterno é seu amor
Deus vai à nossa frente:
eterno é seu amor

7. E quando nós pecamos
eterno é seu amor
perdoa e fortalece:
eterno é seu am
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PALAVRA DE DEUS

Dir: Ouçamos com atenção a Palavra de Deus:

Leitor: O Senhor esteja convosco.
Ele está no meio de nós.

Leitor: PROCLAMAÇÃO do Evangelho de Jesus Cristo + segundo Mateus.
Glória a vós, Senhor!

Leitor: Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal
perder o seu sabor, com que salgaremos? Ele não servirá para mais nada, senão para ser
jogado fora e ser pisado pelos homens.
Vós sois a luz do mundo. Não pode ficar escondida uma cidade construída sobre um
monte. Ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha, mas sim num
candeeiro, onde brilha para todos que estão na casa.
Assim também brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas
obras e louvem o vosso Pai que está nos céus.

Leitor: Palavra da Salvação.
Glória a vós, Senhor!

Breve reflexão ou partilha participada (a depender do grupo).

Se for o caso, por razões pastorais e para facilitar a compreensão e participação, sobretudo de
crianças e adolescentes, pode-se realizar alguma dinâmica ou explicação usando objetos
concretos, como o próprio sal.

SÚPLICAS E PRECES
Pode-se convidar os estudantes ou educadores para fazerem as preces.

Dir: No começo deste novo ano letivo, apresentemos a Deus nossos pedidos e digamos
(cantemos) a cada invocação:

Em Vós confiamos, Senhor!

Leitor: Nós vos agradecemos pela oportunidade de começar mais um ano letivo, e
pedimos que abençoeis a cada um dos estudantes e educadores.

Leitor: Nós vos pedimos o dom da Inteligência e da Sabedoria para que nosso
aprendizado ao longo deste ano possa nos ajudar a ser melhores.

Leitor: Nós vos entregamos nossos pais e familiares e pedimos que eles possam ver os
frutos daquilo que plantaram em cada um de nós.

Leitor: Nós vos suplicamos que fortaleça todos os professores, colaboradores e
dirigentes da nossa escola para que possam sempre fazer o que é bom e justo.
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Dir: Ao apresentarmos a Deus nossos pedidos, concluamos rezando a oração que Jesus nos
ensinou como modelo de toda oração:

Pai nosso…

ORAÇÃO DE BÊNÇÃO

Dir: Caros estudantes e educadores, irmãos e irmãs, invoquemos, em um instante de silêncio, a
bênção de Deus que amor, ternura e bondade sobre nossa escola e sobre cada um de nós para
que vivamos um ano letivo em harmonia e em paz.

Faz-se um instante de silêncio.
Pode-se convidar a todos para inclinar suas cabeças para a oração de bênção.

DIr: Senhor Deus todo-poderoso,
atendei com bondade às nossas preces,
para que esta casa, destinada à educação e formação de jovens,
ao progresso das ciências e ao estudo das letras,
se torne o lugar onde discípulos e mestres, sensíveis à palavra da verdade,
procurem seguir os ensinamentos da vida cristã
e unir-se de todo coração ao mestre Jesus Cristo.
Que vive e reina para sempre.
R. Amém.

Enquanto isso faz-se a aspersão das pessoas e dos materiais escolares. Pode-se cantar: Pelas
estradas da vida (ouça aqui) ou outro canto apropriado.

PRECE MARIANA
Dir: Rezemos à Santíssima Virgem Maria, a mãe de Jesus, para que ao longo deste ano sejamos
capazes de cumprir a vontade de Deus.

Ave Maria…
ou ainda: À vossa proteção recorremos…

BENÇÃO FINAL

Dir: Deus fonte de toda a ciência, nos ensine os seus caminhos;
Cristo, sabedoria eterna, nos faça conhecer a palavra da verdade;
o Espírito Santo, luz divina, ilumine sempre a nossa mente,
para que aprendamos o que é bom e justo e o ponhamos em prática com coragem.
Amém.

Dir: A bênção de Deus todo-poderoso, Pai, Filho  e Espírito Santo,
desça sobre nós e permaneça conosco para sempre.
Amém.

Um canto final pode ser entoado enquanto os participantes retornam para a sala de aula.
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