
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aos Revmos. Srs. Párocos 
E Administradores paroquiais, 

Saudação, Paz e Benção, no Senhor! 
 
 

Estimados irmãos, Presbíteros! 
Sirvo-me desta para fazer chegar aos vossos corações e mentes, um lamento e um clamor 

que brota da situação em que se encontram milhares de funcionários da Rede Pública Estadual de 
Ensino. São professoras e professores e serventes de várias categorias que atuam nas escolas. 

Estes profissionais, vivem um drama em relação ao piso salarial que é insuficiente para 
garantir as condições mínimas de sobrevivência. Como fruto da organização e da persistência 
destes nossos irmãos, na última “quarta-feira (30/3/2022), com 50 votos favoráveis foi aprovado, 
no Plenário da Assembleia Legislativa, o PL 3.568/22 com as emendas que garantem os direitos 
das/os trabalhadoras/es em Educação” (cf. noticias do Sindicato). Rezemos para que isso se 
efetive! 

Em nossa Arquidiocese, que abrange 79 municípios do Estado, vamos pedir ao Bom Deus 
que fortaleça os funcionários (trabalhadoras e trabalhadores) da educação para que sejam 
reconhecidos em sua dignidade e sua missão. 

Por isso, peço aos caros irmãos, presbíteros, Párocos e Administradores paroquiais, que 
inspirados pelas reflexões da Campanha da Fraternidade deste ano, promovam, neste final de 
semana 02 e 03 de abril e também no próximo, dias 09 e 10 de abril, nas missas e celebrações, 
uma prece especial, acrescentada à “Oração dos fieis”, pelos funcionários da Rede pública 
Estadual de Ensino, como está sugerida no texto anexo. 

Agradecido por sua compreensão, para com esta minha solicitação, e sua generosa 
caridade pastoral, no acompanhamento e na proximidade das pessoas que mais necessitam, rogo 
a Nosso Senhor Jesus Cristo, Sabedoria do Pai e Mestre de todos nós, que lhes conceda Sua graça 
e força. 

Com uma especial benção! 
 
 
 
 

Dom Airton José dos Santos 
Arcebispo Metropolitano de Mariana 
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Gabinete do Arcebispo 
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ANEXO 
 
 

Acrescentar, à “Oração dos Fieis”, a prece especial pelos funcionários da Rede Pública Estadual de Ensino 
(Professoras(es) e outros Servidores, de várias categorias, nas escolas Estaduais), como está abaixo. 
________________________ 
 
L. Por nossas irmãs e irmãos, funcionários (trabalhadoras e trabalhadores) da 
Educação, em nosso estado de Minas Gerais, para que sejam reconhecidos em sua 
dignidade e em sua missão, realizada em nossas Escolas Estaduais, para que não se 
deixem vencer pelas adversidades, mas saibam vencer com as armas da sabedoria 
e do amor, rezemos irmãos! 
T. Senhor, escutai a nossa prece! (ou outra, conforme o costume...) 
________________________ 
 
 
Ao final da Missa, após a Oração depois da Comunhão, antes dos avisos paroquiais, convidar todo o povo 
para rezar a Oração da Campanha da Fraternidade. 
 

ORAÇÃO DA CAMPANHA DA FRATERNIDADE 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! / Permitais 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. 


