
 

CAMPANHA DA FRATERNIDADE – 2020 

TEMA: Fraternidade e vida: Dom e Compromisso 

LEMA: “Viu, sentiu compaixão e cuidou dele.” (Lucas 10, 33-34) 

 A Campanha da Fraternidade é uma proposta de observação, análise e proposição de ações 

voltadas para a sociedade com o objetivo permanente de transformar situações que ferem a vida e a 

dignidade das pessoas. É apresentada pela Igreja Católica, por meio da Confederação Nacional dos 

Bispos do Brasil (CNBB) e a cada ano traz um tema para o qual precisamos dar atenção e buscar 

possíveis soluções. A Campanha da Fraternidade também nos é apresentada como um caminho de 

conversão quaresmal. A Quaresma é um tempo de preparação, do Calendário Litúrgico cristão, que 

nos encaminha para a Páscoa! É o tempo em que somos tocados pela Palavra, cultivamos a oração, 

o amor a Deus e a solidariedade fraterna.  

Ao trazermos a Campanha da Fraternidade para o ambiente escolar, pretendemos estabelecer 

uma conexão, não só com a tradição religiosa que a motiva, mas com todas as realidades as quais 

presenciamos e precisamos transformar para melhor. Desse modo, desenvolvemos em nossos 

alunos, não só a sensibilidade e a preocupação para as grandes questões sociais que nos atingem, 

mas também o pensamento crítico, o conhecimento histórico-social, a mobilização do conhecimento 

de diversas áreas para a proposição de soluções, dentre outros aspectos, conforme o segmento e 

faixa etária das turmas. 

 Neste ano, a Campanha da Fraternidade, que será lançada no dia 26 de fevereiro, Quarta-

feira de Cinzas, sob o tema: “Fraternidade e vida: Dom e Compromisso”, configura-se como um 

instrumento à disposição das comunidades cristãs e de todas as pessoas de boa vontade para rever 

estilos de vida, superar o individualismo e olhar para o próximo com ternura, cuidado e compaixão, 

a fim de perceber suas necessidades e dificuldades e colaborar para a superação das mesmas, 

conforme o lema nos impulsiona: “Viu, sentiu compaixão e cuidou dele.” (Lc 10, 33-34). 

 Desse modo, o objetivo geral da CF – 2020 é: “conscientizar, à luz da Palavra de Deus, o 

sentido da vida como Dom e Compromisso, que se traduz  em relações de mútuo cuidado entre as 

pessoas, na família, na comunidade, na sociedade e no planeta, nossa Casa Comum.” (Texto-base, 

p.19).  

  A partir disso, a CF-2020 pretende enfatizar a sacralidade da vida e a necessidade de 

cuidarmos dela em todos os aspectos, na busca pela superação dos males que a ameaçam: violência, 

desemprego, desigualdade social, suicídio, exclusão, agressões a natureza e ao meio ambiente, 

dentre outros fatores resultantes de um olhar que abandona a vida das pessoas, que destrói a 

natureza, que exclui a vida (o texto-base apresenta e traz dados estatísticos dessas e de outras 

problemáticas). 

  

 A seguir estão os comentários a respeito do cartaz da Campanha da Fraternidade e a oração. 

Participe!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CARTAZ DA CF – 2020 

 

 “Os elementos que compõem a identidade visual 

da Campanha da Fraternidade buscam transmitir sua 

mensagem como oferta de diálogo da Igreja com a 

sociedade, buscando debater assuntos de relevante 

interesse dos brasileiros. 

A proposta para este ano foi inspirada pelo lema: 

“Viu, sentiu compaixão e cuidou dele” (Lc 10,33-34). O 

trecho, extraído da Parábola do Bom Samaritano, nos 

encoraja, a partir de Jesus Cristo, a servir com espírito 

de humanidade, cuidado e amor para com o próximo, 

sementes de fraternidade. 

Estender a mão ao próximo é missão dos 

discípulos e discípulas de Cristo. Foi essa marca que 

várias testemunhas da fé nos deixaram como legado. É o 

caso de Santa Dulce dos Pobres, o Anjo Bom da Bahia. 

Ela é uma das representações do “bom samaritano dos nossos tempos”. Por isso, sua imagem é 

apresentada em perspectiva de destaque no cartaz. 

Na ilustração, as pessoas que a cercam simbolizam uma população vulnerável, que clama 

por vida em plenitude. É possível perceber também a pluralidade que engloba diferentes faixas 

etárias, etnias e outras particularidades típicas de uma população multicultural, em um país de 

dimensões continentais como o Brasil. 

 O cenário escolhido para a composição do desenho foi o bairro do Pelourinho, localizado na 

capital do estado da Bahia, Salvador, berço de nascimento de Santa Dulce, representação de um 

Brasil de tantos lugares e culturas. As pessoas estão na rua, área comum de encontro e convívio, 

mas também onde se vivenciam dores e angústias. Assim, contemplamos uma Igreja em saída, que 

está nas ruas e vai ao encontro das pessoas. 

 Na arte, foi aplicada a técnica do mosaico. Nela, cada peça desempenha um importante 

papel para a formação completa do desenho. De modo mais evidente, a composição expressa a viva 

unidade na diversidade de dons e serviços que nos animam a construir uma sociedade mais sensível 

e comprometida com as necessidades de nossos irmãos e irmãs de todo o planeta.  

  



 

 
ORAÇÃO DA CAMPANHA DA FRATERNIDADE 2020 

 

Deus, nosso Pai, fonte da vida e princípio do bem viver, 

criastes o ser humano e lhe confiastes o mundo 

como um jardim a ser cultivado com amor. 

 

Dai-nos um coração acolhedor para assumir 

a vida como dom e compromisso. 

 

Abri nossos olhos para ver 

as necessidades dos nossos irmãos e irmãs, 

sobretudo dos mais pobres e marginalizados. 

 

Ensinai-nos a sentir verdadeira compaixão 

expressa no cuidado fraterno, 

próprio de quem reconhece no próximo 

o rosto do vosso Filho. 

 

Inspirai-nos palavras e ações para sermos 

construtores de uma nova sociedade, 

reconciliada no amor. 

 

Dai-nos a graça de vivermos 

em comunidades eclesiais missionárias, 

que, compadecidas, 

vejam, se aproximem e cuidem 

daqueles que sofrem, 

a exemplo de Maria, a Senhora da Conceição Aparecida, 

e de Santa Dulce dos Pobres, Anjo Bom do Brasil. 

 

Por Jesus, o Filho amado, 

no Espírito, Senhor que dá a vida. 

Amém! 

 

Pe. Patriky Samuel Batista  

Secretário para Campanhas da CNBB 

Elaboração do encarte: Coordenação de Ensino Religioso 

 


