
CAMPANHA DA FRATERNIDADE – 2021 

TEMA: “Fraternidade e Diálogo: compromisso de amor” 

LEMA: “Cristo é a nossa paz: do que era dividido, fez uma unidade.” (Lucas 10, 33-34) 

 

Anualmente, a Igreja Católica lança a Campanha da Fraternidade na 4ª feira de 
Cinzas, como um caminho de conversão quaresmal, com o objetivo de transformar 
aspectos da vida humana que precisam ser melhorados (economia, relações, meio 
ambiente, direitos sociais, dentre outros). 

Por meio da Campanha da Fraternidade desse ano, reafirma seu compromisso com 
a vida e se posiciona contra tudo aquilo que pode se configurar como uma ameaça a vida, 
não só a vida humana, mas considerando a vida em suas diversas formas. 

Nesse ano, a Igreja Católica se uniu, mais uma vez, às outras igrejas cristãs, num 
caminho de unidade, ecumenismo e inter-religiosidade, para a elaboração e proposição da 
Campanha da Fraternidade (por isso é Ecumênica). Unidas para a vivência do diálogo e 
para a construção de objetivos e ações comuns, que visam à preservação da liberdade, do 
respeito e da vida. 

Sendo assim, a Campanha da Fraternidade ecumênica observa, analisa e aponta os 
aspectos negativos que ameaçam a vida nos dias atuais: negacionismo, necropolítica, 
racismo estrutural, violência, dentre outros aspectos. 

A CFE 2021 “convida as comunidades de fé e pessoas de boa vontade a pensarem, 
avaliarem e identificarem caminhos para superar as polarizações e violências através do 
diálogo amoroso, testemunhando a unidade na diversidade.” (Objetivo geral citado no 
Texto-base da CFE 2021, pag. 10). De modo mais específico, somos todos convidados a: 

 
ü Redescobrir a força e a beleza do diálogo como caminho de relações mais 

amorosas; 
ü Denunciar as diferentes violências praticadas e legitimadas indevidamente em nome 

de Jesus; 
ü Comprometer-nos com as causas que defendem a casa comum, denunciando a 

instrumentalização da fé em Jesus Cristo que legitima a exploração e a destruição 
socioambiental; 

ü Contribuir para superar as desigualdades; 
ü Animar o engajamento em ações concretas de amor à pessoa próxima; 
ü Promover a conversão para a cultura do amor, como forma de superar a cultura do 

ódio; 
ü Fortalecer a convivência ecumênica e inter-religiosa; 
ü Estimular o diálogo e a convivência fraterna como experiências humanas 

irrenunciáveis, em meio a crenças, ideologias e concepções, em um mundo cada 
vez mais plural; 

ü Compartilhar experiências concretas de diálogo e convívio fraterno. 
 

A busca individual e da sociedade para atingir tais objetivos tem como inspiração os 
trechos bíblicos do Evangelho de Lucas, “Os discípulos de Emaús” (Lucas 24, 13 – 34) e a 
Carta de São Paulo aos Efésios (Ef 2, 14), os quais nos lembram a realidade que 
precisamos enxergar e com a qual devemos nos comprometer: os ensinamentos de Jesus 
que nos levam a fraternidade e a unidade. 



ORAÇÃO DA CAMPANHA DA FRATERNIDADE 

 
Deus da vida, da justiça e do amor, 

nós Te bendizemos pelo dom da fraternidade 
e por concederes a graça de vivermos a comunhão na diversidade. 

Através desta Campanha da Fraternidade Ecumênica, 
ajuda-nos a testemunhar a beleza do diálogo 

como compromisso de amor, criando pontes que unem 
em vez de muros que separam e geram indiferença e ódio. 

Torna-nos pessoas sensíveis e disponíveis para servir a toda a humanidade, em especial, aos mais 
pobres e fragilizados, a fim de que possamos testemunhar o Teu amor redentor e partilhar suas dores 

e angústias, suas alegrias e esperanças, caminhando pelas veredas da amorosidade. 
Por Jesus Cristo, nossa paz, 

no Espírito Santo, sopro restaurador da vida. 
Amém. 

Hino da Campanha da Fraternidade:     https://www.youtube.com/watch?v=I2xfIWNSQb8 

CARTAZ DA CF 

Proclamando que Cristo é a nossa paz, a 

identidade visual da CFE 2021 expressa a comunhão 

dos diversos dons e carismas presentes nas 

comunidades de fé. São dons que se movimentam por 

meio de uma ciranda onde não há primeiro nem último, 

onde todos se unem e, entre sinfonias variadas, 

buscam o mesmo compasso, a mesma sintonia, 

formando comunhão em movimento. A ciranda da vida 

coloca de mãos unidades as pessoas das Igrejas, 

mulheres e homens de boa vontade. A ciranda nos 

convida quando, entre a criança e um cadeirante, há 

um espaço aberto à espera das outras pessoas que 

desejam se unir à roda do diálogo. 

Vamos juntos caminhar em diálogo, construir a paz, viver em fraternidade... 

Material elaborado pela Coordenação de Ensino Religioso  
 Escola São Teodoro de Nossa Senhora de Sion 


