
 

 

4 COISAS QUE VOCÊ PRECISA SABER SOBRE  

A CAMPANHA DA FRATERNIDADE 
 

 

Com a Quaresma, entramos também na Campanha da 
Fraternidade (CF), uma ação organizada pela Conferência 
Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) que, este ano, tem como 
tema: “Fraternidade: biomas brasileiros e defesa da vida” e lema: 
“Cultivar e guardar a Criação” (Gn 2,15). 
 

Selecionamos algumas informações importantes sobre o 
histórico da campanha, os objetivos, ações concretas, que farão 
ver como os temas estão sempre ligados ao que o povo de Deus 
vive no Brasil. 

A inspiração dos temas da CF está sempre ligada a 
problemas concretos pelos quais a sociedade passa. A ideia 
começou no início da década de 1960, quando padres da Cáritas 
Brasileira idealizaram um fundo para realizar, como Igreja, 
atividades assistenciais. O embrião da Campanha que temos 
hoje ocorreu, pela primeira vez, na Quaresma de 1962 em Natal 
(RN). Cresceu aos poucos e ganhou o apoio de organismos 
nacionais e da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. 
 

  Foi sob a atmosfera do Concílio Vaticano II que a ideia da 
Campanha da Fraternidade amadureceu e ganhou forma. “Ainda 
que, na Igreja, nem todos sigam pelo mesmo caminho, todos 
são, contudo, chamados à santidade” (Lumen Gentium, n. 32). A 
grande novidade do Concílio (convocado em 1961 e finalizado 
em 1965) foi fundamental para que a CF tivesse seu formato 
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definido e amparado teologicamente. Havia ali, naquela época, 
uma urgência de unidade e missionariedade na vida da Igreja.  A 
Campanha da Fraternidade, no modelo que conhecemos hoje, 
aconteceu pela primeira vez em 1964 e teve o tema: “Campanha 
da Fraternidade” e o lema: “Lembre-se: você também é Igreja”. A 
ideia central era colocar os fiéis em uma posição protagonista 
diante das obras sociais mantidas pela Igreja. 

 

Ao longo dos mais de 50 anos de história, percebe-se uma 
intensa ligação entre os temas da CF e a realidade 
contemporânea. Ao observarmos as fases, fica evidente essa 
comunhão: nos primeiros anos (1964 a 1972), um caminho de 
renovação interna, das estruturas e também da mentalidade do 
povo de Deus. Com início em um ano marcado por revoluções 
políticas e sociais, os temas seguiram um ritmo de 
“responsabilidade com o outro”, “reconciliação” e “ser Igreja”. Já 
na segunda fase, até 1984, a direção vivida foi de denúncia de 
injustiças como o trabalho escravo, assistência à saúde e o 
chamado à liberdade do amor. De 1985 até hoje, os temas têm 
se voltado às realidades existenciais do Brasil: fome, 
desemprego, a importância da família, drogas, aborto e os males 
da falta de cuidado com o meio ambiente. 

 

O gesto concreto da Campanha é realizado na coleta da 
solidariedade. Esta coleta acontece no Domingo de Ramos. 
Todas as comunidades cristãs católicas e ecumênicas do Brasil 
se unem neste esforço e arrecadam para o Fundo Nacional de 
Solidariedade e os Fundos Diocesanos de Solidariedade. 60% 
dos recursos são destinados ao apoio de projetos sociais da 
própria comunidade e 40% dos recursos são revertidos para o 
fortalecimento da solidariedade entre as diferentes regiões do 
país.  
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