CAMPANHA DA
FRATERNIDADE
ANO 2021

Apresentação
sintética

TEMA: FRATERNIDADE E DIÁLOGO:
COMPROMISSO DE AMOR
LEMA: “Cristo é nossa Paz: do que era dividido
fez uma unidade” (Ef 2,14ª)

Num mundo marcado pela
diversidade, o diálogo é o caminho
para a Paz!

A Campanha da Fraternidade deste ano nos convida
a refletir, aprofundar e a promover
O DIÁLOGO como CAMINHO para PAZ.

Uma Campanha Ecumênica PORQUE...
Somos todos responsáveis pela
promoção da Paz através do diálogo!
IGREJAS DO CONIC:
Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil
Igreja Presbiteriana Unida do Brasil
Igreja Católica Apostólica Romana
Igreja Episcopal Anglicana do Brasil
Igreja Sirian Ortodoxa de Antioquia (Siríaca)
Aliança de Batistas do Brasil
Igreja Betesda
Centro ecumênico de serviços de Educação Popular

QUARESMA E
CAMPANHA DA
FRATERNIDADE:
• A quaresma é tempo de exercício da fraternidade;
• Nesta quaresma somos chamados a crescer na capacidade
de diálogo;
• O diálogo implica abertura, acolhida, escuta, capacidade
de interação, discernimento conjunto...;
• O diálogo é um compromisso de amor;
• O diálogo é um instrumento de promoção da Paz...

OBJETIVOS DA CF 2021:
▪ Descobrir a força e a beleza do diálogo como CAMINHO de
relações mais amorosas;
▪ Denunciar as diferentes violências praticadas e legitimadas
indevidamente em nome de Jesus;
▪ Comprometer-nos com as causas que defendem a casa comum;
▪ Contribuir para superar as desigualdades;
▪ Animar o engajamento e ações concretas de amor ao próximo;
▪ Promover a cultura do amor como forma de superar a cultura
do ódio;
▪ Fortalecer a convivência e a comunicação e inter-religiosa;
▪ Estimular a convivência fraterna em meio às crenças,
ideologias, concepções diferentes;
▪ Compartilhar experiências concretas de diálogo e convívio
fraterno.

PRIMEIRA PARTE: I PARADA VER A REALIDADE:
▪ O mundo está marcado por graves males que revelam
a falta de diálogo:
- Há múltiplas violências: interpessoal, familiar, social,
institucional...
- Ismos: egoísmo, individualismo, fundamentalismo,
nacionalismo, proselitismo, racismo...
- Guerras;
- Indiferença;
- Intolerâncias;
- Polarizaçōes... (extremismo)

• A pandemia da COVID-19 acentuou uma série de
problemas humanos no mundo;
• A humanidade fez a
experiência do medo, da
impotência, da angústia, da
fragilidade, vulnerabilidade,
incerteza, da dependência...

Todas as dimensões da vida da sociedade foram
abaladas...

Lamentavelmente em meio a tanto sofrimento, houve
quem se aproveitasse do sofrimento alheio:

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Negacionismo...
Doutrina da conspiração ...
Indiferença...
Desvio de recursos...
Corrupção política...
Insensibilidade...
Egoísmo...
Abuso comercial, elevação dos preços ...

▪ Graves problemas sociais revelam
pouca harmonia entre DIÁLOGO E BEM COMUM:
- O elevado número de homicídios
por ano, sobretudo, de jovens
negros; 30.873 jovens foram
assassinados em 2018;
- Houve um crescente aumento
do feminicídio;
- Desrespeito para com os direitos
trabalhistas;
- Há rejeição, agressão e violência contra as minorias: indígenas,
LGBTQI+... (em 2018 420 foram assassinados), estrangeiros...

▪ Alto índice de violência policial, assassinato de ativistas
dos Direitos humanos (2017: 156 líderes assassinados no BR);
▪ Agressão ao meio ambiente: desmatamento ilegal,
extrativismo ilegal, queimadas, poluição dos rios e
nascentes...;
▪ Violência contra os encarcerados (cultura do “bandido
bom, é bandido morto”);

No
mundo
de
hoje
ORAÇÃO:
há muitas espécies de vírus:

“Livra-nos, Senhor, deste vírus, mas também de
todos os outros que se escondem dentro dele.
Livra-nos do vírus do pânico disseminado, que em
vez de construir sabedoria nos atira desamparados
para o labirinto da angústia.
Livra-nos do vírus do desânimo que nos retira a
fortaleza de alma com que melhor se enfrentam as
horas difíceis.
Livra-nos do vírus do pessimismo, pois não nos
deixa ver que, se não pudermos abrir a porta,
temos ainda possibilidade de abrir janelas.

Livra-nos do vírus do isolamento interior que desagrega, pois o
mundo continua a ser uma comunidade viva.
Livra-nos do vírus do individualismo que faz crescer as muralhas,
mas explode em nosso redor todas as pontes.
Livra-nos do vírus da comunicação vazia em doses massivas, pois
essa se sobrepõe à verdade das palavras que nos chegam do
silêncio.
Livra-nos do vírus da impotência, pois uma das coisas mais urgentes
a aprender é o poder da nossa vulnerabilidade.
Livra-nos, Senhor, do vírus das noites sem fim, pois não deixas de
recordar que Tu Mesmo nos colocaste como sentinelas da Aurora”.
(Cardeal José Tolentino Mendonça)

Segunda Parada: JULGAR
-Somos chamados a rememorar, recordar,
perceber a mão maravilhosa e cuidadora de
Deus na história das pessoas e das comunidades;
- Deus dialoga com a humanidade...
- A fé é diretriz de conduta tanto para o bem
quanto para o mal; é necessário refletir sobre o
conteúdo e os valores da experiência religiosa;
- É preciso discernimento da vontade de
Deus!
- “Amor e verdade se encontram justiça e paz
se abraçam” (Sl 85,11)...

Jesus é o príncipe da paz (cf. Is 9,6; Mq 5,4-5):
- A pessoa que promove a paz é chamada filha e
filho de Deus (Mt 5,9);
- A paz é o dom de Cristo ressuscitado (cf. Jo
21,26);
- Jesus chorou diante de Jerusalém porque a cidade
rejeitou a paz (cf. Lc 19,41);
- Todos os ensinamentos de Jesus estão centrados
no amor a Deus e ao próximo (cf. Jo 15,12-13;
Mt 5,43-46)...

- Jesus propõe a seus discípulos a necessidade do diálogo,
do perdão, da compaixão, do convívio fraterno...;
- A paz que brota da fé supera as inimizades e promove a
unidade (cf. Ef 4,1-6);
- Nós somos da família de Deus (cf. Ef 2,19);

- As comunidades cristãs são
chamadas a promover a
comunhão, a partilha de bens...
(Atos dos Apóstolos)

TERCEIRA PARADA: AGIR

▪ O batismo nos exige a
prática do bem, das
boas obras...
▪Promover o diálogo ecumênico, oração, semana de oração
pela unidade cristã, experiência de convivência interreligiosa;
▪ Superar a violência religiosa;
▪ Superar a violência contra as mulheres;
▪ Cuidar da casa comum...

IV PARTE: CELEBRAR
▪ Promover a Celebração da Palavra;
▪ Promover Celebrações ecumênicas;
▪ Preparar Celebrações penitenciais;
▪ Articular Campanhas solidárias;
▪ Promover experiência missionária periferia;
▪ Promover a Leitura orante da Palavra de Deus;
▪ Fazer estudos sobre questões ecumênicas, éticas, paz, unidade,
solidariedade;
▪ Incentivar o estudo da Encíclica “Fratelli Tutti”;
▪ Requalificar as relações interpessoais;
▪ Qualificar a vida fraterna, a correção, a escuta, o cuidado....

ORAÇÃO DA CF – 2021
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.

PARA A REFLEXÃO: APROFUNDAMENTO
1. O que podemos fazer para crescer na capacidade de
diálogo: pessoalmente, comunitariamente, em
família, no trabalho...?
2. O que podemos estimular em nossos (filhos,
estudantes, fieis...) para crescerem na capacidade de
diálogo?
3. O que mais me (nos) dificulta de fazer a experiência
do diálogo?
4. Quando a experiência religiosa impede a possibilidade
do diálogo?

Obrigado!
Bom uso!

Síntese
Dom Antônio de Assis Ribeiro, SDB
Bispo Auxiliar – Arquidiocese de Belém

facebook.com/domantoniodeassisribeiro/

