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Este subsídio é destinado a todos os agentes de pastoral e demais interessados nas reflexões 
acerca da Campanha da Fraternidade de 2023, cujo tema é “Fraternidade e Fome”, e o lema, “Dai-
-lhes vós mesmos de comer” (Mt 14,16). Deseja promover a formação, mas sobretudo, incentivar 
práticas concretas de combate à fome e as suas raízes sociais. 

O objetivo geral da CF-2023 é “SENSIBILIZAR a sociedade e a Igreja para enfrentarem o flagelo da 
fome, sofrido por uma multidão de irmãos e irmãs, por meio de compromissos que transformem 
esta realidade a partir do Evangelho de Jesus Cristo.”1

Nossa prática cristã adquire sentido quando conseguimos viver plenamente a paixão por Deus e 
a misericórdia com o nosso próximo. E é justamente este o convite: viver com profecia o tempo 
quaresmal, com intensa prática de oração, abertura e sensibilidade diante da problemática dos 
que sofrem com a fome que têm atingido o nosso País. O Reino de Deus acontece quando ne-
nhum ser humano é privado desse direito social básico.

Historicamente, o Brasil se caracterizou pela desigualdade social e todas as mazelas dela advin-
das. Contudo, a pandemia de Covid-19 tornou crônico o problema da fome (Figura 1).

1  Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Campanha da Fraternidade 2023: Texto-Base. Brasília: Edições CNBB, 
2022, p.09. Os objetivos específicos, assim como as diversas sugestões de atividades podem ser acessados no 
Texto-Base, que foi suporte para a constituição desse subsídio.

Esses dados da realidade brasileira nos sensibilizam e convidam à profecia: anunciar e denunciar 
as injustiças que impossibilitam a implantação do Reino de Deus! 

 “Quem tem fome, tem pressa!” (Herbert José de Sousa). Provocados pelo Evangelho de Jesus 
Cristo, almejamos que essa Campanha da Fraternidade suscite em nós o compromisso da soli-
dariedade com os irmãos e irmãs mais vulneráveis. É um convite para vivermos simplesmente a 
fraternidade!

APRESENTAÇÃO

Figura 1- Insegurança alimentar no Brasil (2021-2022)

Fonte: https://olheparaafome.com.br/ (adaptado)
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OBJETIVOS DA CAMPANHA DA  FRATERNIDADE 2023

1. COMPREENDER a realidade da fome à luz da fé em Jesus Cristo;

2. DESVELAR as causas estruturais da fome no Brasil;

3. INDICAR as contradições de uma economia que mata pela fome;

4. APROFUNDAR o conhecimento e a compreensão das exigências evangélicas e éticas de 
superação da miséria e da fome;

5. ACOLHER o imperativo da Palavra de Deus, que nos conduz ao compromisso e à corres-
ponsabilidade fraterna;

6. INVESTIR esforços concretos em iniciativas individuais, comunitárias e sociais que le-
vem à superação da miséria e da fome no Brasil;

7. ESTIMULAR iniciativas de agricultura familiar agroecológica e a produção de alimentos 
saudáveis;

8. RECONHECER e fomentar iniciativas conjuntas entre comunidade de fé e outras institui-
ções da sociedade civil organizada;

9. MOBILIZAR a sociedade para que haja uma sólida política de alimentação no Brasil, 
pautada na soberania alimentar popular, que garanta que todos tenham vida.

SENSIBILIZAR a sociedade e a igreja para enfrentar o flagelo da fome, sofrido por uma multidão 
de irmãos e irmãs, por meio de compromissos que transformem esta realidade a partir do Evan-
gelho de Jesus Cristo.

 

Objetivos Específicos 

Objetivo Geral
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Um convite para sermos
irmãos e irmãs!

1º ENCONTRO
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“Ao entardecer, os discípulos chegaram perto de Jesus, e disseram: «Este lugar 
é deserto, e a hora já vai adiantada. Despede as multidões, para que possam ir aos 
povoados comprar alguma coisa para comer.» Mas Jesus lhes disse: «Eles não pre-
cisam ir embora. Dai-lhes vós mesmos de comer.».” Os discípulos responderam: 
‘Só temos aqui cinco pães e dois peixe.’ Jesus Disse: ‘tragam isso aqui’. Jesus 
mandou que as multidões se sentassem na grama. Depois pegou os cinco pães e 
os dois peixes, ergueu os olhos para o céu, pronunciou a bênção, partiu os pães, 
e os deu aos discípulos; os discípulos distribuíram às multidões.” (Mt 14, 15-21)

Este tempo de Quaresma é propício à conversão; requer atitudes de nossa fraternidade 
cristã para manter aceso o espírito comunitário. Por isso, a Campanha da Fraternidade deste 
ano convida-nos a tomar consciência e dirigir ações que visem sanar um problema social que 
atinge diariamente muitos de nossos irmãos e irmãs: a fome.

Essa problemática pode ser superada com fé e compromisso social. Por isso, Jesus é muito 
direto aos seus discípulos e a nós também: “Dai-lhes vós mesmos de comer” (Mt 14, 16). É 
um convite para sermos partícipes dessa missão: dar pão a quem tem fome de alimento e 
saciar a sede de justiça de tantos irmãos e irmãs que vivem as consequências oriundas das 
desigualdades sociais. 

Neste trecho do evangelho que ilumina nosso encontro, Jesus mostrou aos discípulos a com-
paixão com aqueles que sentem fome, sede, cansaço, angústia e abandono. Por isso, os in-
centivou a assumirem a fé, a fraternidade e o compromisso com aquelas pessoas. É um con-
vite para reconhecer a presença de Jesus em nosso povo. 

Assim expressa o texto-base da CF-2023: 

A nossa responsabilidade de seguidores de Jesus compromete-nos com a fome. 
Nenhum cristão pode dizer que não tem culpa pelo fato de 80% da humanidade 
ser obrigada a viver com apenas 20% dos recursos disponíveis. Nenhum cristão 
pode lavar as mãos quando se gastam em armas e extravagâncias recursos que 
deveriam estar ao serviço da saúde, da educação, da habitação, da constru-
ção de redes de saneamento básico... Nenhum cristão pode dormir tranquilo 
quando tantos homens e mulheres, depois de uma vida de trabalho, recebem 
aposentadorias miseráveis, que mal dão para pagar os remédios, enquanto se 
gastam quantias exorbitantes em obras de fachada que só servem para satisfa-
zer o ego dos donos do mundo.2

2. A Igreja e a Campanha da Fraternidade

1. Iluminação

 2 Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Campanha da Fraternidade 2023: Texto-Base. Brasília: Edições CNBB, 2022, p.23.
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• Durante os encontros pastorais, promover espaços 
formativos para a tomada de consciência da 
fraternidade cristã acerca do problema social da fome.

• Conhecer os dados socioeconômicos do município e do 
bairro.

3. Provocações para o diálogo

5. Materiais para inspirar-se

• O que suscita em nós o convite de Jesus? 

• Quem são nossos irmãos e irmãs com fome de pão e de justiça?

• Que situações de nossas vidas têm despertado o sentimento de compaixão? 

• Como podemos fortalecer os laços de fraternidade em nossas comunidades 
eclesiais? 

4. Gestos concretos: o que podemos fazer?

“O Milagre”
(Padre Zezinho)

Hino da CF-2023 Oração da CF- 2023

https://www.youtube.com/watch?v=oKtgPOTblJ4
https://www.youtube.com/watch?v=VvTB7beCybs
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A realidade da fome

2º ENCONTRO
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“Pois eu estive com fome e me destes de comer, estive com sede e me destes de 
beber, fui estrangeiro e me acolhestes, estive nu e me vestistes, fiquei doente e 
me visitastes, estive na prisão e me fostes ver” (Mt 25, 35-36)

Quando recorremos aos Evangelhos, não é difícil constatar que o Reino de Deus se faz pre-
sente na acolhida de Jesus a todas as pessoas, sobretudo aquelas socialmente excluídas: 
pagãos, prostitutas, samaritanos, leprosos, possessos, mulheres, crianças, doentes. De fato, 
Jesus não exclui ninguém, todavia, anuncia o Reino de Deus preferencialmente aos pobres e 
excluídos.

Sabiamente, o Papa Francisco convoca a Igreja e a sociedade para ações coletivas, denun-
ciando as desigualdades sociais e a exclusão das pessoas mais pobres do acesso à alimen-
tação básica: 

[...] a fome não é só uma tragédia, mas também uma vergonha. Em grande parte, 
é provocada por uma distribuição desigual dos frutos da terra, à qual se acrescen-
tam a falta de investimentos no setor agrícola, as consequências das mudanças 
climáticas e o aumento dos conflitos em várias regiões do planeta. Por outro lado, 
descartam-se toneladas de alimentos. Diante desta realidade, não podemos per-
manecer insensíveis ou paralisados. Somos todos responsáveis.3

O Brasil é um país reconhecido internacionalmente por ser um dos maiores produtores de 
alimentos: milho, soja, trigo, cana de açúcar, carne etc. Mesmo assim, a fome tornou sofrida 
a vida de milhares de pessoas. O texto-base da CF-2023 convida-nos a uma conversão ao 
Evangelho, a ter empatia diante das necessidades do próximo e a repartir o pão com quem 
nada tem. O Reino de Deus acontece quando partilhamos com os nossos irmãos e irmãs e 
os ajudamos a construir caminhos de libertação do sistema que os oprime. Assim expressa a 
canção “O Que Posso Ofertar”, de Zé Vicente: “O pouco com Deus é muito, o muito sem Deus é 
nada, o pouco que repartimos, é fartura abençoada.”

2. A Igreja e a Campanha da Fraternidade

1. Iluminação

3  FRANCISCO. Mensagem para os 75 anos da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO), 16 
de outubro de 2020.
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A partilha é um valor sagrado para nós cristãos. Entretanto, é necessário que olhemos com 
criticidade as estruturas que cooperam para a manutenção da fome, pois trata-se de aten-
ção e cuidado com a dignidade humana. 

Viver com fome, a ponto de perder a própria dignidade, arrastar-se pela rua, re-
virar o lixo e morrer de fome não é algo natural ou desejado por Deus. No Brasil, 
a fome não é simplesmente um problema ocasional, é um fenômeno social e 
coletivo, estrutural, produzido e reproduzido no curso ordinário da sociedade, 
que normatiza e naturaliza a desigualdade, é um projeto de manutenção da mi-
séria em vista de perpetuação no poder. Já afirmava a nossa escritora Carolina 
Maria de Jesus: “quem inventou a fome são os que comem”.4

 

• Contribuir com iniciativas de combate à fome em 
parceria com a Arquidiocese, cooperativas, associações 
e demais instituições da sociedade civil, públicas e 
privadas.

3. Provocações para o diálogo

• Não nos questiona o fato de vivermos em um país que exporta alimentos e, ao 
mesmo tempo há tanta gente passando fome? 

• Jesus nos convida a acolher e ajudar. O que pode ser feito para mudar a 
realidade da fome? 

• Procuramos somar esforços com cooperativas, associações e demais instituições 
ou permanecemos presos em nossas paróquias?

4. Gestos concretos: o que podemos fazer?

4  Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Campanha da Fraternidade 2023: Texto-Base. Brasília: Edições CNBB, 2022, p.24.
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5. Materiais para inspirar-se

“Dom Helder Câmara: o 
Santo rebelde (2004)

“Consumo de pé de galinha e 
outros 5 dados que revelam 
retrato da fome no Brasil”

“O Que Posso Ofertar?” 
(Zé Vicente)

“O resto do mundo” 
(Gabriel O Pensador) 

https://www.youtube.com/watch?v=C2LlggspF_E
https://www.youtube.com/watch?v=o3tbPmm2C7o
http:/// https://www.youtube.com/watch?v=Bmd0meSeeUo&t=52s
https://www.youtube.com/watch?v=4XhRHQFKavs
https://www.letras.mus.br/gabriel-pensador/72844/
https://www.letras.mus.br/ze-vicente/o-que-posso-ofertar/
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Algumas causas da fome no Brasil

3º ENCONTRO
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“Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim 
nunca mais terá sede (Jo 6, 35)

Convidamos você para “ver” a realidade da fome em nosso país. Em 19 de junho de 2021, 
no auge da pandemia de Covid-19, o Brasil registrou 500.800 óbitos. Nesta data, a reporta-
gem do jornal UOL5 retratou o problema do desemprego e as consequências advindas do 
baixo poder aquisitivo da população, evidenciando o aumento de pessoas em situação de 
rua e as situações crônicas de fome, nos seus níveis de insegurança alimentar.6

No final de 2022, 33,1 milhões de pessoas não tinham o que comer. Cresceu a taxa de em-
pregos, apesar disso, aumentou também o subemprego.7 Conforme nos diz o texto-base 
da CF-2023:  

A fome no Brasil é um escândalo! Um escândalo de proporções inimagináveis. 
Em nosso País, há 125,2 milhões de brasileiros que nunca sabem quando terão 
a próxima refeição. Tudo começa com um ato de ver. É preciso fazer como Je-
sus: “levantar os olhos e ver” a realidade da fome no Brasil.8

Ainda sobre os números da fome, o texto-base da Campanha da Fraternidade 2023 apre-
senta uma série de dados preocupantes: 

Em abril de 2022, apenas 41,3% dos domicílios brasileiros tinha seus morado-
res em Segurança Alimentar (SA), 58,1% viviam em algum nível de Insegurança 
Alimentar (IA), dos quais 15,5% conviviam com a fome. Em números absolutos, 
isso significa que do total de 211,7 milhões de brasileiros e brasileiras, 125,2 mi-
lhões convivem com alguma Insegurança Alimentar (leve, moderada ou grave), 
dentre os quais mais de 33 milhões de pessoas enfrentam a fome em nosso 
País. São 15,5% da população brasileira! 9 

2. A Igreja e a Campanha da Fraternidade

1. Iluminação

5  Disponível em: https://noticias.uol.com.br/reportagens-especiais/500-mil-mortos-por-covid-19/#cover. Acesso em: 01/02/2023.
6  “A insegurança alimentar ocorre quando uma pessoa não tem acesso regular e permanente a alimentos. Ela é classificada em 

três níveis: Leve: Incerteza quanto ao acesso a alimentos em um futuro próximo e/ou quando a qualidade da alimentação já está 
comprometida; Moderada: Quantidade insuficiente de alimentos; Grave: Privação no consumo de alimentos e fome” Cf. https://
olheparaafome.com.br/ 

7  Consultar dados publicados no site https://olheparaafome.com.br/. Neste site, pode ser acesso o livro: Insegurança Alimentar 
e Covid-19 no Brasil. II Inquérito Nacional sobre Insegurança Alimentar no Contexto da Pandemia da COVID-19 no Brasil [livro 
eletrônico]: II VIGISAN: relatório final/Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar – PENSSAN. São Paulo, 
SP: Fundação Friedrich Ebert: Rede PENSSAN, 2022. 

 8  Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Campanha da Fraternidade 2023: Texto-Base. Brasília: Edições CNBB, 2022, p.25.
9   Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Campanha da Fraternidade 2023: Texto-Base. Brasília: Edições CNBB, 2022, p.28.
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Dentre as causas da fome do Brasil, pode-se mencionar: a estrutura fundiária (latifúndio), o 
sistema produtivo agrícola a serviço do sistema econômico e financeiro destinado ao agro-
negócio exportador (contrário à agricultura familiar!), política salarial injusta, desmonte de 
políticas públicas. Portanto, é necessário desnaturalizar a fome. A raiz desse problema 
está na política, é estrutural. 

Na década de 1990, Herbert de Souza (1935-1997) enfatizava que “a alma da fome é polí-
tica”, por isso mobilizou a sociedade brasileira para erradicar o cenário de 32 milhões de 
pessoas que passavam fome. Portanto, esse problema precisa ser combatido por meio de 
políticas públicas. Como nos diz Gabriel, O Pensador: “Cara feia... pra mim é fome. E cara 
alegre é a cara de quem come. E quem não mata a fome, a fome mata. Quem não mata a fome 
some; quem não mata a fome, a fome come.”10

• Promover formações com os agentes de pastoral 
sobre a questão da fome e insegurança alimentar, com 
assessoria de setores públicos, privados e ONGs.

• Realização de Campanhas Emergenciais de coleta e 
distribuição de alimentos para as famílias pertencentes 
à paróquia, aquelas que se encontram em situação de 
insegurança alimentar. 

3. Provocações para o diálogo

• Como podemos mobilizar a Igreja e a sociedade para erradicar esse problema?

• Como estamos participando dos espaços decisórios de nosso Município, Estado e 
País? 

• Qual é nossa participação no Orçamento Participativo do Município?

• Como as escolhas de nossos representantes políticos podem interferir na 
perpetuação da fome ou a sua extinção?

4. Gestos concretos: o que podemos fazer?

10  “Cara Feia”. Disponível em: https://www.letras.mus.br/gabriel-pensador/72840/
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5. Materiais para inspirar-se

“Tem Gente Com Fome” 
(Ney Matogrosso)

“Fome atinge 33 milhões de 
pessoas no Brasil”

“Betinho – Campanha 
Contra a Fome”

Gabriel, o Pensador: 
Cara feia

“A luta do Padre Júlio 
Lancellotti” 

“Como o Brasil produz 
tanto e tem tanta fome?”

https://www.youtube.com/watch?v=1TgC--9Owqs
https://www.youtube.com/watch?v=aSHayJtbMnw
https://www.youtube.com/watch?v=UmOXb5zLqJQ
https://www.youtube.com/watch?v=P3ocrAqJY2E
https://www.youtube.com/watch?v=FprU6sK4WYA
https://www.letras.mus.br/ney-matogrosso/47739/
https://www.letras.mus.br/gabriel-pensador/72840/
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A hospitalidade é sinal do Reino de Deus

4º ENCONTRO
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“Se entregares ao faminto o que mais gostarias de comer, matando a fome de 
um humilhado, então a tua luz brilhará nas trevas, o teu escuro será igual ao 
meio-dia. O Senhor te guiará todos os dias e vai satisfazer teu apetite, até no 
meio do deserto.”  (Is 58, 10-11)

A Igreja nos convida a tomar consciência acerca de nossa missão cristã. Historicamente, a 
fome fez parte da vida de diferentes povos e, no livro do Êxodo, por exemplo, Deus viu o 
sofrimento do seu povo e revelou-se comunitariamente com iniciativas concretas de liber-
tação. 

A hospitalidade do povo hebreu se tornou uma grande virtude diante das condições políti-
cas, geográficas e climáticas do Egito. Contudo, apesar de tantas adversidades, manteve-se 
o ritual da hospitalidade: 

[...] uma saudação, o lavar dos pés, a partilha de um banquete. Quase sempre, 
aquele que peregrina, busca um abrigo para pernoitar e, também, um alimento 
que o possa sustentar para uma nova etapa da viagem. Oferecer o alimento é, 
portanto, uma parte do ritual de acolhida que representa a responsabilidade 
pelo outro, o oferecimento de uma proteção física, a solidariedade e a provisão 
das necessidades alheias.11  

Nesse contexto da libertação do povo da escravidão do Egito, nunca faltaram profetas para 
denunciar a ausência de cuidado com aqueles que não tinham alimentos. Por isso, o profe-
ta dirige-se com palavras duras contra as autoridades que atuavam em benefício próprio e 
não se sensibilizavam com as injustiças que provocavam a fome do povo hebreu. 

A grande denúncia dos profetas dirige-se àqueles que não sabem transformar a 
fé professada em fé vivida. Para eles, de nada adiantam os sacrifícios oferecidos 
ou os jejuns praticados se tais gestos não impelem à responsabilidade pelas 
necessidades humanas dos mais vulneráveis: a viúva, o órfão, o pobre.12 

Somos convidados à prática da hospitalidade: acolher os irmãos desconhecidos, oferecer 
um banho, limpar suas feridas e dar pão a quem tem fome e sede de justiça. Devemos ser 
profetas, anunciadores do Reino de Deus e denunciar as injustiças que ameaçam a vida e 
a fraternidade. Como bem disse o profeta Dom Helder Câmara (1909-1999): “Se eu tenho 
fome, o problema é meu. Se meu irmão tem fome, o problema é nosso.”

2. A Igreja e a Campanha da Fraternidade

1. Iluminação

11 Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Campanha da Fraternidade 2023: Texto-Base. Brasília: Edições CNBB, 2022, p.62.
12 Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Campanha da Fraternidade 2023: Texto-Base. Brasília: Edições CNBB, 2022, p.63.



CAMPANHA DA FRATERNIDADE 2023 

18

• Promover rodas de conversa e seminários para 
partilhar o que já está sendo realizado, com o intuito 
de inspirar ações transformadoras.

• Conectar as comunidades eclesiais, paróquias, 
movimentos, associações e dioceses às experiências de 
enfrentamento à fome desenvolvidas pelos Movimentos 
Populares, abrindo o ambiente eclesial para a partilha 
de ideias e a implementação de projetos e iniciativas 
comuns (sugestão do texto-base da CF-2023).

3. Provocações para o diálogo

• Quais são as injustiças que cooperam para o aumento da fome em nosso país? 

• É possível falar de dignidade humana quando milhões de pessoas passam fome, 
enquanto alguns poucos gastam muito dinheiro com o consumo supérfluo? 

• Quem são os mais vulneráveis de sua comunidade (“a viúva, o órfão, o pobre”)?

4. Gestos concretos: o que podemos fazer?

5. Materiais para inspirar-se

“Seu Nome é Jesus Cristo” “Irmã Dulce” “Comida” (Titãs)

https://www.youtube.com/watch?v=2R-4sn8yACo
https://www.youtube.com/watch?v=UDyLdphFBjI
 https://www.youtube.com/watch?v=ophLegbLUz8
https://www.letras.mus.br/titas/91453/
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Fraternidade sem fome

5º ENCONTRO
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“Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida! Jesus 
lhes disse: Eles não precisam ir embora. Vós mesmos dai-lhes de comer!”  
(Mt 14, 15-16).

Dar de comer para a multidão, este é o convite que Jesus fez aos seus discípulos e continua 
a fazer-nos hoje! “Aquele que deseja seguir Jesus e, portanto, imitar suas ações, precisa 
aprender isto: a compaixão o impele a agir, assim como a percepção da realidade por parte 
dos discípulos deverá levá-los a uma atitude.”13 

Como vimos nos encontros anteriores, no Brasil há uma multidão de famintos, fruto de tan-
tos problemas advindos da desigualdade social, sobretudo do descaso dos poderes públi-
cos. Devemos lembrar que a Constituição da República Federativa do Brasil, em seu artigo 
6º, estabelece que a alimentação é um direito social que deve ser assegurado pelo Estado.

Em 2012, a Organização das Nações Unidas (ONU) definiu os Objetivos de Desenvolvimen-
to Sustentável (ODS) com o intuito de promover estratégias para responder aos desafios 
econômicos, políticos e ambientais do nosso planeta. Os ODS estão todos conectados, con-
tudo, alguns estão associados diretamente ao problema da fome no mundo: erradicação 
da pobreza, fome zero e agricultura sustentável, água limpa e saneamento, redução das 
desigualdades.

Somos convidados por Jesus a ir além de nossas próprias realidades familiares, eclesiais e 
sociais, criar a fraternidade universal e olhar o mundo como Deus o olha! Jesus e os discí-
pulos constataram a necessidade concreta do próximo: 

Ele não despede ninguém sem saciar sua fome ou sua sede, Ele não se conten-
ta em oferecer o alimento de sua Palavra, que sacia o anseio mais profundo 
do coração. Ele deseja que aqueles que encontram conforto em seu pastoreio 

também vivam dignamente.14

2. A Igreja e a Campanha da Fraternidade

1. Iluminação

13 e 14  Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Campanha da Fraternidade 2023: Texto-Base. Brasília: Edições CNBB, 2022, p.67.
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• Construir murais, na Igreja, centros de catequese, 
cozinhas comunitárias etc., que alertem, com notícias 
atuais, a respeito da situação da fome na comunidade.

• Garantir espaços de participação nos meios de 
comunicação para sensibilizar as pessoas acerca da 
problemática da fome.

• Promover a abertura dos espaços físicos das igrejas para 
o acolhimento e o cuidado dos pobres e necessitados.

3. Provocações para o diálogo

• Quem é o nosso próximo? 

• O que suscita em nós a realidade de ausência de alimentos e a desnutrição de 
crianças e idosos do nosso bairro, nossa cidade e dos povos originários de nosso 
País?

4. Gestos concretos: o que podemos fazer?

5. Materiais para inspirar-se

“Madre Teresa: maior 
amor não há” (2022)

“Economia Solidária 
cresce no Brasil” 

“Solidariedade é 
um dom”

MESTERS, Carlos. Com Jesus 
na contramão. São Paulo: 

Paulinas, 1995.

Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS) no Brasil

https://www.youtube.com/watch?v=BK2aeZyBa-E
https://www.youtube.com/watch?v=2Pi6gouTIIQ
https://www.youtube.com/watch?v=2YcZ4-6wHZ4
https://brasil.un.org/pt-br/sdgs
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Fraternidade e a nossa Casa Comum

6º ENCONTRO
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“Quantas mães e quantos pais, ainda hoje, vão dormir com o tormento de não ter 
no dia seguinte pão suficiente para os próprios filhos!” (Papa Francisco, 2021).

A fome tem implicações ecológicas. Ela destrói um projeto de Casa Comum. 
Como falar de Casa Comum se muitos habitantes desta casa, nossos irmãos e 
irmãs, vivem ou morrem diariamente com fome? Discutir a fome é discutir o 
modelo econômico que alimenta ou não os habitantes da Casa Comum, em um 
projeto de fraternidade universal.15

Em um discurso aos estudantes das escolas Jesuítas da Itália, o Papa Francisco convidou os 
jovens para irem ao encontro dos marginalizados, pois segundo ele, “a pobreza é a carne 
de Jesus pobre, na criança que tem fome, na pessoa que está doente, nas estruturas sociais 
que são injustas.”16 

Por isso, o Papa faz um convite à missionariedade para sairmos das estruturas ultrapas-
sadas de evangelização, que muitas vezes não respondem mais às necessidades atuais 
porque já não promove uma “cultura do encontro”, dado que o futuro das sociedades de-
penderá da capacidade de todo ser humano ser mais solidário. Ou seja, os problemas do 
mundo requerem soluções criativas e coletivas para cuidarmos da nossa “Casa Comum”. 

O Papa Francisco tem sido contundente ao se pronunciar sobre o tema: “não existe demo-
cracia com fome, não existe desenvolvimento com pobreza”. Em 2021, denunciou nova-
mente o escândalo da fome e a presença da desigualdade, reconhecendo que o planeta 
produz alimentos para todos. 

Produzimos comida suficiente para todas as pessoas, mas muitas ficam sem o 
pão de cada dia. Isso ‘constitui um verdadeiro escândalo’, um crime que viola 
direitos humanos básicos. Portanto, é um dever de todos extirpar esta injustiça 
através de ações concretas e boas práticas, e através de políticas locais e inter-

nacionais ousadas.17

 Assim, convida-nos à conversão pessoal e comunitária, para que possamos mudar nossos 
estilos de vida, nossa postura em relação ao consumo e os critérios de produção.

2. A Igreja e a Campanha da Fraternidade

1. Iluminação

15 Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Campanha da Fraternidade 2023: Texto-Base. Brasília: Edições CNBB, 2022, p.46.
16  Papa Francisco. Educar para o equilíbrio entre a zona de segurança e a zona de risco. In: SAYAGO, Óscar Armando Pérez (Org.). 

O projeto educativo de Francisco. Curitiba: PUCPRESS, 2019, p.34.
17 Papa: a fome no mundo é um escândalo e um crime contra os direitos humanos. Acesso em: 27/01/2021. Disponível em: 

https://www.vaticannews.va/pt/papa/news/2021-07/papa-francisco-mensagem-pre-cupula-sistemas-alimentares-roma.html
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• Estabelecer  parcerias  com  organizações   governamentais, 
não governamentais e privadas, a fim de promover 
formação para a conscientização da partilha com aqueles 
que nada tem e extinguir a cultura de desperdício de 
alimentos.

• Estabelecer parcerias com o comércio local e direcionar 
os alimentos arrecadados para as famílias em situação de 
risco alimentar.

3. Provocações para o diálogo

• Como seres humanos e cristãos que somos e habitamos uma Casa Comum, quais 
os desafios para vivermos a fraternidade e a misericórdia com nossos irmãos 
famintos?

• Estamos atentos à realidade social e promovemos a cultura do encontro 
permeada pela solidariedade humana e cristã? Ou perpetuamos estruturas 
caducas que não promovem a solidariedade? 

4. Gestos concretos: o que podemos fazer?

5. Materiais para inspirar-se

“Alimentos para todos, 
un reclamo moral”

“Papa: a fome 
no mundo é um 

escândalo e um crime 
contra os direitos 

humanos”

“Como o Brasil que 
alimenta 1 bilhão no 

mundo tem 10 milhões 
passando fome”
 (BBC News Brasil)

https://www.vaticannews.va/pt/papa/news/2021-07/papa-francisco-mensagem-pre-cupula-sistemas-alimentares-roma.html
https://www.youtube.com/watch?v=CyaPUoxfNO4
https://www.youtube.com/watch?v=lDS5VhVGSZc
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Fraternidade e a Economia de 
Francisco e Clara 

7º ENCONTRO
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“Nunca mais terão fome, nem sede. Nem os molestará o sol, nem algum calor 
ardente. Porque o Cordeiro, que está no meio do trono, será o seu pastor e os 
conduzirá às fontes da água vivificante. E Deus enxugará toda lágrima de seus 
olhos.”  (Ap 7, 16-17)

A Igreja nos propõe uma nova cultura na forma de se produzir, vender, comprar e trocar: 
a Economia Solidária e suas possíveis iniciativas para superar o problema da fome. É uma 
proposta de solidariedade que trata a economia na perspectiva da inclusão social, com 
posturas contrárias à cultura do consumo e do descarte. Portanto, assume a lógica colabo-
rativa e não competitiva; uma cultura que propõe pensar a economia inclusiva como ferra-
menta de diminuição das desigualdades sociais. A Economia Solidária,

Compreende uma diversidade de práticas econômicas e sociais organizadas 
sob a forma de cooperativas, associações, clubes de troca, redes de coopera-
ção, empresas de autogestão, entre outras, que realizam atividades de produ-
ção de bens, prestação de serviços, finanças solidárias, trocas, comércio justo e 
consumo solidário.18

Nessa mesma perspectiva, temos a Economia de Francisco e Clara, iniciada em 2020, em 
Assis, Itália, na reunião do Papa Francisco com jovens empreendedores, ativistas e eco-
nomistas. Aconteceu em uma cidade muito representativa para nós cristãos, onde São 
Francisco (1182-1226) deu o exemplo máximo da caridade cristã, despojando-se de seus 
bens e tornando-se pobre com os pobres. A opção de São Francisco questionou o sistema 
econômico e nos convida a humanizar a economia, tornando-a mais justa, sustentável e 
assegurando a participação e protagonismo dos excluídos e miseráveis de hoje. “A opção 
preferencial de São Francisco pelos pobres e sua fraternidade convergem no caminho de 
uma economia da partilha, da cooperação e da ecologia integral.”19 

Por isso, a Igreja tem consciência que “onde todos são irmãos não há lugar para a fome.”20 
Reconhecemos o pecado social da fome em nosso País, rico e abundante na produção de 
alimentos, mas desigual em seu acesso e distribuição. A desigualdade social é um sinal de 
que nem todo o ser humano consegue viver plenamente, com dignidade e que nosso País 
ainda não se tornou uma Casa Comum. 

2. A Igreja e a Campanha da Fraternidade

1. Iluminação

18 Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Campanha da Fraternidade 2023: Texto-Base. Brasília: Edições CNBB, 2022, p.55.
19 Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Campanha da Fraternidade 2023: Texto-Base. Brasília: Edições CNBB, 2022, p.57-58.
20 Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Campanha da Fraternidade 2023: Texto-Base. Brasília: Edições CNBB, 2022, p.59.
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• Nas diversas pastorais, fomentar discussões acerca da 
Economia Solidária e Economia de Francisco e Clara, e 
propor ações de consumo que privilegiem produtores 
locais, cooperativas e associações.

• Visitar alguma cooperativa local ou agricultura familiar.

3. Provocações para o diálogo

• Nosso modelo econômico tem cooperado com a solidariedade e a diminuição das 
desigualdades e da fome?

• A prática de consumo em sua casa e na comunidade eclesial têm contribuído 
com o meio ambiente? 

• Sua prática de consumo leva em consideração os nossos irmãos que não têm 
condições mínimas para comprar alimentos?

4. Gestos concretos: o que podemos fazer?

A Igreja nos diz que a vida de nossos irmãos que vivem na pobreza e na marginalidade é 
“igualmente sagrada”. Nossa forma de viver o cristianismo não pode ignorar as raízes so-
ciais que geram desigualdade, fome e exclusão da participação na mesa da fraternidade da 
Casa Comum. 

Não podemos propor-nos um ideal de santidade que ignore a injustiça deste 
mundo, onde alguns festejam, gastam folgadamente e reduzem a sua vida às 
novidades do consumo, ao mesmo tempo que outros se limitam a olhar de fora 
enquanto a sua vida passa e termina miseravelmente.21 

21 Papa Francisco. Exortação Apostólica Gaudete et Exsultate. Sobre a chamada à santidade no mundo atual. Roma,19 de março 
de 2018, n.101. Acesso em: 27/01/2023. Disponível em: https://www.vatican.va/content/francesco/pt/apost_exhortations/docu-
ments/papa-francesco_esortazione-ap_20180319_gaudete-et-exsultate.html.
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5. Materiais para inspirar-se

“Irmão Sol, Irmã Lua” 
(1972): 

“Cultura do Desperdício” 
– Por uma sociedade mais 

consciente: 

Agenda 2030 
- Objetivo 12 – 

Consumo e produção 
responsáveis

https://www.youtube.com/watch?v=EDBEDtGH-8k
): https://www.youtube.com/watch?v=Y-1eQ2a4UwI
https://brasil.un.org/pt-br/sdgs/12
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