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ORAÇÃO DA CAMPANHA DA FRATERNIDADE 2023 

Pai de bondade, 
ao ver a multidão faminta, 

vosso Filho encheu-se de compaixão, 
abençoou, repartiu os cinco pães e dois peixes 

e nos ensinou: “dai-lhes vós mesmos de comer”. 
Confiantes na ação do Espírito Santo, 

vos pedimos: 
inspirai-nos o sonho de um mundo novo, 

de diálogo, justiça, igualdade e paz; 
ajudai-nos a promover uma sociedade mais solidária, 

sem fome, pobreza, violência e guerra; 
livrai-nos do pecado da indiferença com a vida. 

Que Maria, nossa mãe, interceda por nós 
para acolhermos Jesus Cristo em cada pessoa, 

sobretudo nos abandonados, esquecidos e famintos. 
Amém 

http://xacute1.com/?p=21112
http://xacute1.com/?p=21112


CANTO E LETRA DO HINO DA CF-23 

VEJA A PARTITURA DO HINO            

1. Vocação e missão da Igreja: 
Responder ao apelo do Senhor (cf. Mt 14,16b) 
De sermos no mundo a certeza 
Da partilha, milagre do amor (cf. Mt 14,13-21) 
  

Ó Bom Mestre a vós recorremos (cf.Mt 14,13b) 
Ajudai-nos a fome vencer 
Recordai-nos o que nós devemos: 
“Dai-lhes vós mesmos de comer.” (Mt 14,16b) 
“Dai-lhes vós mesmos de comer. 

2. Jesus Cristo, Pão da vida plena, (cf. Jo 6,35) 
Em sua mesa nos faz assentar (cf. 1Sm 2,8) 
E sacia a nossa pobreza 
Para um mundo mais justo formar. 

3. Unidos nesse tempo propício 
De jejum, oração, caridade, (cf. Mt 6,1-18) 
Recordemos, pois é nosso ofício 
Cultivar e plantar a bondade. 

4. A ausência da fraternidade 
Nos leva a desviar o olhar (cf. Sr 4,5) 
Do irmão que tem necessidade 
De valor, alimento e lugar. 

5. A fome agravada no mundo, 
Vem de uma visão arrogante (cf. Pr 21,24) 
A carência do amor mais profundo (cf. 1Jo 4,20-21) 
Que nos torna irmãos tão distantes. 

6. Nas cidades e em todo lugar, 
Que se abra o nosso coração (cf. Ef 1,18) 
À alegria de poder partilhar (cf. At 2,42) 
O pão nosso em feliz oração (cf. Mt 6,11). 

https://www.youtube.com/watch?v=dWrppMcbtd0
https://campanhas.cnbb.org.br/wp-content/uploads/2023/01/hino-cf-2023.pdf


DAI-LHES VÓS MESMOS DE COMER (Mt 14,16) 

(Pe. Zé Antônio e Zé Vicente)  
1. Lá estava a multidão, faminta e triste 

Comprar pães? Mandar embora? O que fazer?! 
Porém soa forte e firme, a voz de Cristo: 
“Dai-lhes vós mesmos de comer!” 
“Dai-lhes vós mesmos de comer!” 
  

É cruel a fome, é triste, é desumana! 
Povo algum deve deixar acontecer 
Há fartura, falta o amor que nos irmana 
“Dai-lhes vós mesmos de comer!” 
“Dai-lhes vós mesmos de comer!”  

 

Não à fome e ao desperdício! 
Não à miséria e a ambição 
Fome sim, mas de justiça 
De partilha e comunhão 
Fome sim, mas de justiça 
De partilha e comunhão  

 

2. Entre vós cresce a miséria e sofrimento! 
Segurança alimentar é o que se quer 
Vais ficar omisso, frio, indiferente?! 
“Dai-lhes vós mesmos de comer!” 
“Dai-lhes vós mesmos de comer!”  
 

O Evangelho é a grande escola da partilha 
Cuida então do teu irmão, mas com prazer 
Sois meu povo, irmãs e irmãos, uma família 
“Dai-lhes vós mesmos de comer!” 
“Dai-lhes vós mesmos de comer!”  

 
3. Tende fome da Palavra e, em meu nome 

Transformai a fé em vida, o ter em ser 
Pra que, um dia, eu diga alegre: 
“tive fome e vocês me deram de comer” 
E vocês me deram de comer  

https://youtu.be/McKnrN_bHg4
https://youtu.be/McKnrN_bHg4


DAI-LHES VÓS MESMOS DE COMER (Mt 14,16) 
Frei Luiz Turra / José Acácio Santana 

1. Tanta gente vai andando na procura de uma luz 
Caminhando na esperança se aproxima de Jesus 
No deserto sente fome e o senhor tem compaixão 
Comunica sua palavra; vai abrindo o coração 

Dai-lhes vós mesmos de comer 
Que o milagre vai acontecer! (bis) 

2. Quando o pão é partilhado passa a ter gosto de amor 
Quando for acumulado gera morte, traz a dor 
Quando o pouco que nós temos se transforma em oblação 
O milagre da partilha serve a mesa dos irmãos 

3. No altar da eucaristia o senhor vem ensinar 
Que o amor é verdadeiro quando a vida se doar 
Peregrinos, caminheiros, vamos juntos como irmãos 
Na esperança repartindo a palavra e o mesmo pão 

4. Deus nos fez à sua imagem, por amor acreditou 
Deu-nos vida e liberdade, tantos dons nos confiou 
Responsáveis pelo mundo para a vida promover 
Desafios que nos chegam, vamos juntos resolver 

 

OBJETIVOS PERMANENTES DA CF: 
1) Despertar o espírito comunitário e cristão na busca do bem 
comum;  
2) Educar para a vida em fraternidade;  
3) Renovar a consciência da responsabilidade de todos pela 
ação evangelizadora, em vista de uma sociedade justa e 
solidária. (n. 2). 
 

VEJA MAIS SUBSÍDIOS DA 
CAMPANHA DA FRATERNIDADE 2023 

https://youtu.be/yUmq2Fzu_AU
http://xacute1.com/wp-content/uploads/2022/07/CF-TEXTO-BASE-RESUMO_221205_180708.pdf
http://xacute1.com/?p=21112
http://xacute1.com/?p=21112

