
CAMPANHA DA 
FRATERNIDADE 

é uma campanha realizada anualmente pela CNBB Conferência Nacional 
dos Bispos do Brasil (CNBB) no período da Quaresma. A cada cinco anos é 

promovida de forma ecumênica em conjunto com outras 
denominações cristãs.



Campanha da Fraternidade

1. Em 1961, três padres, responsáveis pela Cáritas no Brasil,
idealizaram uma campanha com o objetivo de levantar fundos
para assistir aos pobres. Deram a esta ideia o nome de Campanha
da Fraternidade, que foi realizada pela primeira vez na
Quaresma de 1962, na cidade de Natal, no Rio Grande do Norte.

2. A ideia funcionou tão bem que, no ano seguinte, dezesseis
dioceses do Nordeste realizaram a Campanha da Fraternidade.
E em 1964, foi lançada a Campanha da Fraternidade a nível
nacional pela CNBB com o tema: “Igreja em Renovação”.



Campanha da Fraternidade

3. A Campanha da Fraternidade nasce no contexto do Concílio
Vaticano II, que iniciou um tempo de renovação na pastoral da
Igreja. Por isso a Campanha da Fraternidade, que acontece
sempre no período quaresmal, é um grande convite a nos
convertermos para a prática da justiça social, da solidariedade,
da partilha e do amor ao próximo.

4. Para cada ano, a Igreja no Brasil escolhe um tema para ser
refletido na Campanha da Fraternidade e transformado em ação
concreta de solidariedade. Gestos que podem transformar
realidades de dor e sofrimento em possibilidade de esperança.
Por isso, a Campanha da Fraternidade é o diálogo da Igreja com
a sociedade, pois todos os cristãos devem ser sal da terra e luz do
mundo.



Campanha da Fraternidade

5. Na verdade, a Fraternidade deveria ser algo comum entre
aqueles que acolheram o Evangelho e seguem a Cristo. Por isso,
se há a necessidade de fazer uma Campanha para que a
Fraternidade seja vivida, é por que necessitamos de uma
profunda conversão, mudança do coração. Por isso, a CF acontece
durante o período quaresmal, quando nos preparamos para viver
a vida nova em Cristo Ressuscitado que faz novas todas as
coisas, principalmente a força do amor em nossos corações.



Campanha da Fraternidade

Seu objetivo é despertar a solidariedade dos seus fiéis e da
sociedade em relação a um problema concreto que envolve a
sociedade brasileira, buscando caminhos de solução. A cada
ano é escolhido um tema, que define a realidade concreta a
ser transformada, e um lema, que explicita em que direção se
busca a transformação.

• Educar para a vida em fraternidade, com base na justiça e
no amor, exigências centrais do Evangelho.

• Renovar a consciência da responsabilidade de todos pela
ação da Igreja Católica na evangelização e na promoção
humana, tendo em vista uma sociedade justa e solidária.



Campanha da Fraternidade

O gesto concreto se expressa na coleta da solidariedade,
realizada no Domingo de Ramos. É realizada em âmbito
nacional, em todas as comunidades
cristãs católicas e ecumênicas. A arrecadação compõe o
Fundo Nacional de Solidariedade e os Fundos Diocesanos
de Solidariedade; 60% dos recursos são destinados ao
apoio de projetos sociais da própria comunidade
diocesana. Os 40% dos recursos restantes compõem o
FNS que são revertidos para o fortalecimento da
solidariedade entre as diferentes regiões do país.



Campanha da Fraternidade 2021

Tema: “Fraternidade e Diálogo: Compromisso de amor” 

Lema: trecho da Carta de Paulo Apóstolo aos Efésios 

“Cristo é a nossa paz: 

do que era dividido fez uma unidade” (Ef 2,14a)



Objetivo Geral

Através do diálogo amoroso e do testemunho da unidade 
na diversidade, inspirados e inspiradas no amor de Cristo, 

convidar comunidades de fé e pessoas de boa vontade 
para pensar, avaliar e identificar caminhos para a 

superação das polarizações e das violências que marcam 
o mundo atual.



Objetivos Específicos

• Denunciar as violências contra pessoas, povos e a Criação, em
especial, as que usam o nome de Jesus;

• Encorajar a justiça para a restauração da dignidade das pessoas,
para a superação de conflitos e para alcançar a reconciliação
social;

• Animar o engajamento em ações concretas de amor à pessoa
próxima;

• Promover a conversão para a cultura do amor em lugar da
cultura do ódio;

• Fortalecer e celebrar a convivência ecumênica e inter-religiosa.



O cartaz
O cartaz remete ao apelo de Cristo pela
Unidade.

“Escolhemos uma ciranda para ser a base do
desenho. Afinal, em uma roda não tem primeiro,
nem último, todos formam um e precisam
trabalhar na mesma sintonia e ritmo para não
perder o compasso e, como a música do cantor,
compositor e amigo Zé Vicente, o ‘Baião das
Comunidades’, todos e todas são convidadas a
participar desta ciranda pela vida”, explicaram
os autores do cartaz. As pessoas também são
convidadas, agregaram, a participar “da
construção da civilização do amor, da justiça,
da igualdade e da paz”.



O hino
• https://www.youtube.com/watch?v=SqobpcdbDy4



Oração 
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.
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CONIC – Igrejas membro

• Aliança de Batistas do Brasil - ABB

• Igreja Católica Apostólica Romana - ICAR

• Igreja Episcopal Anglicana do Brasil - IEAB

• Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil - IECLB

• Igreja Presbiteriana Unida - IPU

• Igreja Sirian Ortodoxa de Antioquia - ISOA


