
 Campanha da Fraternidade 2018 

Canto: 

Dirigente 1. Sejam todos bem vindos ao nosso encontro de hoje. Passando o Carnaval todo 

ano a igreja inicia um tempo muito especial em preparação para a Páscoa. Quem pode dar 

nome a este tempo?  

Quaresma é um tempo de 40 dias de preparação para a Páscoa, quando celebramos a 

ressurreição de Jesus. Na Quaresma nos preparamos pensando: O que não anda bem na vida 

humana? Como podemos melhorar?  É um tempo para pensar no que podemos fazer para que 

a vida de todos seja melhor? 

Todo ano a Igreja Católica junto a várias outras igrejas promovem uma Campanha muito 

importante durante o tempo da Quaresma. Alguém pode dizer o nome desta Campanha?                                                                                                                                                                                                                                  

Todos: É a Campanha da Fraternidade 

 Alguém se lembra de outras Campanhas da Fraternidade?  (pausa para lembrar) Toda 

Campanha tem um tema e um lema. Este ano o tema da Campanha é “Fraternidade e 

superação da violência” O Evangelho de Mateus inspira o lema: “Vos sois todos irmãos” 

Mt.23,8. Vamos repetir o tema e o lema: 

Todos: “Fraternidade e superação da violência” e “Vos sois todos irmãos” Somos irmãos 

porque Deus é o Pai de todos. Sendo todos filhos de Deus, somos irmãos que devem cuidar 

uns dos outros. 

Refrão Cantado: Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente 

Leitor 1.  João é viciado em drogas. Recentemente ele estava com uma divida para pagar e 

recebendo ameaças para paga-la. Ele estava sem saída quando viu uma senhora sair do Banco. 

Ele a seguiu e conseguiu tirar a carteira dela sem ser visto. Quando abriu a carteira sentiu um 

alivio enorme. Teve o suficiente para pagar a sua divida e ainda sobrou para comprar mais 

drogas.  Ele nunca mais pensou naquela mulher, que por sinal se chamava Maria. De fato ele 

deixou a Maria, mãe de dois filhos num desespero. Ela tinha feito um empréstimo no Banco 

para pagar uma viagem ao nordeste para visitar a mãe que estava para falecer. Antes de ir ela 

queria deixar pagas várias contas incluindo o aluguel da casa, a creche do filho mais novo e 

deixar um dinheiro com a vizinha, que deveria cuidar da casa e das crianças enquanto ela fosse  

viajar. Com a perda do dinheiro acabou a possibilidade de viajar e logo depois a mãe faleceu e 

a Maria ficou com divida no Banco. Sentiu tanta raiva que quase ficou doente. 

O que acha da história? Acontecem situações semelhantes?  É comum não pensar nas 

conseqüências das nossas ações?                                                                                                              

O João se arrependeu.  O que ele deve fazer agora?  E a Maria como será que ela vai se 

reconciliar com a situação?     

Você é capaz de perdoar quem lhe faz algum mal?  Conhece alguém que sofreu alguma 

violência e foi capaz de perdoar? 



Cântico: Refrão da Campanha de Fraternidade.                                                                                                                                                                                                                                                                

Fraternidade é superar a violência!  É derramar em vez de sangue, mais perdão!                                                                                                                                                                       

É fermentar na humanidade o amor fraterno! Pois Jesus disse que “somos todos irmãos” (bis)+ 

Todos: Senhor fazei de nós instrumentos da vossa paz! 

Dirigente 2. Onde estamos vendo violência? Ela não acontece só quando há briga, roubos, 

pessoas se agredindo. Há violência também toda vez que uma pessoa não tem seus direitos 

respeitados. Temos violência quando a pessoa não recebe um salário justo, quando crianças 

são abandonadas, quando pessoas são humilhadas por serem diferentes ou moram na rua, 

quando pessoas  não tem casa para morar, tratamento para doenças etc.  

Quem conhece outras situações onde acontece violência? (tempo para falar) 

Todos: Queremos um mundo diferente, onde todos tenham seus direitos respeitados e vivam 

a fraternidade como Jesus ensinou. Somos todos filhos de Deus, somos irmãos  que devem 

cuidar uns dos outros. Muita coisa pode mudar se unirmos para construir um mundo melhor. 

Leitor 2. A Palavra de Deus ilumina o nosso caminhar. Mc7. 14-15,21-23 

“Escutai-me, vós todos e compreendei! Nada que, de fora, entra na pessoa pode torná-la 

impura. O que sai da pessoa é que a torna impura. Pois é de dentro, do coração humano, que 

saem as más intenções: imoralidade sexual, roubos, homicídios, adultérios, ambições 

desmedidas, perversidades; fraude, devassidão, ,,inveja, calúnia, orgulho e insensatez. Todas 

essas coisas saem de dentro, e são eles que tornam alguém impuro”. 

Qual a mensagem que Jesus quer transmitir nesse trecho do Evangelho?   

Cântico:  Oração de São Francisco. No. 8 na Folha do Cântico (Pode ser lido se não conhecer a 

música) 

Pai Nosso e Ave Maria. 

Oração da Campanha: 

Todos: Deus e Pai, /nós vos louvamos pelo vosso infinito amor/                                                                                                                                                                                                                             

e vos agradecemos por ter enviado Jesus,/ o Filho amado, nosso irmão.                                                                                                                                                                                               

Ele veio trazer paz e fraternidade à terra/     e, cheio de ternura e compaixão, /                                                                                                                                                             

sempre viveu relações repletas/ de perdão e misericórdia.                                                                                                                                                                                                               

Derrama sobre nós o Espírito Santo,/para que,com o coração convertido,/                                                                                                                                                                               

acolhamos o projeto de Jesus / e sejamos construtores de uma sociedade/                                                                                                                                                                              

justa e sem violência/ para que, no mundo inteiro, cresça/                                                                                                                                                                                                                  

o vosso Reino de liberdade. Verdade e de paz. 

Dirigente 1. Quem não gostaria de paz? Paz é tudo correndo bem, ninguém sentindo 

desamparado, enganado.  A violência destrói o que ela pretende defender: a dignidade da 

vida, a liberdade do ser humano.  Por isso com sinal do nosso desejo de viver em paz vamos  

estender a mão para todos no grupo dizendo: “A Paz do Senhor esteja no seu coração hoje e 

sempre.” 



 


