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ORAÇÃO DA CAMPANHA DA FRATERNIDADE ECUMÊNICA – 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! 



APRESENTAÇÃO 

Fraternidade e diálogo: compromisso de amor. 

Campanha da Fraternidade Ecumênica 2021 

“Cristo é a nossa paz. Do que era dividido, fez uma unidade. ” (Ef 2,14ª)  

 

No próximo dia 17 de fevereiro daremos início ao Tempo Quaresmal e, com ele, a Igreja no Brasil 

celebra mais uma Campanha da Fraternidade que, neste ano será celebrada de forma ecumênica. 

A Campanha da Fraternidade é um dos modos de viver o período quaresmal na Igreja no Brasil. Desde 

a sua origem em 1964, ela tem como grande objetivo despertar a solidariedade dos seus fiéis e da 

sociedade em relação a um problema concreto que envolve a sociedade brasileira, buscando caminhos 

de solução, à luz da Palavra de Deus. É uma importante ação evangelizadora no horizonte da Doutrina 

Social da Igreja. 

O período quaresmal é momento favorável para reconhecer a nossa debilidade, acolher, com uma 

sincera revisão de vida, a graça renovadora do Sacramento da Penitência e caminhar com decisão para 

Cristo. ” (Bento XVI – mensagem para o período quaresmal de 2011)  

Assumir e viver a Campanha da Fraternidade é abraçar mais uma oportunidade para vivermos o amor 

como serviço ao próximo e a fé como missão. É se envolver com cada pessoa que encontramos no 

caminho. É agir como o Bom Samaritano: ver, compadecer, cuidar .... e dialogar! 

Em 2021 viveremos a 57ª edição da Campanha da Fraternidade. O grande tema que nos é proposto é o 

diálogo. Dialogar como compromisso de amor. Inseridos num cenário marcado por polarizações, 

ódios, ausência de escuta, individualismos imperialistas e indiferença, somos convidados a recuperar 

nossa capacidade de relação, tolerância, amorosidade e fraternidade.  

A Campanha da Fraternidade surge como ocasião preciosa para redescobrir a força e a beleza do 

diálogo como caminho de relações mais amorosas, promovendo a convivência fraterna e a alegria do 

encontro como experiências humanas irrenunciáveis, em meio a crenças, ideologias e concepções, em 

um mundo cada vez mais plural. É preciso reaprender a dialogar! 

Dialogar supõe a redescoberta do valor e da beleza do outro. Requer escuta, paciência, decisão e 

disposição. É um processo com ritmo próprio que visa a compreensão do outro.  

O diálogo deve proporcionar uma mútua compreensão que visa a boa convivência, a superação dos 

conflitos tornando-se caminho para a construção da paz e da civilização do amor. Dialogar é conviver. 

Supõe convívio. É processo onde, aos poucos, compartilhamos o sentido e os significados que 

atribuímos a situações, acontecimentos. É conhecer a visão de mundo do outro e também saborear a 

sua presença como pessoa única no mundo. Compreender o outro e perceber os pontos em comum 

que nos unem. 

“Se no amor tu me procurares a mim somente, não encontrarás nada: mas se através de mim 

procurares a Deus, encontrarás tudo, uma vez que, repito, é necessário sermos três para amarmos: 

tu, eu e Deus”. (Futon Shen)   



INTRODUÇÃO 

- Refletindo sobre possíveis caminhos para o diálogo e a construção de pontes de amor e paz em 

lugar dos muros de ódio, queremos explicitar os sinais da “nova humanidade nascida em Cristo” que 

está presente entre nós. Sabemos que o Espírito de Sabedoria age e nos move para a paz.  

 

- Na caminhada quaresmal em vista da Páscoa, memória da crucificação e ressurreição de Jesus, a 

CFE 2021, como seu objetivo geral, convida as comunidades de fé e pessoas de boa vontade a 

pensarem, avaliarem e identificarem caminhos para superar as polarizações e violências através do 

diálogo amoroso, testemunhando a unidade na diversidade. Para alcançar este objetivo geral, somos 

chamados, como objetivos específicos, a: 

- Redescobrir 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, denunciando a instrumentalização 

da fé em Jesus Cristo que legitima a exploração e a destruição socioambiental; 

- Contribuir para superar as desigualdades; 

- Animar o engajamento em ações concretas de amor ao próximo; 

- Promover a conversão para a cultura do amor, como forma de superar a cultura do ódio; 

- Fortalecer a convivência ecumênica e inter-religiosa; 

- Estimular o diálogo e a convivência fraterna como experiências humanas irrenunciáveis, em meio a 

crenças, ideologias e concepções, em um mundo cada vez mais plural; 

- Compartilhar experiências concretas de diálogo e convívio fraterno. 

 

Esta Campanha foi organizada quase que inteiramente on-line. Estávamos no processo de elaboração 

do Texto-Base quando fomos surpreendidos pela pandemia da Covid-19, que nos exigiu o isolamento 

social. Foi necessário um processo de adaptação, com a realização de reuniões em formato de 

videoconferência e revisão de textos por diferentes plataformas. 

 

 

 

 



A CONVERSÃO AO DIÁLOGO E AO COMPROMISSO DE AMOR 

- A conversão nos provoca a pensarmos e repensarmos cotidianamente nossa forma de estar no 

mundo. Ela nos pergunta sobre como nos envolvemos com as transformações sociais, econômicas, 

espirituais, ecológicas, individuais e coletivas, a fim de que sejamos, cada vez mais coerentes com os 

ensinamentos de Jesus nos Evangelhos. 

- Jesus nunca orientou seus discípulos e discípulas a criarem inimizades e perseguirem outras 

pessoas em seu nome. As palavras de Jesus sempre foram orientadas para que as pessoas 

assumissem compromissos em defesa da igualdade e do diálogo. 

- Quaresma, na tradição cristã, é o período de conversão e autorreflexão. São 40 dias dedicados à 

oração, ao jejum, à partilha do pão e à conversão pela revisão de nossas práticas e posturas diante 

da vida, do Planeta e das pessoas. (Pág. 14). 

 

REDESCOBRINDO CRISTO NO CAMINHO:A PAZ DO RESSUSCITADO QUE NOS UNE 

- A Campanha da Fraternidade Ecumênica é um dos modos de viver a espiritualidade quaresmal. Ela 

convida as comunidades de fé a realizarem o caminho de Emaús, que será caracterizado pelas 

seguintes paradas: 

- Primeira parada: “o VER” – um convite para conversar sobre os acontecimentos mais recentes que 

marcam nossa história e observa se as alternativas e saídas que identificamos são opções coerentes 

com a Boa-Nova do Evangelho. 

- Segunda parada: “o JULGAR” – é a possibilidade de, a partir da inspiração bíblica, lançar luzes 

sobre o contexto vivido por nós. O “julgar” é quando nossas mentes e corações se abrem. Foi como 

aconteceu com os discípulos que reconheceram que era Jesus que caminhava com eles.  O texto 

bíblico de Efésios (2,14), ao proclamar que Cristo é a nossa paz, é a luz que ilumina nossos caminhos, 

indica que a fé em Cristo nos ensina a trilhar caminhos de coexistência em sociedades divididas pelos 

muros das intolerâncias. 

- Terceira parada: “o AGIR” – a partir d experiências de boas práticas realizadas pelo CONIC, 

indicaremos exemplos que podem contribuir para derrubar os muros das divisões. Esses exemplos 

são respostas à paz de Cristo, que é oferecida para nós incondicionalmente. Elas são semelhantes à 

alegria dos discípulos de Emaús que, ao reconhecer Jesus, voltam para Jerusalém, a fim de contar a 

Boa-Nova: Cristo ressuscitou – a vida triunfou, e não a violência. 

- Quarta parada: “o CELEBRAR” – momento de afirmar que a diversidade presente na Criação não é 

negativa, mas é a revelação da imensa e irrestrita amorosidade de Deus para com a humanidade. 

Não há nada que justifique a inimizade e a anulação da diversidade humana. Somos quem somos 



porque Deus nos criou pessoas diversas. Como exemplo disso, consideramos como paradigmática a 

conversão do apóstolo Paulo, que passou de perseguidor violento das primeiras comunidades cristãs 

a uma pessoa que promoveu a coexistência nas comunidades e a superação dos preconceitos entre 

judeus e gentios.  

 

PRIMEIRA PARADA [ O VER ] 

Trocando impressões sobre os acontecimentos mais recentes 

- O final de 2019 e o início de 2020 serão provavelmente narrados e analisados ao longo do século 

XXI com foco nos impactos provocados por uma pandemia global, da Covid-19. 

- A Covid-19 revela nossa fragilidade, nossa vulnerabilidade e o nosso potencial autodestrutivo. 

- O Brasil vive uma efervescência de novos movimentos sociais com ressonâncias políticas. Conflito 

entre grupos políticos e disputas partidárias. 

- Proliferou o uso indevido das redes sociais com difusão de fake News (notícias falsas) e de discursos 

de ódio. 

- A religião torna-se uma possibilidade de segurança e a fé pode significar proteção. No entanto, não 

podemos ignorar que as instituições religiosas, suas lideranças e as pessoas que frequentam e 

compõem uma comunidade de fé não estão separadas do mundo em crise. 

- Crise econômica: desemprego; aumento da pobreza; deseigualdade. 

- Violência nunca será a saída. 

- A catástrofe ambiental continua a dar os seus sinais todos os dias: as temperaturas globais estão 

subindo causando ou agravando incêndios florestais... As mudanças climáticas e a degradação 

ambiental. É urgente reduzir a emissão de gases produtores de efeito estufa, bem como o descarte 

de rejeitos em áreas de florestas, nos rios e oceanos. 

- A intolerância religiosa é impulsionada para justificar uma moralidade falsa e a prática da violência.  

- A fé em Jesus Cristo, nos anima para a esperança, por isso, oremos: “Agora, o que mais importa é 

renascer na esperança. É renascer, renascer e a esperança. Já não existem mais raças, não mais os 

muros da cor, nas ruas pelas praças louvamos Nosso Senhor. E já não valem as classes com tristes 

separações. Agora todos tem faces e unidos os corações. 

 

 

 



SEGUNDA PARADA [ O JULGAR ] 

Carta para pessoas de boa vontade em um mundo cheio de barreiras e divisões. 

- Relembrar é fundamental para não esquecermos quem somos, de onde viemos, o que nos mantém 

em pé e nos fortalece em meio às adversidades. Um exemplo bonito desse exercício está em 

Deuteronômio (6, 20-21): “E amanhã, quando teu filho te perguntar: ‘Porque estas exigências, essas 

leis e esses costumes que o Senhor, nosso Deus, nos prescreveu?’. Dirás a teu filho: ‘Éramos 

escravos do Faraó do Egito, mas com a mão forte, o Senhor nos fez sair do Egito’”. 

- O lema da CFE 2021 foi retirado da carta à comunidade de Éfeso, uma cidade localizada no 

Mediterrâneo. No tempo em que a carta foi escrita, estava em curso a política da “Paz Romana”. Era 

uma paz apenas no nome, porque esta política era estratégia do Império Romano para impelir que as 

pessoas se opusessem às suas leis. Se as pessoas se organizassem para falar sobre a opressão 

vivida, eram reprimidas à força. Portanto, a Paz Romana, era sinônimo de violência e exploração 

institucionalizada. Bem diferente da paz que Jesus oferece. 

- As cartas paulinas testemunha o enorme esforço para realização da compreensão sem exclusões e 

discriminações. Além de Paulo, muitas pessoas contribuíam para o avanço na compreensão mútua 

entre os diferentes cristãos e cristãs da igreja primitiva. Entre elas destacamos Tecla, Barnabé, Áquila, 

Lídia, Priscila, Apolo, Timóteo entre outros. 

- As pessoas que aceitam o Evangelho derrubavam o muro da separação e construíram um mundo 

de comunhão na gratuidade do amor de Deus, que acolhe e perdoa (Rm 8, 1-4.31-32; At 4,36-37; Ef2, 

17-18; 3,6). 

- As comunidades cristãs eram diferentes entre si, mas partilhavam a crença de que Jesus de Nazaré, 

o Cristo, é o filho de Deus. As histórias do Segundo Testamento, indicam que essas pessoas viviam 

a expectativa do fim do mundo em solidariedade e partilha (At 2,42). Elas tinham como horizonte a 

necessidade de estabelecer a comunhão entre as diferentes comunidades socorrendo umas às outras 

na necessidade. 

- O apóstolo Paulo, várias vezes orientou as primeiras comunidades a viver a unidade na diversidade. 

Podemos ler uma dessas orientações na Carta aos Gálatas: “não há judeu nem grego, não há escravo 

nem livre, não há homem nem mulher, mas sois um em Cristo Jesus” (3,28). 

- Não era fácil alcançar esse ideal. Internamente, as comunidades cristãs viviam conflitos causados 

pela falta de compreensão mútua entre judeu-cristãos e gentios-cristãos. Compreendiam o 

cristianismo como continuidade de fé judaica. Por isso, viam a forma das pessoas oriundas de outras 

tradições religiosas como ameaça. 

 



- A carta à comunidade de Éfeso é uma orientação que aponta caminhos de superação desse dilema 

que dividia os cristãos. O conteúdo principal da carta é a ênfase na unidade. Ao acentuar, pois, o valor 

da unidade, suspeita-se que os conflitos e as desuniões surgiam entre os dois grupos que formavam 

a comunidade: o dos judeus-cristãos e o dos gentios-cristãos. 

- Na carta aos Efésios, encontramos a insistência na afirmação de que “Cristo é a cabeça”. A primeira 

vez em que essa expressão aparece é no hino, dissolvido no texto de abertura da carta (Efésio 1,3-

14). E lemos na segunda parte da carta (4, 15-16). As afirmações apontam Cristo como cabeça do 

Corpo, que é a comunidade.  Jesus Cristo é o centro da fé e unifica a comunidade apesar das 

diferenças, pois convoca à experiência do amor que nos une. 

- A fé em Jesus Cristo é o vínculo que une a comunidade e garante que experimentemos os sinais do 

Reino de Deus entre nós: o amor, a benevolência, o perdão, a liberdade e a graça (Ef 1,3-8). Para 

superar os conflitos oriundos das ameaças do contexto social mais amplo, a orientação é que 

pratiquem solidariedade mútua e compreendam que estão integrados ao edifício cuja a pedra 

fundamental é Cristo. Por isso, as pessoas que compõem a comunidade precisam reconhecer-se 

como concidadãos e concidadãs do povo de Deus (Ef 2,19-20). 

- A afirmação “Cristo é a nossa paz” confessa que em Cristo não há lugar para a violência e o racismo, 

para o ódio e a discriminação.  A palavra paz na língua grega é eirene; em hebraico, shalom e no 

aramaico sholom. Nos três idiomas, a paz significa tanto superação das violências e das 

discriminações, quanto a plenitude de vida. 

- O Evangelho da graça e da misericórdia revela-se como a força de Deus, que derruba os muros do 

preconceito que separam os judeus dos gentios. Graças ao fim das divisões, as pessoas podem 

sentar-se em torno de uma mesa comum e partilharem juntas o pão! Não é possível estar com Deus 

e, ao mesmo tempo, discriminar e desrespeitar as outras pessoas por causa das suas diferenças 

étnicas, religiosas ou de gênero. 

- O Espírito Santo anima e vivifica as comunidades. É o Espírito Santo que nos movimenta para 

realizar gestos concretos em favor da paz que já temos em Cristo. É o Espírito Santo que abre nossos 

olhos, mentes e corações para que percebamos o sentido da afirmação da Carta aos Efésios que diz: 

“Assim, não sois estrangeiros nem migrantes; sois concidadãos dos santos, sois da família de Deus” 

(2,19). 

- As comunidades cristãs são chamadas a serem este espaço, que gera esperança e possibilita 

sonhar, exercitar e concretizar esta Boa-Nova de que podemos ser protagonistas de histórias sem 

discriminações, preconceitos e violências. Uma comunidade viva e coerente com o Evangelho esforça-

se para experimentar esta nova realidade revelada em Cristo, ou seja, sem relações de injustiça, de 

poder opressor, de desigualdade, abuso e orgulho. 



- Oremos, então, com a comunidade dos Efésios: “o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da 

gloria, vos dê um espírito de sabedoria e de revelação, para poderdes realmente conhecê-lo. Que 

ilumine os olhos dos vossos corações, para saberdes qual é a esperança que seu chamado encerra, 

qual a riqueza da glória da sua herança entre os santos e qual é a extraordinária grandeza de seu 

poder por nós, os que cremos, conforme a ação do seu poder eficaz” (Ef 1,17-19). 

 

 

TERCEIRA PARADA [ O AGIR ] 

Cristo é a nossa paz: do que era dividido fez uma unidade 

- A fé em Jesus Cristo nos compromete a derrubarmos os muros das divisões. O Batismo exige que 

nos esforcemos em favor de comunidades que expressem a unidade na diversidade. 

Existem muitos exemplos, que chamamos de boas práticas, que indicam que é possível o testemunho 

cristão comprometido com a construção de pontes para o diálogo. 

- Nesta parada, compartilharemos algumas boas práticas da caminhada ecumênica. São exemplos 

singelos, mas importantes. Queremos motivar vocês a identificarem boas práticas de diálogo e de 

unidade em suas comunidades, em suas cidades ou em suas regiões. Sabemos que elas existem e 

queremos que elas sejam conhecidas. 

- Semana de Oração pela Unidade Cristã.  

- Superação da violência: intolerância religiosa. 

- As boas práticas nos ensinam que a evangelização e a missão são constitutivas do testemunho das 

Igrejas. Proclamar a Palavra de Deus e dar testemunho ao mundo é essencial para todos os cristãos 

e cristãs. 

- Em contextos caracterizados por profundas polarizações e divisões, o compromisso com o diálogo 

com pessoas e diferentes Igrejas e religiões é condição para um testemunho comprometido com o 

Evangelho. Atos dos Apóstolos (17, 22-28) nos ensina isso. 

- Precisamos pedir perdão por todas as vezes em que promovemos disputas e agressões em nome 

da fé. Não somos portadores da verdade única e precisamos lembrar, todos os dias, da nossa 

permanente necessidade da graça de Deus (Rm 3,23). 

- Que esse caminhar seja em fraternidade, diálogo e como compromisso de amor, edificando pontes! 

 

 



QUARTA PARADA  [ CELEBRAR ] 

Orientações para a celebração 

- Celebrações Ecumênicas! 

- Usar o cartaz! 

- Material de círculo bíblico e de catequese. 

- Para a coleta nacional da solidariedade, a ser realizada no dia 28 de março, não teremos os 

tradicionais envelopes. 

 

Fraternidade e diálogo, compromisso de amor. Que possamos abrir os corações a essa temática 

inaugurando processos dialogais com a partir de nossas escolhas e empenho evangelizador. Que a 

quaresma de 2021 nos ajude no caminho de conversão que nos coloque no caminho da partilha, da 

solidariedade, assumindo o diálogo como estilo de vida de quem ama, tal como Cristo nos ama. 

 

 

ORAÇÃO DO ANO DE SÃO JOSÉ 

Salve, guardião do Redentor 

e esposo da Virgem Maria! 

A vós, Deus confiou o seu Filho; 

em vós, Maria depositou a sua confiança; 

convosco, Cristo tornou-Se homem. 

Ó Bem-aventurado José, mostrai-vos pai também para nós 

e guiai-nos no caminho da vida. 

Alcançai-nos graça, misericórdia e coragem, 

e defendei-nos de todo o mal. Amém. 

 

 

 

 

 

 



CONCEITO DE DIÁLOGO: 

“Diálogo é uma forma de fazer circular sentidos e significados. Isso quer dizer que quando o 

praticamos a palavra liga em vez de separar. Reúne em vez de dividir. Assim, o Diálogo não é um 

instrumento que busca levar as pessoas a defender e manter suas posições, como acontece na 

discussão e no debate. Ao contrário, sua prática está voltada para estabelecer e fortalecer vínculos 

e ligações, e a formação de redes; para a identificar, explicitar e compreender os pressupostos que 

dificultam a percepção das relações. Daí o nome de “redes de conversação”, proposto para as 

experiências de reflexão conjunta, geração de ideias, educação mútua e produção compartilhada de 

significados.” 

 

SOBRE O DIÁLOGO 

Verdade seja dita: é muito mais fácil dialogar com quem tem a mesma visão que a gente. No entanto, 

a habilidade de ter boas conversas mesmo com pessoas com pensamentos distintos – e com os quais 

não concordamos – é fundamental para que possamos aprender mais e conviver de maneira pacífica 

com os que pensam diferente. 

 

Ao dialogar: 

■ Esteja presente de corpo e alma no diálogo; 

■ Não dê lição de moral – esteja disposto a aprender; 

■ Não faça comparações – cada pessoa é única; 

■ Saiba ouvir – essa é a base mais forte para uma boa conversa; 

 

 

 


