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FORMAÇÃO – FEVEREIRO DE 2018 

 
Fraternidade e Superação da Violência 

 

“Eu vivo sem saber até quando ainda estou vivo. Sem saber o calibre do perigo. Eu não sei d'aonde vem 
o tiro, ” (Paralamas do Sucesso) 

 
“Por trás da violência e do ódio, há pessoas infelizes” (Papa Francisco) 

 
“Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz; no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo; eu 

venci o mundo. ”. (Lc 21, 36) 
 

“Acreditar na Justiça e na paz, mesmo quando a mentira parece vencer. ” (Papa Francisco) 
 

“Vós sois todos irmãos”. (MT 23,8) 

A violência é fruto do nosso distanciamento do Reino de Deus. Ao longo dos anos 
os homens insistem em construir muros e barreiras que nos tornam mais distantes das dores e 
angústias e dos nossos irmãos. Ao edificarmos um mundo sem a presença do amor, da paz e 
da esperança que vem de Deus, deixamos a violência prosperar e a vida perecer. 

A Campanha da Fraternidade de 2018 não é sobre a violência e não tem como 
objetivo dizer que a insegurança e o medo estão destruindo o nosso presente e o nosso futuro, 
tal realidade é perceptível aos nossos olhos. A Campanha desse ano nos convida a refletir meios 
de superar a violência e de construir um novo tempo em que possamos viver como irmãos ao 
modelo do que nos foi ensinado por Cristo. 

No ano de 2016, 61 mil pessoas foram assassinadas no Brasil (Anuário Brasileiro 
da Segurança Pública). Tais números nos apresentam realidade de Guerra Civil. A maioria dos 
mortos no país são jovens habitantes de nossas periferias, pobres, negros e sem oportunidades. 
Grande parte dos que cometem crimes também estão nesse mesmo perfil, o que nos demonstra 
que a injustiça e a desigualdade são grandes propulsoras da violência e da morte. Além disso, 
temos números alarmantes de violência doméstica, violência escolar, violência sexual e violência 
no trânsito, demonstrando o quanto precisamos construir laços de paz e de fraternidade. 

A Campanha da Fraternidade é realizada na Igreja do Brasil desde a década de 
1960 e tem como objetivo promover o debate sobre temáticas de interesse social despertando a 
solidariedade entre os cristãos e promovendo a reflexão sobre as realidades de exclusão e morte 
de nossa sociedade e buscando que no período de conversão que é a quaresma possamos 
também buscar a conversão dos pecados sociais como o egoísmo, a morte, a violência, a 
exclusão e a injustiça. 

A Campanha da Fraternidade 2018 tem como objetivo geral construir a fraternidade, 
promovendo a cultura da paz, da reconciliação e da justiça a luz da palavra de Deus, como 
caminho da superação da violência.  A Igreja propõe que o caminho para a paz está na palavra 
de Deus e na vivência fraterna. A mensagem de Jesus deve ser o guia para uma mudança de 
conjuntura. Cristo nos apresenta uma sociedade justa e igualitária, onde os dois peixes e os 5 
pães doados por um menino matam a fome de uma multidão. Jesus nos apresenta a sociedade 
do perdão em que somos convidados a abrir mão das vinganças e do justiceirismo e adotarmos 
a misericórdia como único caminho para a paz. 

Superar a violência começa com uma mudança de vida e familiar. Devemos 
transformar todos os nossos ambientes em espaços de compreensão e paz. A Igreja no ano de 
2018 não quer mais sensacionalismo com a violência, nem que fiquemos paralisados pelo medo, 
quer que busquemos formas de superar a violência e de transformarmos a nossa sociedade. 
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