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"Serás libertado pelo direito e pela justiça.”(Is 1,27)
Lema da CF 2019
“Deriva da nossa fé em Cristo, que se fez pobre e sempre se aproximou
dos pobres e marginalizados, a preocupação pelo desenvolvimento
integral dos mais abandonados da sociedade."
Exortação Apostólica do Papa Francisco (A alegria do Evangelho)

Fraternidade e politicas públicas. Tema da CF 2019
Todos os anos a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) apresenta
a Campanha da Fraternidade como caminho de conversão quaresmal. Um
caminho pessoal, comunitário e social que visibiliza a salvação paterna de Deus.
Fraternidade e politicas públicas é o tema da Campanha para a Quaresma
2019, e este subsídio visa despertar cada um ao chamado à luta em defesa da
vida e traz como inspiração o profeta Isaías com o lema "Serás libertado pelo
direito e pela justiça."(Is 1,27)
O objetivo Geral da Campanha da Fraternidade deste ano é: "estimular a
participação em politicas públicas, à luz da Palavra de Deus e da Doutrina Social
da igreja, para assim fortalecer a cidadania e o bem comum, sinais de
fraternidade." A Quaresma nos propõe e convoca a uma verdadeira conversão,
mudança de vida: cultivar o caminho do seguimento de Jesus Cristo. Despertanos à necessidade de partilha e nos aproxima da irmandade.
A igreja convida a todos nós católicos fazermos os exercícios quaresmais que
são: Jejum, esmola e oração. Estes exercícios físico-espirituais nos fortalece e
nos motiva a tomar o seguimento de Jesus Cristo. O jovem é um "sujeito de
direito", como lembra o Papa Francisco no material preparatório para Sínodo.
No jovem encontramos a vitalidade, uma pessoa que contribui para a
transformação da sociedade. Como Jesus Cristo, nossa igreja convida-nos a
fazer a diferença no nosso tempo , a sermos protagonistas da nossa história, a
que não nos acomodemos diante das desigualdades que crescem a cada dia, e
a nos unirmos para a construção de uma "Civilização do Amor": "Para tornar a
sociedade mais humana, mais digna da pessoa, é necessário revalorizar o amor
na vida social - nos planos políticos, econômicos, cultural - fazendo dele a norma
constante do agir." Todos os cristãos, incluindo os Pastores, são chamados a
preocupar-se com a construção de um mundo melhor. É disso mesmo que se
trata, pois o pensamento social da igreja, que é primeiramente positivo e
construtivo, orienta uma ação transformadora e, neste sentido, não deixa de ser
um sinal de esperança que brota do coração amoroso de Jesus Cristo.

“Se não for para ir para o céu, não vale a pena viver.” – Pe. Alfonso Pastore.
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Quando inicia a Campanha da Fraternidade juntamente com o tema e o lema
abordados, fazem o hino e a oração da CF, estes sempre em harmonia com a
temática.
Orienta-se fazer a oração da CF 2019 no início e ao final dos encontros no
período quaresmal, que é bem pequena, meditativa e fácil de aprender!

ORAÇÃO DA CAMPANHA DA FRATERNIDADE 2019
Pai misericordioso e compassivo,
que governais o mundo com justiça e amor,
dai-nos um coração sábio para reconhecer a presença do vosso Reino
entre nós.
Em sua grande misericórdia, Jesus,
o Filho amado, habitando entre nós
testemunhou o vosso infinito amor
e anunciou o Evangelho da fraternidade e da paz.
Seu exemplo nos ensine a acolher
os pobres e marginalizados, nossos irmãos e irmãs
com políticas públicas justas,
e sejamos construtores de uma sociedade humana e solidária.
O divino Espírito acenda em nossa Igreja
a caridade sincera e o amor fraterno;
a honestidade e o direito resplandeçam em nossa sociedade
e sejamos verdadeiros cidadãos do “novo céu e da nova terra”
Amém.
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