
   

 

 

FORMAÇÃO – JANEIRO 2020 

 

"Viu, sentiu compaixão e cuidou dele.” (Lc 10,33-34) 

 Lema da CF 2020 

“Ter a disposição de levar aos outros o amor de Jesus; e isso sucede 
espontaneamente em qualquer lugar: na rua, na praça, no trabalho, num 

caminho.” 

Exortação Apostólica do Papa Francisco (A alegria do Evangelho) 

 

Fraternidade e Vida: Dom e Compromisso. Tema da CF 2020 

 

Anualmente, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) 
apresenta a Campanha da Fraternidade como caminho de conversão 
quaresmal. É uma atividade ampla de evangelização que pretende ajudar 
os cristãos e pessoas de boa vontade a vivenciarem a fraternidade em 
compromissos concretos, provocando, ao mesmo tempo, a renovação da 
vida da Igreja e a transformação da sociedade, a partir de temas específicos.  

Em 2020, a Conferência convida todos a percorrer o caminho da 
participação na caridade. Com o tema principal “Fraternidade e Vida: Dom 
e Compromisso”, este vêm nos chamar a ser a igreja em saída. A CF é 
motivada com o lema “Viu, sentiu compaixão e cuidou dele.” (Lc 10,33-34) 

Somos convidados a refletir sobre o significado mais profundo da vida em 
suas diversas dimensões: pessoal, comunitária, social e ecológica. No 
Evangelho de São Lucas, meditamos a ação do bom samaritano, nos 
alertando que devemos ser fraternos em ações concretas e que, o bom 
samaritano é aquele que começa de pequenos gestos.  

Todos os dias somos convocados a enxergar as chagas e cuidar das 
indiferenças. A fraternidade é a essência do evangelho. Papa Francisco, cita 
que a CF deste ano é uma campanha sobre o simples, o cuidado e o zelo 
com os nossos irmãos. A campanha vem nos inquietar: Que lugar eu cuido? 



   

 

 

Onde exercito essa dinâmica de cuidado? No nosso dia a dia paramos para 
ouvir o outro? Cuidamos de quem cuida? 

Nosso pontífice afirma que “Igreja em saída” é uma Igreja que sai da 
comodidade dos seus templos para ir ao encontro dos menos favorecidos 
da sociedade, mas é também uma Igreja capaz de abrir suas portas para 
acolher todos aqueles que queiram entrar.  

Santa Dulce dos Pobres costumava dizer que “Devemos viver a vida de 
Cristo na pessoa dos pobres.” Agora, em um exercício de meditação, nós 
jovens e casais, que experimentamos do encontro com Cristo, estamos 
virando o rosto para Cristo abandonado ou estamos em espírito de 
comunhão e missão multiplicadora? 

Orienta-se fazer a oração da CF 2020 no início e ao final dos encontros no 
período quaresmal. Em espirito de comunhão fraterna, possamos pedir o 
auxílio do Espirito Santo e não só proferir, mas viver de forma intensa e 
sincera a oração.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

Oração da Campanha da Fraternidade 2020 

Deus, nosso Pai, fonte da vida e princípio do bem viver,  
criastes o ser humano e lhe confiastes o mundo 
como um jardim a ser cultivado com amor, 
Dai-nos um coração acolhedor para assumir 
a vida como dom e compromisso. 
 
Abri nossos olhos para ver 
as necessidades dos nossos irmãos e irmãs, 
sobretudo dos mais pobres e marginalizados. 
Ensinai-nos a sentir a verdadeira compaixão 
expressa no cuidado fraterno, 
próprio de quem reconhece no próximo 
o rosto do vosso Filho. 
Inspirai-nos palavras e ações para sermos 
construtores de uma nova sociedade, 
reconciliada no amor. 
 
Dai-nos a graça de vivermos 
em comunidades eclesiais missionárias 
que, compadecidas, 
vejam, se aproximem e cuidem 
daqueles que sofrem, 
a exemplo de Maria, a Senhora da Conceição Aparecida, 
e de Santa Dulce dos Pobres, Anjo Bom do Brasil. 
Por Jesus, o Filho amado, 
no Espírito, Senhor que dá a vida. 
Amém! 

https://portalkairos.org/

