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FORMAÇÃO – FEVEREIRO/2021 

 

"Porque a força manifesta-se na fraqueza.” (2 Coríntios 12,9) 

 
“Existe um direito humano fundamental que não deve ser esquecido no caminho da 
fraternidade e da paz: é a liberdade religiosa para os crentes de todas as religiões.” 

Papa Francisco 

 

Campanha da Fraternidade Ecumênica 2021 
 

 
A Campanha da Fraternidade representa uma das experiências mais valiosas de 
missão evangelizadora em nosso país. A campanha é uma oportunidade de reunir 
igrejas cristãs sob a premissa do diálogo, dando um testemunho de unidade na 
diversidade, tal como orientado por Jesus.  
 
Realizada, em média, a cada 5 anos, ao tema escolhido deste ano é  "Fraternidade e 
Diálogo: compromisso de amor" – e tem como lema – "Cristo é a nossa paz: do que 
era dividido, fez uma unidade" (Ef 2,14) – a sinalizar que o diálogo é o nosso melhor 
testemunho. A fé nos lembra de que Cristo é nossa Paz e nos anima a prosseguir pelo 
caminho da unidade na diversidade. Com ela, afirmamos que a fraternidade e o 
diálogo são compromissos de amor, porque Cristo fez uma unidade daquilo que era 
dividido.  
 
De modo geral, essa será a quinta CFE e tem como objetivo geral “convidar as 
comunidades de fé e pessoas de boa vontade para pensar, avaliar e identificar 
caminhos para superar as polarizações e as violências através do diálogo amoroso 
testemunhando a unidade na diversidade”. 
 
Na carta aos Efésios encontramos a inspiração bíblica que iluminará nosso caminho 
de reflexão e ação. Em Ef 2,14 lemos: “Cristo é a nossa paz: do que era divid ido, fez 
uma unidade”. Qual é o significado dessa confissão de fé em tempos tão incertos 
como este em que vivemos, caracterizado por conflitos, violência, racismos, 
xenofobias e outras práticas de ódio? Como anunciar a Boa-Nova de Jesus Cristo em 
períodos turbulentos como o atual? 
 
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 em nosso serviço escola. Sabemos que o Espírito de 
Sabedoria age e nos move para a paz.  
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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. Por exemplo, o 
texto do Evangelho de Mateus (19,16-22) narra a história do jovem rico que desejava saber 
como herdar a vida eterna. Ao perceber que ele seguia todos os mandamentos, Jesus o 
desafia a assumir uma nova vida, na qual a partilha dos bens é condição irrenunciável. Ao 
nos ensinar a partilhar tudo o que somos e temos com os pobres, Jesus revela que a 
concentração de riquezas não é coerente com a paz, porque toda a concentração de 
riqueza gera desigualdades, conflitos e segregação. 
 
Que possamos levantar dentro de nossas pastorais e serviços os seguintes 
questionamentos: Qual é o significado e o sentido do seguimento a Jesus? Associamos o 
nome de Jesus mais ao amor ou à intolerância? Nossa fé em Jesus Cristo tem contribuído 
para posturas de acolhida e de compromisso com as pessoas vulneráveis, pobres e 
excluídas e de comprometimento em projetos de superação das desigualdades? 
 
 
Gostaríamos que a Campanha da Fraternidade Ecumênica inquietasse os corações dos 
jovens como uma luta pela paz. Em unidade, rezemos juntos a coração da CFE 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! 
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