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Idealizada  para INICIAR durante o período da 
QUARESMA

QUARESMA: Tempo “Forte de Conversão ” –

PESSOAL, COMUNITÁRIA, SOCIAL – Oração – Caridade–
Jejum

Confissão dos pecados : INDIVIDUAIS E SOCIAIS em 
preparação para a SANTA PÁSCOA

QUARESMA E  
CAMPANHA DA  
FRATERNIDADE:



OBJETIVOS PERMANENTES DA CF

1. Despertar o espírito comunitário e cristão na busca do bem 
comum.

2. Educar para a vida em fraternidade.

3. Renovar a consciência da responsabilidade de todos pela 
ação evangelizadora, em vista de uma sociedade justa e 
solidária.



OBJETIVO GERAL DA CF 2023
Sensibilizar a sociedade e a Igreja para enfrentarmos o flagelo
da fome, sofrido por uma multidão de irmãos e irmãs, por
meio de compromissos que transformem esta realidade, a
partir do Evangelho de Jesus Cristo.



- TERCEIRA VEZ QUE 
FOME É O TEMA DA CF 

(1975, 1985)
- FOME NO SENTIDO 

REAL
- VER/ILUMINAR 

(JULGAR)/AGIR
- FOME/INSEGURANÇA 

ALIMENTAR



INTRODUÇÃO
O conceito de fome, no Brasil, utilizado por diferentes setores da 

população, abarca desde aquela sensação fisiológica ligada à 

vontade de comer, conhecida de todos nós, até as formas mais 

brutais de violentação do ser humano, ligadas à pobreza, à 

exclusão social, à ausência de políticas públicas.

A insegurança alimentar acontece quando as pessoas não têm 

acesso regular e permanente a alimentos em quantidade e 

qualidade suficiente para sua sobrevivência, como define a 

Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a 

Agricultura (FAO).



INTRODUÇÃO
“A fome é repudiada por afrontar direta e imediatamente 

todos os princípios fundamentais da Doutrina Social da 

Igreja (DSI), destacando-se aquele da destinação universal 

dos bens, (...) Assim sendo, o uso egoísta e exclusivista das 

riquezas, esquecendo-se dos irmãos, não é compatível com 

a fé cristã” (...). Não reconhece de forma prática a dignidade 

integral das pessoas, não considera a primazia do bem 

comum como o conjunto de todos os bens necessários  para 

cada pessoa se realizar.



VER a realidade



VER a realidade



ALGUMAS CAUSAS
- Estrutura fundiária brasileira (n. 46).
- Política agrícola perversa, que coloca o 
sistema produtivo a serviço do sistema 
econômico-financeiro: “No Brasil, em geral, 
não se produz para comer. Produz-se para 
lucrar e exportar” (n. 47);
- Desemprego e subemprego: “14 milhões 
de desempregados em 2022, podendo cair 
em 2023 para 13,6 milhões” (n. 49);
- Acúmulo, Desigualdade, Desperdício e 

ganância
- Fome não é fato isolado: há mais 

mazelas sociais



ALGUMAS CONSEQUÊNCIAS

- Saúde física e psíquica:
deficiências no desenvolvimento,
mais vulnerabilidade às diversas
doenças, substituição de
alimentos naturais por
ultraprocessados e suas
consequências.

- Destruição da família, violência
doméstica e perda do sentido da
vida: desestabiliza e desestrutura;



ALGUMAS CONSEQUÊNCIAS
- Êxodo rural, tão presente em
nossa história passada e presente.
Os agricultores estão envelhecendo
e os jovens, retirados de suas
realidades, não querem mais voltar
para o campo e permanecer na terra
(n.67).



ILUMINAR COM A 
LUZ DA PALAVRA (JULGAR)

Se eu tenho fome, o 

problema é meu. 

Se meu irmão tem fome, 

o problema é nosso. 

Dom Helder Câmara



MATEUS 14,13-21

- Toda a narrativa testemunha a
compaixão de Jesus: ele se
enche de compaixão daqueles
que vão atrás dele. Ele vê, cura,
oferece sua palavra e se faz
presença.
- Também somos tentados a

despedir a multidão, como os
discípulos. A palavra já tinha
sio anunciada, doentes já
tinham sido curados. O que
mais tinha que ser feito?

- Não estamos nós também
acreditando que a multidão
precisa “se virar” (“despede as
multidões para que vão aos
vilarejos comprar comida para
si”) porque achamos que já
fizemos nossa parte ou que
não vamos ter o suficiente
para alimentá-los?

- “Dai-lhes vós mesmos de
comer”: vai na contramão da
lógica daquele momento e
também de hoje

- Eu, a comunidade, a sociedade
responsáveis em dar de comer



Papa Francisco
Porque não podes partir o Pão do
domingo, se o teu coração estiver
fechado aos irmãos. Não podes comer
este Pão, se não deres o pão aos
famintos. Não podes partilhar deste Pão,
se não partilhas os sofrimentos de
quem passa necessidade. No fim de
tudo, inclusive das nossas solenes
Liturgias Eucarísticas, restará apenas o
amor. E, já desde agora, as nossas
Eucaristias transformam o mundo, na
medida em que nós mesmos nos
deixamos transformar, tornando-nos pão
partido para os outros (n.154).

Mutirão por 
Terra, Teto e 

Trabalho



AGIR
Na consciência da comunidade de fé,
vão ficando cada vez mais claros dois
níveis de ação, necessários e
inseparáveis, no serviço da
fraternidade:

- a ajuda fraterna ao irmão que sofre e

- o empenho na construção de
estruturas sociais justas que permitam
a todos os homens viver com
dignidade.



- Ações assistenciais são importantes na medida
em que respondem a situações emergenciais.
Não podem, entretanto, ser as únicas no
enfrentamento da fome. São necessárias políticas
públicas, principalmente de Estado, e
investimentos a partir da responsabilidade social
das empresas. Mais ainda, é preciso que as ações
mudem a realidade social, trazendo para o centro
a pessoa humana e a sua dignidade, buscando a
superação de uma sociedade de famintos (n.
160).



MATERIAL DOS GRUPOS DE RUA

- 5 ENCONTROS + 1 VIA SACRA E O TERÇO 

DOLOROSO

- JÁ ESTÁ NAS PARÓQUIAS

- NOS MOLDES DA NOVENA DE NATAL (CASAS)



1º ENCONTRO: FRATERNIDADE E FOME A 

PARTIR DA COMPAIXÃO E DA PARTILHA

Reflexão: Superação da fome por meio da 

partilha e da busca de condições dignas para 

todos



2º ENCONTRO: FRATERNIDADE E FOME A PARTIR 

DO COMPROMISSO DE FÉ

Reflexão: A virtude do cuidado se torna cada vez 

mais exigente na sociedade da indiferença e do 

descarte. Coerência entre nossa prática e o que 

Jesus nos ensina. 



3º ENCONTRO: FRATERNIDADE E FOME A PARTIR DA 

SOLIDARIEDADE

Reflexão: A fome de nossos irmãos, além de ser em si 

mesma a denúncia de um sistema social-econômico 

injusto, é também denúncia à nossa fé, tantas vezes 

intimista e descomprometida com a construção do Reino 

de Deus. Solidariedade Cristã: olhar integrado e 

comprometido para o problema da miséria.



4º ENCONTRO: FRATERNIDADE E FOME A PARTIR DA JUSTIÇA SOCIAL

Reflexão: Conheço a Doutrina Social da Igreja (DSI)? Início em 1891 –

Rerum Novarum Papa Leão XIII, refletindo sobre a situação dos operários 

na Europa

DSI: no catecismo e nos documentos do Magistério. Papa Francisco tem 

importantes documentos.

Fome: consequência da injustiça social. 

“Bem aventurados os que têm fome e sede de Justiça”.



5º ENCONTRO: FRATERNIDADE E FOME A PARTIR DO BEM COMUM

Reflexão: Bem Comum - Oposto de “Bens Comuns”

“O bem comum é o conjunto daquelas condições da vida social que 

permitem aos grupos e a cada um de seus membros, atingirem de 

maneira mais completa e facilmente a própria perfeição” 

Concílio Vaticano II – Gaudiu et Spes

- Casa Comum (Laudato Si – Papa Francisco).



PISTAS 

- BUSCAR REALIZAR GESTOS CONCRETOS

- TRADUZIR O TEMA PARA A SUA REALIDADE, DA SUA COMUNIDADE, DO 

SEU BAIRRO. POR EXEMPLO: AÇÕES  NO DESPERDÍCIO, PARA COMBATER A 

FOME

- COLETA DO DOMINGO DE RAMOS: VIABILIZA PROJETOS NA DIOCESE – QUE 

PODEM VIR DE TODAS AS PARÓQUIAS

- INÍCIO NA QUARESMA, MAS O TEMA É MUITO COMPLEXO PARA DAR 

CONTA EM 40 DIAS



DATAS DAS 
ABERTURAS NAS 

FORANIAS



adptado por Robson 
Digrisolo/Milene Negreiros



Oração da Campanha Fraternidade 2023
Pai de bondade, ao ver a multidão faminta, vosso Filho
encheu-se de compaixão, abençoou, repartiu os cinco pães
e dois peixes e nos ensinou: “dai-lhes vós mesmos de
comer”. Confiantes na ação do Espírito Santo, vos
pedimos: inspirai-nos o sonho de um mundo novo, de
diálogo, justiça, igualdade e paz; ajudai-nos a promover
uma sociedade mais solidária, sem fome, pobreza,
violência e guerra; livrai-nos do pecado da indiferença
com a vida. Que Maria, nossa mãe, interceda por nós para
acolhermos Jesus Cristo em cada pessoa, sobretudo nos
abandonados, esquecidos e famintos. Amém
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