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O Vereador que a presente subscreve REQUER, na forma regimental, que 
seja enviada MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES aos representantes das Paróquias 
ligadas a Igreja Católica de nossa cidade, pelo lançamento da Campanha da 
Fraternidade 2021 (CF-21), cujo tema é “Fraternidade e Diálogo: 
compromisso de amor”, tendo como lema “Cristo é a nossa paz. Do que 
era dividido fez uma unidade”. 

 

JUSTIFICATIVA 
 

A Campanha da Fraternidade faz parte da programação da Igreja Católica 
por um período de 40 dias desde 1964, iniciando-se na quarta-feira de cinzas e 
findando na Páscoa. Criada pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil 
(CNBB), a Campanha da Fraternidade tem como objetivo conduzir o povo 
católico a refletir sobre algum problema concreto brasileiro nos âmbitos da 
saúde, do meio ambiente, da educação, do trabalho, da família, dos direitos 
humanos e sociais, etc. 
 Importante destacar que a cada cinco anos, a definição do tema é 
realizada de maneira mais ampla, ou seja, ecumênica, contando com a 
participação e engajamento de várias outras igrejas que entendem a importância 
da comunhão e da partilha de experiências – também de gestos concretos. 
Assim, é endossada pelo Conselho Nacional de Igrejas Cristãs, o CONIC. 
 Além de ser uma importante ferramenta formativa e de engajamento, uma 
Campanha da Fraternidade Ecumênica oportuniza o diálogo entre diferentes 
confissões religiosas na perspectiva de construção coletiva de uma verdadeira 
cultura de paz.  
 Para este ano, o tema central escolhido foi o diálogo, com o tema 
“Fraternidade e Diálogo: compromisso de amor.” Diante da crescente onda de 
grupos conservadores que disseminam o ódio, a intolerância, a violência e a 
discriminação, é urgente que se promova uma cultura de acolhimento, respeito e 
diálogo e que se defenda no cotidiano, nos diferentes espaços de convivência 
social, os valores democráticos e humanistas, comprometidos com as causas da 
justiça social e dos direitos humanos, para a construção de uma sociedade mais 
fraterna. 
  Conclui-se enfatizando a importância da Campanha da Fraternidade na 
história da evangelização do Brasil. É nossa responsabilidade amplificar ações e 
atividades como essa que visam diminuir distâncias e construir a paz social e 
conquistas para o povo. 

 
Plenário “Pres. Gilberto Malacrida”, em 1º de Março de 2021. 
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