
CAMPANHA DA FRATERNIDADE  2019



TEMA: FRATERNIDADE E POLÍTICAS 
PÚBLICAS

Lema: 
“Serás libertado pelo direito e 
pela justiça.” IS 1.



HISTÓRIA DA CF NO BRASIL...
CONCÍLIO VATICANO II: 1962-1965.

�1962 – RN
�1963 – 16 Dioceses do Nordeste
�1964 – CNBB, em nível nacional
�Temas sociais, de relevância para a 
dignidade da pessoa e para o bem comum.



OBJETIVO:

�“Despertar nas pessoas o senso de Justiça Social,
de fraternidade e de amor ao próximo. É recordar
que todos nós somos irmãos e irmãs. Para isso, a
cada ano, a Igreja no Brasil escolhe uma
temática que ajuda as nossas comunidades e
toda a sociedade civil a ampliar sua reflexão
sobre o tema em questão.”





�O cartaz apresenta o desejo da Igreja do Brasil de
ajudar a sociedade a refletir sobre importância
das políticas públicas, como meio de assegurar as
condições mais elementares para construção e
manutenção da sociedade, de modo que as
pessoas possam viver dignamente nas suas várias
realidades”.



O cartaz expressar diversas questões relacionadas á educação,
saúde, meio-ambiente e desenvolvimento. “Levando em
consideração que a temática das políticas públicas é bastante
ampla e que dizem respeito a toda a sociedade, não se pode falar
de políticas públicas sem levar em consideração tais aspectos.
Por isso busquei de alguma forma, representar por meio de
silhuetas, a presença de algumas destas categorias que considero
fundamentais para a discussão das políticas públicas”, relata o
Padre Everaldo.
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� 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.


