
 

CNBB divulga identidade visual da Campanha da Fraternidade 2022 

 

A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) divulgou o cartaz da Campanha da da  

Fraternidade de 2022. No ano que vem o tema é “Fraternidade e Educação” e o lema “Fala com 

sabedoria, ensina com amor” (Cf Pr 31,26). 

A identidade visual da Campanha da Fraternidade de 2022 foi feita pelo leigo Antonio Batista de 

Souza Júnior, com inspiração no capítulo oitavo do Evangelho segundo João, eco do lema que é 

proposto. 

Entenda a mensagem do cartaz: 

No cartaz, diante da mulher, surpreendida em flagrante adultério, e que está prestes a ser 

apedrejada, Cristo apresenta um novo ensinamento que se revela como um verdadeiro ato de 

esperança no ser humano. Jesus educa de maneira pedagógica, integral e a partir de uma ação 

repleta de sabedoria e amor. 

Este é o único momento em que o Evangelho mostra Jesus escrevendo. Não se sabe o que Ele 

escreveu. Sob a luz da espiritualidade quaresmal, o autor apresenta uma releitura da cena com 

uma possível escrita sobre o chão: AMOR E SABEDORIA palavras retiradas do lema: “Fala com 

sabedoria, ensina com amor” (Pr 31, 26). 

As pedras espalhadas pelo chão resumem parte do desfecho daquilo ensinado por Jesus. “Vai e 

não peques mais.” Palavra que inaugura um novo estilo de vida marcado pela conversão. O 

cartaz direciona o interlocutor ao Mestre Jesus, o centro da fé. Convertidos pela Palavra e 

comprometidos com a vida, dom e compromisso, nosso olhar se dirige a Jesus que é mostrado 

em perfil, em pé e com disposição corporal curva em direção à mulher. 

A cabeça de Jesus, emoldurada por um círculo, auréola, é o eixo do cartaz, lugar onde parte a 

inteligência, a sabedoria e por consequência, a “Palavra de vida eterna.” (Jo 6.68).  

A disposição da mulher, também curva no cartaz, se coloca a ouvir, aprender e percorrer uma 

nova vida que brota da Cruz. Sua cabeça é aparelhada com os pés da Santa Cruz, esta que 

aparenta suave como marca d’água ao fundo do cartaz. 

Duas cores predominam no Cartaz, verde e Laranja. A cor verde lembra o que é vivo e a cor 

laranja a instigar a fidelidade criativa, própria do seguimento. Estas duas cores darão a qualidade 

visual de todo material da CF, a fim de induzir a lembrança ao tema e ao lema escolhidos para o 



ano de 2022. Tanto a mulher, quanto Jesus tem-se na área peitoral, o repouso da mão, gesto 

que reflete a interação pedagógica de quem ensinou e de quem aprendeu. 

O coração vermelho de Jesus mostra este gesto misericordioso e educador. Inspirados por Ele, 

todos são convocados a pensar a integralidade da educação. Ela perpassa todos os aspectos da 

vida humana. “Com Cristo, aprendamos a falar com sabedoria e ensinar com o amor. Eis o tempo 

de conversão e compromisso!”. 

Fonte: CNBB 

 


