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A Campanha da Fraternidade Ecumênica de 2021 terá como tema: "Fraternidade e 

Diálogo: compromisso de amor" e o lema "Cristo é a nossa paz: do que era dividido, fez 

uma unidade" (Ef.2.14). 

A Campanha da Fraternidade Ecumênica (CFE), representa uma das experiências mais 

valiosas de missão evangelizadora em nosso país.  O Texto - Base da CFE 2021 nos 

ajuda, por meio do tema e lema escolhidos, a sinalizar que o diálogo é o nosso melhor 

testemunho.  A fé nos lembra de que Cristo é a 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.  A escolha por testemunhar a fé vivida em 

diversidade desafia-nos a realizar a Campanha da Fraternidade Ecumênica 2021. 

O cartaz vitorioso, escolhido por comissão constituída pelo Conselho Nacional de 

Igrejas Cristãs do Brasil (Conic) e Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), 

foi produzido pelo Ateliê 15, que concentrou a concepção da peça na palavra 

"unidade": qualidade ou estado de ser um ou único, de não poder ser dividido.  

"Foi escolhido uma ciranda para ser a base do desenho. Afinal, em uma roda não  tem 

primeiro, nem último, todos formam um e precisam trabalhar na mesma sintonia e 

ritmo para não perder o compasso e, como a música do cantor e 

compositor Zé Vicente, o 'Baião das Comunidades', todos são convidados a 



participar desta ciranda pela vida", explicaram os autores do cartaz. As 

pessoas também são convidadas a participar "da construção da civilização do amor, da 

justiça, da igualdade e da paz". 

2021 é a quinta Campanha da Fraternidade Ecumênica  

A cada 5 anos é promovida de forma ecumênica em conjunto com outras 

denominações cristãs.  Seu objetivo é despertar a solidariedade dos seus fiéis e da 

sociedade em relação a um problema concreto que envolve a sociedade brasileira, 

buscando caminhos de solução. CFE 2000, 2005, 2010, reflexão da CFE 2016 e 2021. 

Fonte: CNBB 

 

A equipe da Campanha da Fraternidade deseja a todos um feliz natal e um ano novo 

abençoado 


