
 

 

Oração e preparação para Campanha da Fraternidade Ecumênica - 2021 

Por Anésia Benedita de Moraes Caraça 

 

Deus da vida, da justiça e do amor, 

Nós te bendizemos pelo dom da fraternidade e por concederes a graça de vivermos a 

comunhão na diversidade.  

Através desta Campanha da Fraternidade Ecumênica, ajuda-nos a testemunhar a beleza 

do diálogo como compromisso de amor, criando pontes que unem em vez de muros que 

separam e geram indiferença e ódio.  

Torna-nos pessoas sensíveis e disponíveis para servir a toda a humanidade, em especial, 

aos mais pobres e fragilizados, a fim de que possamos testemunhar o Teu amor redentor 

e partilhar suas dores e angústias, suas alegrias e esperanças, caminhando pelas 

veredas da amorosidade. 

Por Jesus Cristo, nossa paz, no Espírito Santo, sopro restaurador da vida. 

Amém! 

Com o tema "Fraternidade e diálogo: compromisso de amor" e sob o lema: “Cristo é a 

nossa paz: do que era dividido, fez uma unidade" (Ef 2.14a) devemos nos preparar para 

a Quaresma. Abaixo 7 aspectos para vivenciarmos bem esse período: 

1. Encontros Catequéticos para Crianças e Adolescentes. 

2. Jovens na Campanha da Fraternidade Ecumênica.  

3. Círculos Bíblicos. 

4.  Via - Sacra. 



5. Vigília Eucarística e Celebração da Misericórdia. 

6. Famílias na CFE. 

7. Retiro Quaresmal. 

Neste ano de 2021, celebramos a 5ª Campanha da Fraternidade Ecumênica. 

"O mundo não precisa de palavras vazias, mas de testemunhas convictas, artesãos da 

paz abertos ao diálogo sem exclusões nem manipulações " (Papa Francisco). 

A CFE é um dos modos de viver a espiritualidade quaresmal. Ela convida as comunidades 

de fé a realizarem o caminho de Emaús, que será caracterizado pelas seguintes paradas: 

1. O “VER” - conversar sobre os acontecimentos mais recentes que marcam nossa 

história e observar se as alternativas e saídas que identificamos são opções 

coerentes com a Boa-Nova do Evangelho.  

2. O “JULGAR” - é a possibilidade de, a partir da inspiração bíblica, lançar luzes 

sobre o contexto vivido por nós.  O “Julgar” é quando nossas mentes e 

corações se abrem. 

3. O “AGIR” a partir de experiências de boas práticas, indicaremos exemplos que 

podem contribuir para derrubar os muros das divisões. Esses 

exemplos são respostas à paz de Cristo, que é oferecida para nós 

incondicionalmente.  

4. O “CELEBRAR” - momento de afirmar que a diversidade presente na 

Criação não é negativa, mas é a revelação da imensa e irrestrita amorosidade de 

Deus para com a humanidade. 

 

Fonte: CNBB 


