
CAMPANHA DA FRATERNIDADE E A PASTORAL DO SETOR JUVENTUDE 
 

No próximo dia 02 de Fevereiro, das 8:30 às 11:00 horas, dando continuidade ao processo de 
preparação dos agentes de pastoral, nossa Arquidiocese realizará na Catedral o encontro em que se dará o 
anuncio oficial da Campanha da Fraternidade de 2013 para toda a comunidade Arquidiocesana. É um 
tempo especial e oportuno já que seremos a sede da próxima Jornada Mundial da Juventude. Todo o setor 
juventude e todos os envolvidos na preparação para a Jornada são convidados a se fazerem presentes para 
se tornarem multiplicadores da ação da CF 2013 e JMJ Rio 2013.  

Esta campanha deseja, no contexto do Ano da Fé, mobilizar a Igreja e os segmentos da sociedade a 
fim de se solidarizarem com os jovens, fornecer-lhes espaço, ajuda-los a elaborar projetos e políticas 
publicas que possam auxiliá-los a organizarem a vida a partir de escolhas fundamentais para a construção 
sólida dum projeto pessoal em que se compreendam como força de transformação para os novos tempos 
(cf. Texto Base CF2013 §2). 

Aproveitando o denso Tempo da Quaresma, que é sempre um convite à conversão pessoal e 
comunitário visando à transformação das estruturas sociais à luz da mensagem do Evangelho geradora de 
Justiça, Amor e Paz, a Campanha da Fraternidade retoma a temática da juventude tendo como tema 
FRATERNIDADE E JUVENTUDE e como lema “Eis-me aqui, envia-me! (Is 6,8)”.  

Diz-nos o Santo Padre Bento XVI relembrando o saudoso papa Paulo VI em sua mensagem ao 
final do Concílio Vaticano II: “É a vós, rapazes e moças de todo o mundo, que o Concílio quer dirigir a 
sua última mensagem, pois sereis vós a recolher o facho das mãos dos vossos antepassados e a viver no 
mundo no momento das mais gigantescas transformações da sua história, sois vós quem, recolhendo o 
melhor do exemplo e do ensinamento dos vossos pais e mestres, ides constituir a sociedade de amanhã”. 
E concluía com um apelo: “Construí com entusiasmo um mundo melhor que o dos vossos antepassados!”.  
Em sua mensagem aos jovens para a JMJ Rio 2013, continua: “Queridos amigos, estendei o olhar e vede 
ao vosso redor: tantos jovens perderam o sentido da sua existência. Ide! Cristo precisa também de vós. 
Deixai-vos envolver pelo seu amor, sede instrumentos desse amor imenso, para que alcance a todos, 
especialmente aos “afastados”. Alguns encontram-se geograficamente distantes, enquanto outros estão 
longe porque a sua cultura não dá espaço para Deus; alguns ainda não acolheram o Evangelho 
pessoalmente, enquanto outros, apesar de o terem recebido, vivem como se Deus não existisse. A todos 
abramos a porta do nosso coração; procuremos entrar em diálogo com simplicidade e respeito: este 
diálogo, se vivido com uma amizade verdadeira, dará seus frutos. Os “povos”, aos quais somos enviados, 
não são apenas os outros países, mas também os diversos âmbitos de vida: as famílias, os bairros, os 
ambientes de estudo ou de trabalho, os grupos de amigos e os locais de lazer. O jubiloso anúncio do 
Evangelho se destina a todos os âmbitos da nossa vida, sem exceção”. 

Precisamos nos tornar uma presença animadora, consoladora e geradora de esperança junto aos 
jovens e seus familiares, e, sendo discípulos e missionários de Jesus, agentes de transformação da 
realidade que nos cerca. Não deixemos de participar e de convidar a todas as pessoas de boa vontade para 
este grande encontro de motivação para a Campanha da Fraternidade de 2013.  

O Setor Juventude de nossa Arquidiocese será uma força articuladora de todo este processo e terá 
um papel extraordinário no legado Social que a JMJ Rio 2013 deixará para nossa Igreja local. Bom 
trabalho. Mãos a obra!    
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