
Campanha da Fraternidade e Fundo Arquidiocesano de Solidariedade 

 

No próximo domingo, em que celebraremos o Domingo de Ramos e da Paixão do Senhor, será 

concluído o tempo forte da Campanha da Fraternidade. No Brasil, a Campanha da Fraternidade, desde 1964, é 

o nosso modo próprio de viver intensamente o tempo quaresmal.  Tempo de oração, de penitência e 

conversão. 

A cada ano, a partir de um tema específico, somos levados a refletir sobre a nossa vida, sobre nós, na 

nossa relação com Deus, com os irmãos, com a natureza. Este ano, a Campanha da Fraternidade tem como 

tema “Fraternidade e Vida no Planeta” e como lema “A criação geme em dores de parto” (Rm 8, 22). E como 

nos apresenta o seu texto-base, seu objetivo é contribuir para a conscientização das comunidades cristãs e 

pessoas de boa vontade sobre a gravidade que pesa sobre a vida do planeta, manifestada no aquecimento 

global e nas mudanças climáticas, e motivá-las a participar dos debates e ações que visam enfrentar os 

problemas e preservar as condições de vida. 

Para isso, é preciso viabilizar meios para a formação da consciência ambiental, identificando 

responsabilidades e implicações éticas; mostrar a gravidade e a urgência dos problemas ambientais 

provocados pelas ações que destroem o meio ambiente e articular a realidade local e regional com o contexto 

nacional e planetário; trocar experiências e propor caminhos para a superação dos problemas ambientais. 

Somos todos envolvidos pelos graves problemas que vamos constatando na degradação do meio 

ambiente. Por isso é necessário mobilizar pessoas, comunidades, Igrejas, religiões e sociedade para assumirem 

o protagonismo na construção de alternativas para a superação dos problemas socioambientais; propor 

atitudes, comportamentos e práticas fundamentados em valores que tenham a vida como referência no 

relacionamento com o meio ambiente; denunciar as situações e apontar responsabilidades no que diz respeito 

aos problemas ambientais. 

Acolher a Palavra do Evangelho em nosso coração, em nossa vida; aceitar a proposta de vida em 

abundância que o Senhor Jesus nos apresenta e deixar que a Ressurreição do Senhor penetre e ilumine toda a 

nossa existência e cada aspecto de nossa vida são consequências naturais da vivência da Quaresma. Viver a 

Quaresma é acolher, com gestos concretos, que Deus é o Senhor de toda a nossa vida. Gestos concretos 

pessoais e também comunitários.  

A Campanha da Fraternidade a cada ano tem nos proposto um gesto concreto de partilha e de 

solidariedade: a coleta, realizada nas missas do Domingo de Ramos e da Paixão. Este gesto nasce dentro do 

espírito da Quaresma, como sinal da solidariedade fraterna. Todos nas comunidades eclesiais são convidados 

a participar deste gesto de solidariedade, que será revertido em favor das ações concretas em defesa da vida e 

da criação. Assim, o gesto fraterno da oferta é revestido do caráter de conversão quaresmal. 

Em 1998, a CNBB, aceitando proposta da Cáritas Brasileira, aprovou, durante a 36ª Assembleia, a 

iniciativa, determinando que a redistribuição dos recursos da coleta da Campanha da Fraternidade fosse de 

60% para apoiar projetos locais, e que formaria o Fundo Diocesano de Solidariedade. E que os outros 40% 

constituiriam o Fundo Nacional de Solidariedade (Cf o Texto-Base pág. 113ss). 

Em nossa arquidiocese, o Fundo Arquidiocesano de Solidariedade foi criado em 2002, assumiu as 

características indicadas pela CNBB e é gerenciado pela Cáritas Arquidiocesana. Nestes nove anos de 



existência, o Fundo Arquidiocesano de Solidariedade atendeu a 110 projetos, totalizando recursos na ordem 

aproximada de R$ 550.000,00, que possibilitaram a realização de atividades realizadas diretamente nas 

comunidades e que levaram a um maior engajamento e conscientização social, vinculando vida e fé. E, ainda, 

a realização de projetos na área da formação das pastorais vinculadas ao Vicariato da Caridade Social (por 

exemplo: Menor, Favelas, Trabalhador, Mulher Marginalizada, Deficientes, etc.) na ordem aproximada de R$ 

270.000,00, visando o fortalecimento de suas ações de evangelização e conscientização.  

Os recursos da CF-2002 foram destinados à Prelazia de Paranatinga, por ser uma campanha que tinha 

como temática a vida indígena, e os da coleta de 2009 foram destinados à Prelazia de Paranatinga e à Diocese 

de Parintins na Região Legal da Amazônia. Estas, prelazia e diocese, têm laços fraternos e de missão com 

nossa arquidiocese. 

  Neste ano, por decisão do governo arquidiocesano (bispos e vigários episcopais), tendo ouvido os 

bispos do Regional Leste I da CNBB, uma parcela dos recursos do Fundo de Solidariedade será destinada a 

ajudar as duas dioceses, de Petrópolis e Nova Friburgo, que sofreram com a tragédia das chuvas no início do 

ano. 

Vivenciando o espírito de fraternidade, generosidade e partilha, participemos com alegria, aderindo de 

coração ao gesto concreto desta Campanha da Fraternidade: a coleta realizada neste Domingo de Ramos e da 

Paixão do Senhor. 

          Pe. Manuel Manangão 

Vigário episcopal para a Caridade Social 


