
Campanha da Fraternidade

CF 2023 traz como tema

"Fraternidade e Fome”
Com informações: CNBB

A Campanha da Fraternidade 2023 traz como lema <Dai-lhes vós mesmos

de comer!= (Mt 14,16) e convida todos os cristãos a se unirem no combate à

fome e à miséria no Brasil.

O Brasil tem um modo especial de vivenciar a Quaresma, esse tempo tão

importante para os cristãos de preparação para a festa da Páscoa do Senhor: é a

Campanha da Fraternidade (CF). Por meio da CF, somos convidados pela Igreja no

Brasil a re�etir, à luz da Palavra de Deus, sobre um tema social e, como

verdadeiros discípulos e missionários de Jesus Cristo, chamados a incidir sobre

essa realidade e transformá-la.

Neste ano de 2023, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) propõe

como tema da CF <Fraternidade e Fome= e, como lema, <Dai-lhes vós mesmos de

comer!= (Mt 14,16). Como explica a CNBB no Texto-base da CF 2023, trata-se de

mobilizar os cristãos e a sociedade em geral para que possamos <considerar a

fome como referência para nossa re�exão e nosso propósito de conversão=.

“Que, portanto, esta Quaresma seja vivida em forte espírito de solidariedade. Que

nosso jejum abra nosso coração aos irmãos e irmãs que sofrem com a fome. Que

nossa solidariedade seja intensi�icada. Que saibamos encontrar soluções

criativas para a superação da fome, seja no nível mais imediato, assistencial, seja

no nível de toda a sociedade. [...] Que o Senhor Jesus nos possa um dia dizer:

8Vinde (...) eu estava com fome, e me destes de comer; todas as vezes que �izestes

isso a um destes mínimos que são meus irmãos, foi a mim que o �izestes!9 (Mt

25,34.40)=.

O que é a Campanha da Fraternidade?
A Campanha da Fraternidade é realizada anualmente desde 1964, em âmbito

nacional, pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB).

Embora se concentre na Quaresma, que em 2023 vai de 22 de fevereiro (Quarta-

feira de Cinzas) até 2 de abril (Domingo de Ramos), a CF não se restringe a esse

período. Durante todo o ano, são realizadas re�exões e ações baseadas no tema

da Campanha, mobilizando escolas, obras sociais, paróquias e comunidades em

todo o país no sentido de resolver ou pelo menos combater o problema

apresentado.

A Campanha da Fraternidade tem hoje os seguintes objetivos permanentes:

1 – Despertar o espírito comunitário e cristão no povo de Deus, comprometendo,

em particular, os cristãos na busca do bem comum;

2 – Educar para a vida em fraternidade, a partir da justiça e do amor, exigência

central do Evangelho;

3 – Renovar a consciência da responsabilidade de todos pela ação da Igreja na

evangelização, na promoção humana, em vista de uma sociedade justa e

solidária.

Para orientar e incentivar a participação na Campanha da Fraternidade, as

Edições CNBB preparam, todos os anos, uma série de subsídios, entre os quais

estão o cartaz da CF, o Hino, a Oração e o Texto-base.
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