
AGENDA da Rede de Promoção para Justiça Socioambiental – 
Província dos Jesuítas do Brasil

 “Fraternidade e Diálogo:  compromisso de amor” 
“Cristo é a nossa paz:  do que era dividido, fez uma unidade” (Ef.  2.14).

Objetivo geral da CFE 2021
• Através do diálogo amoroso e do testemunho da unidade na diversidade, inspirados e inspiradas no amor 

de  Cristo,  convidar  comunidades de  fé  e  pessoas de  boa  vontade  para  pensar,  avaliar  e  identificar 
caminhos para a superação das polarizações e das violências que marcam o mundo atual.

Objetivos específicos
• Denunciar as violências contra pessoas, povos e a Criação, em especial, as que usam o nome de Jesus;
• Encorajar a justiça para a restauração da dignidade das pessoas, para a superação de conflitos e para 

alcançar a reconciliação social;
• Animar o engajamento em ações concretas de amor à pessoa próxima;
• Promover a conversão para a cultura do amor em lugar da cultura do ódio;
• Fortalecer e celebrar a convivência ecumênica e inter-religiosa.

Subsídios:
• Sobre a Campanha da Fraternidade 2021: 

https://campanhas.cnbb.org.br/sobre-a-campanha-da-fraternidade-2021.html
• Arquivos: https://campanhas.cnbb.org.br/pastas/cf2021

Outros subsídios  (vídeos e outras leituras da campanha, reportagens,  materiais para formação sobre a 
campanha, escolha do hino e do cartaz, entre outros) no final desta agenda.

         AGENDA  (De 3 a 19/11/21)        

Encontro de formação (3 e 4/02)
• 1º Dia: https://campanhas.cnbb.org.br/videos/encontro-de-formacao-da-cfe2021-1o-dia 
• 2º Dia: https://campanhas.cnbb.org.br/videos/encontro-de-formacao-da-cfe2021-2o-dia 
• 3º Dia: https://campanhas.cnbb.org.br/videos/encontro-de-formacao-da-cfe2021-3o-dia 
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Seminário Regional: Arquidiocese de Manaus (10 a 12 /02)

• Mais informações: https://arquidiocesedemanaus.org.br/2021/02/10/seminario-da-campanha-da-
fraternidade-ecumenica-tem-inicio-hoje-de-modo-on-line/

• Link do Facebook: https://www.facebook.com/arquidiocesedemanaus/
• Link do Youtube: https://www.youtube.com/arquidiocesedemanaus

Religiões e Globalização: dos muros à fraternidade 

universal (18/02 às 19h30)
CFE: Celebração e Solidariedade 

(25/02 às 9h)

• Mais informações: 
http://www.ihu.unisinos.br/606578-religioes-e-
globalizacao-dos-muros-a-fraternidade-universal-
em-debate-no-cepat 

▪       Mais informações: 
         https://anec.org.br/eventos/cfe-celebracao-e-

solidariedade/
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Diálogo caminho de fraternidade 

(25/02 às 17h)

Religiões e a dignidade humana: A indiferença 

à defesa dos Direitos Humanos (06/03 às 10h)

• Link para transmissão no Youtube “OLMA 
Observatório”:
https://www.youtube.com/channel/UCLmHVrMFDz
LXx0u9mFrom6g

▪     Mais informações:
http://www.ihu.unisinos.br/606636-religioes-
e-dignidade-humana-da-indiferenca-a-
defesa-dos-direitos-humanos-em-debate-
no-cepat

Convidados: 
• Padre Oscar BEOZZO do Centro 

Ecumênico de Serviços à Evangelização e 
Educação popular – CESEP

• Pastor Eliel BATISTA da Igreja Betesda.

Os dois convidados são da Comissão da 
Campanha da Fraternidade Ecumênica 
2021.

Mediador: Pe. Thierry.

.

Ecumenismo e diálogo inter-religioso na Amazônia (13/03) 

• Mais informações: https://www.facebook.com/cac.centroalternativodecultura
.

Seminário sobre os Desafios dos Fundamentalismos (17 a 19/11)

• Mais informações: https://www1.unicap.br/observatorio2/?page_id=5006

.

É  importante  percebermos  que  nos  últimos 

anos a Campanha da Fraternidade tem sofri-
do significativos ataques de setores conser-

vadores da sociedade, dentro e fora da igreja 

católica. Frente a esse repetitivo cenário, que 

em 2021 se acentua, justamente quando nos 

propomos a debater a intolerância, os precon-

ceitos e os fundamentalismos,  juntamos for-
ças com a CNBB, convidando todos e to-
das a aderirem a campanha de apoio a CF 
2021, colocando em suas redes esse card e 

os subsídios listados no começo e aqui, ao fim 

desse documento.   
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Outros subsídios

Vídeos 

• Vídeos da campanha: https://campanhas.cnbb.org.br/canal/cf2021
• Campanha da Fraternidade Ecumênica 2021 - Cardeal Dom Odilo Scherer: (161) Campanha da 

Fraternidade Ecumênica 2021 - Cardeal Dom Odilo Scherer - YouTube
• PROGRAMA CAMINHANDO - CAMPANHA DA FRATERNIDADE - 04 02 

2021: https://www.youtube.com/watch?v=LlEEtoYX_Fo&feature=youtu.be
• CF 2021 reportagem "Entenda o TEMA da Campanha da Fraternidade Ecumênica 2021": 

https://www.youtube.com/watch?v=w1RM418Rlks
• CF 2021 reportagem "Qual o tema da Campanha da Fraternidade Ecumênica 2021?": 

https://www.youtube.com/watch?v=fd12NaNQl5o
• Primeira FORMAÇÃO sobre a Campanha da Fraternidade Ecumênica 2021 

https://www.youtube.com/watch?v=Y3Po-wwfEVM
• Entenda o TEMA da Campanha da Fraternidade Ecumênica 2021:   https://youtu.be/w1RM418Rlks     

Outras Leituras

• Formação Campanha da Fraternidade Ecumênica 2021: https://anec.org.br/wp-
content/uploads/2020/10/CAMPANHA-DA-FRATERNIDADE-2021.pdf

• Tema e lema da Campanha da Fraternidade Ecumênica de 2021: https://conic.org.br/portal/noticias/3378-
tema-e-lema-da-campanha-da-fraternidade-ecumenica-de-2021

• Campanha da Fraternidade Ecumênica - 2021: https://www.conic.org.br/portal/cf-ecumenica
• CONHEÇA O HINO DA CAMPANHA DA FRATERNIDADE ECUMÊNICA 2021: 

https://www.cnbb.org.br/conheca-o-hino-da-campanha-da-fraternidade-ecumenica-2021/

• ESCOLHIDO O CARTAZ DA CAMPANHA DA FRATERNIDADE ECUMÊNICA DE 2021: “FRATERNIDADE 
E DIÁLOGO: COMPROMISSO DE AMOR”: https://www.cnbb.org.br/escolhido-o-cartaz-da-campanha-da-
fraternidade-ecumenica-de-2021-fraternidade-e-dialogo-compromisso-de-amor/

.
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