
ARQUIDIOCESE DE RIBEIRÃO PRETO – SUB REGIONAL – RPI. 
EQUIPE PERMANENTE DE CAMPANHAS 

- CAMPANHA DA FRATERNIDADE 2023 – 
 

TEMA: ““Fraternidade e fome” 
 LEMA: “Dai-lhes vós mesmo de comer” (Mt 14,16)). 
 
Caríssimos padres, diáconos, religiosos – queridos irmãos e irmãs leigos! 
 

O tema “Fraternidade e fome”, juntamente com o lema “Dai-lhes vós mesmo de comer” (Mt 
14,16), incentiva nossas comunidades a assumir suas responsabilidades ante a situação da fome que 
persiste no Brasil, a exemplo do Mestre Jesus. 

Pela terceira vez a fome é tratada pela Igreja no Brasil, na Campanha da Fraternidade. A primeira 
foi em 1975, com o tema ‘Fraternidade é repartir’ e o lema Repartir o pão’, no clima do Ano Eucarístico 
que precedeu o Congresso Eucarístico Nacional de Manaus, que trazia o mesmo tema e lema e desejava 
intensificar a vivência da Eucaristia em nosso povo. A segunda foi em 1985, outro Ano Eucarístico, desta 
vez em preparação para o Congresso Eucarístico de Aparecida, com o lema ‘Pão para quem tem fome’.  

Agora, em 2023, logo depois do 18º Congresso Eucarístico Nacional, que se realizará em Recife, de 
11 a 15 de novembro de 2022, sob o tema ‘Pão em todas as mesas’, a Igreja no Brasil enfrenta pela terceira 
vez o flagelo da fome. Com o lema que é uma ordem de Jesus aos seus discípulos: “Dai-lhes vós mesmos 
de comer” (Mt 14,16). 

O Texto-Base da Campanha da Fraternidade 2023 propõe despertar o espírito de caridade e de 
compromisso que deve estar presente em todos que querem ser discípulos de Jesus. O grande objetivo 
será incentivar nossas comunidades a assumir suas responsabilidades ante a situação da fome que 
persiste no Brasil, a exemplo do Mestre Jesus. 
 

Todos os anos, nossa Arquidiocese tem demonstrado um belíssimo testemunho em relação à 
Campanha da Fraternidade. Assim sendo, queremos convidá-los para participarem conosco da 
“CAPACITAÇÃO PARA AGENTES PROMOTORES DA CAMPANHA DA FRATERNIDADE”. Será uma manhã 
de sábado de formação: orações, dinâmicas, partilhas, vídeos e outros. 
 
 DIA 07 DE JANEIRO DE 2023 – SÁBADO -                                HORÁRIO: DAS 7H30 ÀS 13h. 
 SEMINÁRIO MARIA IMACULADA DE BRODÓWSKI/CEARP 
 
 CONTRIBUIÇÃO POR PESSOA: R$ 70,00 – (inclui: café das 10h completo, Livro Texto-Base, pasta, 
bloco de anotações, caneta e outros materiais de pesquisa) 
 LIMITE POR PARÓQUIA: 08 pessoas. 
 
 Em anexo, segue a ficha de inscrição para a Capacitação, que pode ser multiplicada ou mesmo, 
inscrever-se pelo site da Arquidiocese. As fichas podem ser postadas no site, entregues no Centro Pastoral 
da Arquidiocese ou no local do Encontro. O pagamento será feito somente no dia do Encontro, em nossa 
portaria de recepção, levando a ficha devidamente preenchida se não fora feito antes. 
  
 As inscrições se encerram dia 30 de dezembro de 2022. 
 
 Participem conosco, não deixe sua paróquia de fora. Todos os anos esse encontro é uma graça de 
Deus, as pessoas saem muito satisfeitas e prontas a produzir frutos.  
 
 Agradecemos muito a atenção, receba nosso fraterno abraço. 
    
 Pe. André Luiz Massaro – assessor Arquidiocesano de Campanhas. 
        Informações: 99705-6474 
          andlmas@hotmail.com 
 


