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Tema: Fraternidade e Tráfi co Humano
Lema: É para a liberdade que Cristo nos libertou (Gl 5,1)

Os subsídios da Campanha da Fraternidade 
2014 já estão disponíveis nas Edições CNBB. 
São diversos materiais como o manual, texto 
base, via sacra, celebrações ecumênicas, 
folhetos quaresmais, CD e DVD, banner, cartaz, 
entre outros. Com o objetivo de trabalhar os 
conteúdos da campanha nas escolas, foram 
produzidos também subsídios de formação 
voltados aos jovens do ensino fundamental e 
médio, além de encontros catequéticos para 
crianças e adolescentes. O cartaz da CF 2014, 
que se encontra disponível para download, 
traz o tema “Fraternidade e Tráfi co Humano” 
e lema “É para a liberdade que Cristo nos 
libertou” (Gl 5, 1). Os demais produtos podem 
ser adquiridos no site: www.edicoescnbb.org.
br ou pelo telefone: (61) 2193.3001

1- O cartaz da Campanha da Fraternidade quer refl etir a crueldade 
do tráfi co humano. As mãos acorrentadas e estendidas simbolizam 
a situação de dominação e exploração dos irmãos e irmãs trafi cados 
e o seu sentimento de impotência perante os trafi cantes. A mão que 
sustenta as correntes representa a força coercitiva do tráfi co, que 
explora vítimas que estão distantes de sua terra, de sua família e de 
sua gente.

2- Essa situação rompe com o projeto de vida na liberdade e na paz 
e viola a dignidade e os direitos do ser humano, criado à imagem e 
semelhança de Deus. A sombra na parte superior do cartaz expressa 
as violações do tráfi co humano, que ferem a fraternidade e a solida-
riedade, que empobrecem e desumanizam a sociedade.

3- As correntes rompidas e envoltas em luz revigoram a vida sofrida 
das pessoas dominadas por esse crime e apontam para a esperança 
de libertação do tráfi co humano. Essa esperança se nutre da entre-
ga total de Jesus Cristo na cruz para vencer as situações de morte 
e conceder a liberdade a todos. “É para a liberdade que Cristo nos 
libertou” (Gl 5, 1), especialmente os que sofrem com injustiças, como 
as presentes nas modalidades do tráfi co humano, representadas pelas 
mãos na parte inferior.

4- A maioria das pessoas trafi cadas é pobre ou está em situação de 
grande vulnerabilidade. As redes criminosas do tráfi co valem-se dessa 
condição, que facilita o aliciamento com enganosas promessas de vida 
mais digna. Uma vez nas mãos dos trafi cantes, mulheres, homens e 
crianças, adolescentes e jovens são explorados em atividades contra 
a própria vontade e por meios violentos. (Fonte: CF 2014).

entenda o significado do cartaz

subsÍdios

Oração da 
Campanha da 
Fraternidade 

2014 
Ó Deus, sempre ouvis o 
clamor do vosso povo e vos 
compadeceis dos oprimidos 
e escravizados. Fazei que 
experimentem a libertação da 
cruz e a ressurreição de Jesus. 
Nós vos pedimos pelos que 
sofrem o fl agelo do tráfi co 
humano. Convertei-nos pela 
força do vosso Espírito, 
e  tornai -nos  sensíveis 
às dores destes nossos 
irmãos. Comprometidos 
na superação deste mal, 
vivamos como vossos fi lhos 
e fi lhas, na liberdade e na 
paz. Por Cristo nosso Senhor. 
AMÉM!

Objetivo geral: Identifi car as práticas de tráfi co humano 
em suas várias formas e denunciá-las como violação da 
dignidade e da liberdade humanas, mobilizando cristãos e 
pessoas de boa vontade para erradicar este mal com vista 
ao resgate da vida dos fi lhos e fi lhas de Deus.

Objetivos específi cos: Identifi car as causas e modalidades 
do tráfi co humano e os rostos sofridos por esta exploração; 
Celebrar o mistério da morte e ressurreição de Jesus 
Cristo, sensibilizando para a solidariedade e o cuidado 
às vitimas dessas práticas; Suscitar, à luz da Palavra de 
Deus, a conversão que conduza ao empenho transformador 
desta realidade aviltante da pessoa humana; Denunciar 
as estruturas e situações causadoras do tráfi co humano; 
Promover ações de prevenção e de resgate da cidadania 
dos atingidos; Reivindicar, aos poderes públicos, políticas 
e meios para a reinserção das pessoas atingidas pelo tráfi co 
humano na vida familiar, eclesial e social.As regiões pastorais da nossa Diocese terão 

encontro de formação da CF 2014, com o 
tema “Fraternidade e Tráfi co Humano” 
e lema “É para a liberdade que Cristo 
nos libertou” (Gl 5,1). A Campanha da 
Fraternidade 2014 terá início na quarta-
feira de Cinzas, dia 4 de março e será 
desenvolvida durante a Quaresma. Como 
acontece todos os anos, em preparação 
ao período quaresmal, serão realizados 
encontros da CF 2014 nas sete regiões 
que compõem a Diocese de Piracicaba. 
De acordo padre Marcelo Roberto Bellato, 
coordenador diocesano da CF, a formação 
na Região Santa Bárbara será dia 20 de 
fevereiro na Paróquia São Sebastião, às 
19h30. Todos estão convidados a participar.

formaÇÕes

Coleta no Domingo de Ramos
No final da Campanha, cada comunidade é chamada a um 
gesto generoso, cuja destinação não contemplará apenas 
necessidades dela, mas sim, a ajudar a Igreja como um todo para 
o desenvolvimento de obras de promoção humana e a sustentar 
a ação pastoral. Dessa forma, a CF se expressa concretamente 
pela oferta de doações em dinheiro na Coleta da solidariedade. 
Gesto concreto de fraternidade feito em âmbito nacional, onde 
cada comunidade dá conforme pode, com cada uma colaborando 
de acordo com suas possibilidades. 


