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Campanha da Fraternidade 2020: tenha acesso a formações 24h
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Anualmente, durante a Quaresma, a Igreja católica promove uma reflexão e prática da Campanha
da Fraternidade. Nessa Quarta-Feira de Cinzas(26) o tema "FRATERNIDADE E VIDA: DOM E
COMPROMISSO" e o lema "VIU, SENTIU COMPAIXÃO E CUIDOU DELE" ,foi inspirado na
parábola do bom samaritano.
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A Campanha é um convite à conversão para a prática da Justiça Social trazendo novamente à tona
o compromisso que cada pessoa precisa ter com a defesa da vida desde a concepção até o seu fim
natural e com a nossa Casa Comum, abordando temas como o aborto, depressão, suicídio,
feminicídio, desemprego, juventude, ecologia integral, entre outros.

Segundo Estêvão Lima, devido a essa complexidade faz-se necessário que cada um de nós se
prepare adequadamente para desenvolver ações eficazes para ajudar a todos os que precisam de
ajuda para sanar suas dores e sofrimentos.
Ainda sobre essa experiência de ter a participação de cada um em prol de fomentar a campanha, foi
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criada a WEBRADIO ESCOLHE, POIS, A VIDA!, que transmite formações que foram realizadas por
várias paróquias e dioceses de todo o Brasil sobre a Campanha da Fraternidade e seus subtemas,
24 horas por dia, 7 dias por semana!
Então, se você ainda não teve a oportunidade de participar de uma formação, acesse a webradio e
aprenda tudo o que você precisa saber para se tornar mais um multiplicador dessa revolução do
cuidadbo, da ternura, do amor de Deus contra essa cultura devoradora da indiferença.
Clique aqui para acessar a Webradio e ouvir as formações a qualquer hora do dia!

Com sua participação na promoção de ações dessa natureza, com certeza a CF-2020 transformará
a sociedade em que vivemos por fazer de cada um que a conduz, sal, luz e fermento no mundo que
habitamos.
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