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São Paulo, 27 de janeiro de 2015 

 

Revmos. Srs. 

Párocos, Administradores Paroquiais, Vigários Paroquiais e Diáconos Permanentes, 
Religiosos e Religiosas e Vicariatos, Pastorais, Associações, Movimentos, Novas Comunidades, 
Colégios Católicos e Outros Organismos da Arquidiocese, 
 

Estamos próximos da Quaresma e, como acontece todos os anos na quarta-feira de Cinzas, em todas 

as dioceses do Brasil tem início a Campanha da Fraternidade. O tema da Campanha de 2015 é: 

FRATERNIDADE: IGREJA E SOCIEDADE e o lema é “Eu vim para servir” (cf. MC 10,45).  

A Igreja covida todas as comunidades a refletir sobre o binômio: Igreja e Sociedade e o lema manifesta 

a preocupação da comunidade eclesial em ser servidora, para que toda a sociedade cresça em 

fraternidade e se realize entre nós  o Reino de Deus.  

O texto base é denso, mas não oferece dificuldades para a compreensão, com exceção de dois 

conceitos não usuais:  

1º)  Subsidiariedade 

A Sociologia não usa esse conceito, mas ele aparece na Doutrina Social da Igreja e significa que uma 

sociedade de ordem superior não deve interferir na vida interna de uma sociedade de ordem inferior, 

privando-a de suas competências; ao contrário: deve apoiá-la e ajudá-la a coordenar a sua ação, 

objetivando sempre o bem comum.  Esse princípio vale para a Igreja, como também para as várias 

instâncias da organização social. 

2º O texto base fala de participação nos Conselhos paritários  

Os Conselhos paritários, previstos pela Constituição de 1980, atribuem à sociedade civil, através de 

representantes, a participação direta ou indireta nas decisões e no controle de alguns órgãos do 

governo, tanto na esfera federal, como na estadual e municipal.  

Lembramos que o material da CF está à disposição das paróquias e organismos da Arquidiocese na 

CNBB (fone: (61) 2103-8300), nas Regiões episcopais e nas livrarias católicas. 

Anexo segue em Power Point um resumo do texto base da Campanha da Fraternidade (Primeira e 

Segunda parte “Eu vim para servir”), para exibição em Data Show ou uso pessoal. Desejo que a 

Quaresma seja um tempo forte de reflexão,  conversão e de oração e que redescubramos a nossa 

missão de servidores do Povo de Deus. 

Fraternalmente, 

Pe. Manoel C. Quinta, ssp 

Coordenador da Campanha da Fraternidade 

 na Arquidiocese de São Paulo       


