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Matéria 

Carnaval 

Carnaval 

 
Carnaval no Rio de Janeiro, Brasil 

Nome oficial Entrudos 

Tipo Cristão 

Seguido por Mundial  

Ano de 2013 12 de Fevereiro  

Ano de 2014 4 de Março  

Ano de 2015 17 de Fevereiro  

Observações Período festivo convidativo a bailes, desfiles 

carnavalescos, e adopção de trajes e personalidades 

diferentes do habitual. 

  

 

 

Carnaval é uma festa que se originou na Grécia em meados dos anos 600 a 

520 a.C.. Através dessa festa os gregos realizavam seus cultos em 

agradecimento aos deuses pela fertilidade do solo e pela produção. Passou a 

ser uma comemoração adotada pela Igreja Católica em 590 d.C..1 É um 

período de festas regidas pelo ano lunar no cristianismo da Idade Média. O 

período do Carnaval era marcado pelo "adeus à carne" ou do latim "carne vale" 

dando origem ao termo "Carnaval". Durante o período do Carnaval havia uma 

grande concentração de festejos populares. Cada cidade brincava a seu modo, 

de acordo com seus costumes. O Carnaval moderno, feito de desfiles e 

fantasias, é produto da sociedade vitoriana do século XX.2 A cidade de Paris foi 

o principal modelo exportador da festa carnavalesca para o mundo. Cidades 

como Nice, Santa Cruz de Tenerife, Nova Orleans, Toronto e Rio de Janeiro se 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Carnaval_no_Rio_de_Janeiro
http://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mundo
http://pt.wikipedia.org/wiki/12_de_Fevereiro
http://pt.wikipedia.org/wiki/4_de_Mar%C3%A7o
http://pt.wikipedia.org/wiki/17_de_Fevereiro
http://pt.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A9cia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Carnaval#cite_note-1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cristianismo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Idade_M%C3%A9dia
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9culo_XIX
http://pt.wikipedia.org/wiki/Carnaval#cite_note-2
http://pt.wikipedia.org/wiki/Paris
http://pt.wikipedia.org/wiki/Nice
http://pt.wikipedia.org/wiki/Santa_Cruz_de_Tenerife
http://pt.wikipedia.org/wiki/Nova_Orleans
http://pt.wikipedia.org/wiki/Toronto
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_de_Janeiro_(cidade)
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inspiraram no Carnaval parisiense para implantar suas novas festas 

carnavalescas. Já o Rio de Janeiro criou e exportou o estilo de fazer carnaval 

com desfiles de escolas de samba para outras cidades do mundo, como São 

Paulo, Tóquio e Helsinque. 

O Carnaval do Rio de Janeiro está atualmente no Guinness Book como o maior 

Carnaval do mundo, com um número estimado de 2 milhões de pessoas, por 

dia, nos blocos de rua da cidade.3 Em 1995, o Guinness Book declarou o Galo 

da Madrugada, da cidade do Recife, como o maior bloco de carnaval do 

mundo.4 

 

História e origem 

A festa carnavalesca surgiu a partir da implantação, no século XI, 

da Semana Santa pela Igreja Católica, antecedida por quarenta dias de jejum, 

a Quaresma. Esse longo período de privações acabaria por incentivar a 

reunião de diversas festividades nos dias que antecediam a Quarta-Feira de 

Cinzas, o primeiro dia da Quaresma. A palavra "Carnaval" está, desse modo, 

relacionada com a ideia de deleite dos prazeres da carne marcado pela 

expressão "carnis valles", que, acabou por formar a palavra "Carnaval", sendo 

que "carnis" em latim significa carne e "valles" significa prazeres. 

Em geral, o Carnaval tem a duração de três dias, os dias que antecedem 

a Quarta-Feira de Cinzas. Em contraste com a Quaresma, tempo de penitência 

e privação, estes dias são chamados "gordos", em especial a terça-feira 

(Terça-Feira Gorda, também conhecida pelo nome francês Mardi Gras).5 O 

termo mardi gras é sinônimo de Carnaval. 

O Carnaval da Antiguidade era marcado por grandes festas, onde se 

comia, bebia e participava de alegres celebrações e busca incessante dos 

prazeres. O Carnaval prolongava-se por sete dias na ruas, praças e casas da 

Antiga Roma, de 17 a 23 de dezembro. Todas as actividades e negócios eram 

suspensos neste período, os escravos ganhavam liberdade temporária para 

fazer o que quisessem e as restrições morais eram relaxadas. As pessoas 

trocavam presentes, um rei era eleito por brincadeira e comandava o cortejo 

pelas ruas (Saturnalicius princeps) e as tradicionais fitas de lã que amarravam 

aos pés da estátua do deus Saturno eram retiradas, como se a cidade o 

convidasse para participar da folia. 

No período do Renascimento as festas que aconteciam nos dias de 

carnaval incorporaram os baile de máscaras, com suas ricasfantasias e 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_de_Janeiro
http://pt.wikipedia.org/wiki/Escola_de_samba
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Paulo_(cidade)
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Paulo_(cidade)
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Paulo_(cidade)
http://pt.wikipedia.org/wiki/T%C3%B3quio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Hels%C3%ADnquia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Carnaval_do_Rio_de_Janeiro
http://pt.wikipedia.org/wiki/Guinness_Book
http://pt.wikipedia.org/wiki/Carnaval#cite_note-3
http://pt.wikipedia.org/wiki/Galo_da_Madrugada
http://pt.wikipedia.org/wiki/Galo_da_Madrugada
http://pt.wikipedia.org/wiki/Galo_da_Madrugada
http://pt.wikipedia.org/wiki/Recife
http://pt.wikipedia.org/wiki/Carnaval#cite_note-4
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9culo_XI
http://pt.wikipedia.org/wiki/Semana_Santa
http://pt.wikipedia.org/wiki/Igreja_Cat%C3%B3lica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Quaresma
http://pt.wikipedia.org/wiki/Quarta-Feira_de_Cinzas
http://pt.wikipedia.org/wiki/Quarta-Feira_de_Cinzas
http://pt.wikipedia.org/wiki/Quarta-Feira_de_Cinzas
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mardi_Gras
http://pt.wikipedia.org/wiki/Carnaval#cite_note-5
http://pt.wikipedia.org/wiki/Antiguidade
http://pt.wikipedia.org/wiki/Roma
http://pt.wikipedia.org/wiki/Saturno_(mitologia)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Renascimento
http://pt.wikipedia.org/wiki/Bailes_de_m%C3%A1scaras
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fantasia_(vestu%C3%A1rio)
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os carros alegóricos. Ao caráter de festa popular e desorganizada juntaram-se 

outros tipos de comemoração e progressivamente a festa foi tomando o 

formato atual. 

Sobre a origem da palavra, não há unanimidade entre os estudiosos. Há quem 

defenda que a palavra Carnaval deriva de carne vale (adeus carne!) ou de 

carne levamen (supressão da carne). Esta interpretação da origem etimológica 

da palavra leva-nos, indubitavelmente, para o início do período da Quaresma, 

uma pausa de 40 dias nos excessos cometidos durante o ano, excessos esses 

que incluem, segundo a religião católica, a alimentação. Assim, a Quaresma 

era, na sua origem, não apenas um período de reflexão espiritual como 

também uma época de privação de certos alimentos como a carne. 

Outra interpretação para a etimologia da palavra é a de que esta derive 

de currus navalis, expressão anterior ao Cristianismo e que significa carro 

naval. Esta interpretação baseia-se nas diversões próprias do começo da 

Primavera, com cortejos marítimos ou carros alegóricos em forma de barco, 

tanto na Grécia como em Roma e, posteriormente, entre os Teutões.6 

 

Cálculo do dia do Carnaval 

Todos os feriados eclesiásticos são calculados em função da data da Páscoa7 , 

com exceção do Natal. Como o Domingo de Páscoa ocorre no primeiro 

domingo após a primeira lua cheia que se verificar a partir do equinócio da 

primavera (no hemisfério norte) ou do equinócio do outono (no hemisfério sul), 

e a Sexta-Feira da Paixão é a que antecede o Domingo de Páscoa, então 

a Terça-Feira de Carnaval ocorre 47 dias antes da Páscoa. 

 

 

Datas do Carnaval 

O Carnaval ocorre 47 dias antes da Páscoa, em fevereiro, geralmente, 

ou em março, conforme o Cálculo da Páscoa, ocorre próximo do dia de Lua 

Nova8 . Assim, poderá calhar próximo do ano novo chinês, se calhar antes ou 

próximo de 19 de fevereiro9 No século XXI, a data em que ocorreu mais cedo 

foi a 5 de fevereiro de 2008 e a que ocorrerá mais tarde será a 9 de março de 

2038. Embora seja possível noutros séculos, o dia de Carnaval não ocorrerá a 

3 ou 4 de fevereiro durante todo o século XXI.10 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Alegorias_carnavalescas
http://pt.wikipedia.org/wiki/Carnaval#cite_note-6
http://pt.wikipedia.org/wiki/Carnaval#cite_note-7
http://pt.wikipedia.org/wiki/Domingo_de_P%C3%A1scoa
http://pt.wikipedia.org/wiki/Lua_cheia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Equin%C3%B3cio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sexta-Feira_da_Paix%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ter%C3%A7a-Feira_de_Carnaval
http://pt.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1scoa
http://pt.wikipedia.org/wiki/Lua_Nova
http://pt.wikipedia.org/wiki/Lua_Nova
http://pt.wikipedia.org/wiki/Lua_Nova
http://pt.wikipedia.org/wiki/Lua_Nova
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ano_novo_chin%C3%AAs
http://pt.wikipedia.org/wiki/Carnaval#cite_note-9
http://pt.wikipedia.org/wiki/5_de_fevereiro
http://pt.wikipedia.org/wiki/9_de_mar%C3%A7o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Carnaval#cite_note-10
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Data de Carnaval em anos próximos 

Ano Data do Carnaval 

2009 24 de fevereiro  

2010 16 de fevereiro  

2011 8 de março  

2012 21 de fevereiro  

2013 12 de fevereiro  

2014 4 de março  

2015 17 de fevereiro  

2016 9 de fevereiro  

2017 28 de fevereiro  

2018 13 de fevereiro  

2019 5 de março  

2020 25 de fevereiro  

2021 16 de fevereiro  

2022 1 de março  

2023 21 de fevereiro  

2024 13 de fevereiro  

 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Carnaval 

 

 

 

 

 

 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/24_de_fevereiro
http://pt.wikipedia.org/wiki/16_de_fevereiro
http://pt.wikipedia.org/wiki/8_de_mar%C3%A7o
http://pt.wikipedia.org/wiki/21_de_fevereiro
http://pt.wikipedia.org/wiki/12_de_fevereiro
http://pt.wikipedia.org/wiki/4_de_mar%C3%A7o
http://pt.wikipedia.org/wiki/17_de_fevereiro
http://pt.wikipedia.org/wiki/9_de_fevereiro
http://pt.wikipedia.org/wiki/28_de_fevereiro
http://pt.wikipedia.org/wiki/13_de_fevereiro
http://pt.wikipedia.org/wiki/5_de_mar%C3%A7o
http://pt.wikipedia.org/wiki/25_de_fevereiro
http://pt.wikipedia.org/wiki/16_de_fevereiro
http://pt.wikipedia.org/wiki/1_de_mar%C3%A7o
http://pt.wikipedia.org/wiki/21_de_fevereiro
http://pt.wikipedia.org/wiki/13_de_fevereiro
http://pt.wikipedia.org/wiki/Carnaval
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Dia da Mulher 

 

Um dia para a mulher? 

No percurso da história da humanidade, assim como diversas classes e 

gêneros sociais as mulheres também sofreram grandes perdas, cujo alicerce 

era o preconceito.  Após tempos de convivência com diversas formas de 

discriminação, as mulheres se uniram em prol da garantia da identidade social, 

bem como busca por respeito e direitos igualitários.   

O Dia Internacional da Mulher, historicamente teria sua origem a partir 

do incêndio em uma fábrica têxtil em 25/03/1911 Nova York, quando 130 

operárias reivindicavam em manifestação melhores condições de trabalho, 

igualdade de remuneração salarial, (visto que homens que desempenhavam a 

mesma atividade e recebiam 3 vezes mais do que as mulheres) foram 

assassinadas carbonizadas. Esse ocorrido marcou o século 20, entretanto 

outros fatos também possibilitaram a criação dessa data comemorativa, essa 

homenagem a todas as mulheres.  

Na II Conferência Internacional de Mulheres Socialistas realizada na 

Dinamarca um ano antes do incêndio, foram apresentados assuntos do 

interesse deste grupo, bem como uma resolução para a criação de uma data 

anual para a celebração dos direitos da mulher foi aprovada por mais de cem 

representantes de 17 países, cujo objetivo era honrar as lutas femininas. 

No Brasil com a Reforma Constitucional de 1932, as mulheres 

conquistaram o direito ao voto, cargos políticos no executivo e legislativo, bem 

como direitos trabalhistas igualitários. 

Outro fato histórico, representativo das conquistas feministas, foi a 

aprovação da Lei Maria da Penha, resultado de lutas pelos direitos da mulher, 

que para além da equidade de direitos, garante o respeito a mulher, assim 

como a extinção da violência contra a mulher, seja ela qual for. 

O dia 08 de Março, ficou marcado como uma data de mobilização, 

conquista de direitos e como uma ocasião para discussão sobre as 

discriminações e diversas formas de violências vivenciadas por milhares de 

mulheres diariamente. Seu objetivo principal, está pautado no principio de uma 

vida mais justa e prazerosa de ser vivida. 
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http://pt.wikipedia.org/wiki/Dia_Internacional_da_Mulher
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http://2.bp.blogspot.com/-PUZ7jQo53yc/T0b2uxIDV9I/AAAAAAAABA8/XxHV30K8RtQ/s72-c/mulheres+profiss%C3%A3o.bmp
http://2.bp.blogspot.com/-PUZ7jQo53yc/T0b2uxIDV9I/AAAAAAAABA8/XxHV30K8RtQ/s72-c/mulheres+profiss%C3%A3o.bmp
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No topo do mundo do handebol 

estão as mulheres brasileiras 

 

O topo do mundo no handebol tem essas mulheres aí 

 

Há pouco mais de um ano, eu estava no ginásio de handebol do Parque 

Olímpico de Londres, devastado emocionalmente por uma derrota injusta, para 

uma seleção que entregou um jogo para enfrentar o Brasil e mesmo assim, 

com a permissão dos Deuses do Olimpo, ganhou a partida sem merecer e foi 

para a semifinal. Foi uma das maiores tristezas que eu já tive no esporte. Mas 

assim que o árbitro apitou o fim do jogo, rapidamente eu percebi que a minha 

tristeza não era nada. 

Eu assisti a partida ao lado do Adriano Cavaleiro, marido da meia-direita 

Deonise Cavaleiro. Poucos segundos depois das cerimônias de fim de jogo, eu 

vejo a Deonisa pular a grade, abrir espaço no meio da torcida norueguesa e, 

aos prantos, vir na direção do Adriano. Ao chegar, ela deu nele um abraço dos 

mais angustiantes que já vi. Um abraço embalado em um choro carregado de 

uma dor genuína. Uma dor que em poucas oportunidades pude testemunhar. 

Uma cena tão forte que eu saí de perto. Era um momento só dos dois. Era 

indigno eu estar ali. O meu sofrimento era ínfimo perto do deles. E de todos 

que fazem essa seleção. 

Do mesmo jeito que percebi, na ocasião, que a minha dor não era nada 

perto do que aquelas mulheres estavam sofrendo, tenho certeza de que a 
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minha alegria pelo Brasil ser o novo campeão do Mundial Feminino de 

Handebol é uma miniatura perto do que representa para esta geração da 

seleção brasileira. Para a comissão técnica. E para as gerações anteriores, que 

sofreram com a falta de estrutura, não conseguiram resultados deste nível, mas 

plantaram muito bem a semente Uma conquista de valor indecifrável e que faz 

tudo valer a pena. 

As milhares de sessões de treinamento, todas as viagens ao redor do 

mundo, o frio, a distância da família e dos amigos, a comida diferente, a 

receptividade pouco calorosa, as frustrações pelas derrotas, algumas quase 

mortais, como a que descrevi acima ou aquela para a Espanha nas quartas-de-

final no Ibirapuera, em 2011, ouvir os babacas cagadores de regra, que nem 

sabem quanto tempo tem um jogo de handebol e mesmo assim acusam que o 

time "amarelou", e por aí vai... Esse resultado, que o grupo se preparou para 

conquistar, tudo isso faz sentido. 

Eu só tenho a agradecer a essas mulheres sensacionais e à comissão 

técnica, comandada pelo excepcional Morten Souback, por nos proporcionarem 

essa emoção. Vocês foram fantásticas. E não só agora, no título, conquistado 

com um triunfo fantástico, por 22 a 20 contra a Sérvia, diante de 20 mil 

barulhentos sérvios. Vocês são fantásticos há pelo menos dois ciclos 

olímpicos. Agora, com uma medalha de ouro concreta no peito. 

 

http://br.esporteinterativo.yahoo.com/blogs/blog-vitor-sergio/no-topo-mundo-

handebol-est%C3%A3o-mulheres-brasileira-191057738.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://br.esporteinterativo.yahoo.com/blogs/blog-vitor-sergio/no-topo-mundo-handebol-est%C3%A3o-mulheres-brasileira-191057738.html
http://br.esporteinterativo.yahoo.com/blogs/blog-vitor-sergio/no-topo-mundo-handebol-est%C3%A3o-mulheres-brasileira-191057738.html
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Discriminação racial 

A história nos mostrou como os negros sofreram no passado com a 

escravidão e o preconceito. Separados dos brancos, os negros não eram 

respeitados e a discriminação não era algo raro. Mas com o tempo, o ser 

humano percebeu como tal atitude é completamente desnecessária e o 

racismo virou algo proibido por lei, tendo pena inafiançável. 

Para entender melhor, qualquer exclusão, distinção, restrição ou preferência 

baseada na raça, cor e nacionalidade que tenha intenção de resultar ou 

anular o reconhecimento de exercícios é considerado como discriminação 

racial. Todas as pessoas, não importa a raça, tem direitos econômicos, 

sociais e culturais iguais. 

 Infelizmente, ainda existem pessoas que não tem tal compreensão e agem 

de forma que denigre e discrimina outros baseando-se somente na raça.  

Algumas atitudes racistas que possam ocorrer em determinados locais são: 

 

Ambiente de trabalho 

 

- Qualquer procedimento que seja 

de recusa, falta de oportunidade 

ou anulação de emprego por 

parte da empresa ou agência de 

emprego baseada na raça da 

pessoa. 

- Preferência nas ofertas de 

emprego ou recrutamento em 

anúncios e publicidade, baseada na tonalidade de pele da pessoa. 

- Impedimento de permissão ou acesso em exercício de atividades 

econômicas. 

- Brincadeiras ou comentários, tais como xingamento ou fofoca, que 

contenham ofensas racistas. 

 

Escolas 
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- Impedimento de acesso ou matrícula em escolas públicas ou privadas. 

- Comentários ou ofensas que tenham conteúdo discriminatórios. 

- Falta de atenção ou preferência em alunos baseado na tonalidade da pele. 

 

Outros 

 

- Impedimento de acesso em locais públicos por discriminação racial. 

- Recusa a prestar serviços de venda de imóveis pela cor das pessoas. 

- Qualquer recusa de prestação de serviços às pessoas, baseada na raça. 

- Qualquer atitude que fere, denigre ou rebaixe a pessoa baseando somente 

na raça. 

 

Lembrando que, não é só porque a pessoa está nesses locais, ocorrerá 

atitudes racistas. O racismo pode acontecer em qualquer lugar, com 

qualquer pessoa. Os lugares citados são apenas casos que, infelizmente, 

podem ocorrer com mais freqüência. 

 

http://racismo-no-brasil.info/mos/view/Discrimina%C3%A7%C3%A3o_racial/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://racismo-no-brasil.info/mos/view/Discrimina%C3%A7%C3%A3o_racial/
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Campanha da Fraternidade 

 

A Campanha da Fraternidade é uma campanha realizada anualmente 

pela Igreja Católica Apostólica Romana no Brasil, sempre no período 

da Quaresma. Seu objetivo é despertar a solidariedade dos seus fiéis e da 

sociedade em relação a um problema concreto que envolve a sociedade 

brasileira, buscando caminhos de solução. A cada ano é escolhido um tema, 

que define a realidade concreta a ser transformada, e um lema, que explicita 

em que direção se busca a transformação. A campanha é coordenada 

pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB). 

 Educar para a vida em fraternidade, com base na justiça e no amor, 

exigências centrais do Evangelho. 

 Renovar a consciência da responsabilidade de todos pela ação da Igreja 

Católica na evangelização e na promoção humana, tendo em vista uma 

sociedade justa e solidária. 

O gesto concreto se expressa na coleta da solidariedade, realizada 

no Domingo de Ramos. É realizada em âmbito nacional, em todas as 

comunidades cristãs católicas e ecumênicas. A destinação é a seguinte: 45% 

para a própria paróquia aplicar em programas de promoção humana; 35% para 

a Diocese aplicar na mesma finalidade; 10% para a CNBB Regional e 10% 

para a CNBB Nacional. 

 

História 

Em 1961, três padres responsáveis pela Caritas Brasileira idealizaram 

uma campanha para arrecadar fundos para as atividades assistenciais. A 

atividade foi chamada Campanha da Fraternidade e realizada pela primeira vez 

na quaresma de 1962, em Natal, no Rio Grande do Norte. No ano seguinte, 

dezesseis dioceses do Nordeste realizaram a campanha. Não teve êxito 

financeiro, mas foi o embrião de um projeto anual dos Organismos Nacionais 

da CNBB e das Igrejas Particulares no Brasil, realizado à luz e na perspectiva 

das Diretrizes Gerais da Ação Pastoral (Evangelizadora) da Igreja no País. 

Em seu início, teve destacada atuação o Secretariado Nacional de Ação Social 

da CNBB, sob cuja dependência estava a Caritas Brasileira, que fora fundada 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Igreja_Cat%C3%B3lica_Apost%C3%B3lica_Romana
http://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Quaresma
http://pt.wikipedia.org/wiki/Confer%C3%AAncia_Nacional_dos_Bispos_do_Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Evangelho
http://pt.wikipedia.org/wiki/Igreja_Cat%C3%B3lica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Igreja_Cat%C3%B3lica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Igreja_Cat%C3%B3lica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Evangeliza%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Coleta
http://pt.wikipedia.org/wiki/Domingo_de_Ramos
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cat%C3%B3lico
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ecumenismo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Par%C3%B3quia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Diocese
http://pt.wikipedia.org/wiki/1961
http://pt.wikipedia.org/wiki/Caritas
http://pt.wikipedia.org/wiki/1962
http://pt.wikipedia.org/wiki/Natal_(Rio_Grande_do_Norte)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Grande_do_Norte
http://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%A3o_Nordeste_do_Brasil
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no Brasil em 1957. Na época, o responsável pelo Secretariado de Ação Social 

era Dom Eugênio de Araújo Sales, e por isso, Presidente da Caritas Brasileira. 

O fato de ser Administrador Apostólico de Natal explica que a Campanha tenha 

iniciado naquela circunscrição eclesiástica e em todo o Rio Grande do Norte. 

Este projeto foi lançado, em nível nacional, no dia 26 de 

dezembro de 1962, sob o impulso renovador do espírito do Concílio Vaticano II, 

e realizado pela primeira vez na quaresma de 1964. O tempo do Concílio foi 

fundamental para a concepção e estruturação da Campanha da Fraternidade, 

bem como o Plano Pastoral de Emergência e o Plano de Pastoral de Conjunto, 

enfim, para o desencadeamento da Pastoral Orgânica e outras iniciativas de 

renovação eclesial. Ao longo de quatro anos seguidos, por um período extenso 

em cada um, os Bispos ficaram hospedados na mesma casa, em Roma, 

participando das sessões do Concílio e de diversos momentos de reunião, 

estudo, troca de experiências. Nesse contexto, nasceu e cresceu a Campanha 

da Fraternidade. 

Em 20 de dezembro de 1964, os Bispos aprovaram o fundamento inicial 

da mesma intitulado: Campanha da Fraternidade - Pontos Fundamentais 

apreciados pelo Episcopado em Roma. Em 1965, tanto Caritas quanto 

Campanha da Fraternidade, que estavam vinculadas ao Secretariado Nacional 

de Ação Social, foram vinculadas diretamente ao Secretariado Geral da CNBB. 

A CNBB passou a assumir a CF. Nesta transição, foi estabelecida a 

estruturação básica da CF. Em 1967, começou a ser redigido um subsídio 

maior que os anteriores para a organização anual da CF. Nesse mesmo ano 

iniciaram também os encontros nacionais das Coordenações Nacional e 

Regionais da CF. A partir de 1971, participam deles também a Presidência e a 

Comissão Episcopal de Pastoral. 

Em 1970, a Campanha da Fraternidade ganhou um especial e 

significativo apoio: a mensagem do Papa em rádio e televisão em sua abertura, 

na quarta-feira de cinzas. A mensagem papal continua enriquecendo a abertura 

da CF. 

De 1962 até hoje, a Campanha da Fraternidade é uma atividade ampla 

de evangelização desenvolvida num determinado tempo (quaresma), para 

ajudar os cristãos e as pessoas de boa vontade a viverem a fraternidade em 

compromissos concretos no processo de transformação da sociedade a partir 

de um problema específico que exige a participação de todos na sua solução. 

A Campanha da Fraternidade tornou-se especial manifestação de 

evangelização libertadora, provocando, ao mesmo tempo, a renovação da vida 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/1957
http://pt.wikipedia.org/wiki/26_de_dezembro
http://pt.wikipedia.org/wiki/26_de_dezembro
http://pt.wikipedia.org/wiki/26_de_dezembro
http://pt.wikipedia.org/wiki/1962
http://pt.wikipedia.org/wiki/Conc%C3%ADlio_Vaticano_II
http://pt.wikipedia.org/wiki/1964
http://pt.wikipedia.org/wiki/20_de_dezembro
http://pt.wikipedia.org/wiki/1964
http://pt.wikipedia.org/wiki/1965
http://pt.wikipedia.org/wiki/1967
http://pt.wikipedia.org/wiki/1971
http://pt.wikipedia.org/wiki/1970
http://pt.wikipedia.org/wiki/Papa
http://pt.wikipedia.org/wiki/1962
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da Igreja e a transformação da sociedade, a partir de problemas específicos, 

tratados à luz do Projeto de Deus.1 

Campanhas da Fraternidade 

Na história do desenvolvimento da Campanha da Fraternidade seguiu-se 

dentro de algumas fases que se confundem também com a História da Igreja 

Católica e com a História recente da sociedade brasileira.2 

 

1ª Fase: Em busca da Renovação Interna da Igreja 

 

Renovação da Igreja 

ANO TEMA LEMA 

1964 Igreja em Renovação 
Lembre-se: Você também é 

Igreja 

1965 Paróquia em Renovação 
Faça de sua paróquia uma 

comunidade de fé, culto e amor 

 

 

Renovação do Cristão 

ANO TEMA LEMA 

1966 Fraternidade 
Somos responsáveis uns pelos 

outros 

1967 Co-responsabilidade 
Somos todos iguais, somos 

todos irmãos 

1968 Doação Crer com as mãos! 

1969 Descoberta Para o outro, o próximo é você 

1970 Participação Ser Cristão é Participar 

1971 Reconciliação Reconciliar 

1972 Serviço e Vocação Descubra a felicidade de servir 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Campanha_da_Fraternidade#cite_note-1


17 

 

 

 

 

 

2ª Fase: A Igreja preocupa-se com a realidade social do povo, 

denunciando o pecado social e promovendo a justiça 

 

ANO TEMA LEMA 

1973 Fraternidade e prisão 
O egoísmo escraviza, o amor 

liberta 

1974 Reconstruir a casa Onde está teu irmão? 

1975 Fraternidade é repartir Repartir o Pão 

1976 Fraternidade e Comunidade Caminhar juntos 

1977 Fraternidade na Família Comece em sua casa 

1978 Fraternidade no mundo do trabalho Trabalho e justiça para todos 

1979 Por um mundo mais humano Preserve o que é de todos 

1980 
Fraternidade no mundo das Migrações, 

Exigência da Eucaristia 
Para onde vais? 

1981 Saúde e Fraternidade Saúde para todos 

1982 Educação e Fraternidade A verdade vos libertará 

1983 Fraternidade e Violência Fraternidade sim, violência não 

1984 Fraternidade e Vida Para que todos tenham vida 

 

3ª Fase: A Igreja volta-se para situações existenciais do povo 

Brasileiro 

ANO TEMA LEMA 

1985 Fraternidade e Fome Pão para quem tem fome 

1986 Fraternidade e Terra Terra de Deus, Terra de irmãos 

1987 Fraternidade e o Menor Quem acolhe o menor, a mim acolhe 

1988 Fraternidade e o Negro Ouvi o clamor deste povo! 

1989 Fraternidade e a Comunicação Comunicação para a verdade e a paz 

1990 Fraternidade e a Mulher Mulher e Homem: Imagem de Deus 

1991 A Fraternidade e o Mundo do Trabalho Solidários na dignidade do Trabalho 

1992 Fraternidade e Juventude Juventude - caminho aberto 

1993 Fraternidade e Moradia Onde moras? 



18 

 

1994 Educação e a Família A Família, como vai? 

1995 A Fraternidade e os Excluídos Eras tu, Senhor?! 

1996 Fraternidade e Política Justiça e Paz se abraçarão 

1997 A Fraternidade e os Encarcerados Cristo liberta de todas as prisões 

1998 Fraternidade e Educação A Serviço da Vida e da Esperança 

1999 Fraternidade e os desempregados Sem trabalho...Por quê? 

2000 Dignidade Humana e Paz (ecumênica) Novo Milênio sem Exclusões 

2001 Fraternidade e as Drogas Vida sim, Drogas não 

2002 Fraternidade e Povos Indígenas Por uma terra sem males 

2003 Fraternidade e Pessoas Idosas Vida, Dignidade e Esperança 

2004 Fraternidade e Água Água, fonte de Vida 

2005 Solidariedade e Paz (ecumênica) Felizes os que promovem a Paz 

2006 Fraternidade e Pessoas com Deficiência  Levanta-te, vem para o meio! 

2007 Fraternidade e Amazônia  Vida e Missão neste chão 

2008 Fraternidade e Defesa da Vida  Escolhe, pois, a Vida 

2009 Fraternidade e Segurança Pública  A Paz é fruto da Justiça 

2010 Economia e Vida (ecumênica) 

Vocês não podem servir a Deus e ao 

dinheiro 

2011 Fraternidade e a Vida no Planeta  A criação geme em dores de parto 

2012 Fraternidade e saúde pública Que a saúde se difunda sobre a terra! 

2013 Fraternidade e Juventude
5

 Eis-me aqui, envia-me! 

2014 Fraternidade e Tráfico Humano  

É para a liberdade que Cristo nos 

libertou 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Campanha_da_Fraternidade 
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32 Países da Copa 

 

 
http://www.gazetadopovo.com.br/midia/info_chamada_191113.jpg 

 

http://www.gazetadopovo.com.br/midia/info_chamada_191113.jpg
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Aconteceu 

 

CCA Padre Moreira 

 
Sesc Itaquera 19/03 
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CCA Construindo um Sonho 
 
Formação Pastoral do Menor Setor Conquista – Abertura Irmã Iracema, palestra 

realizada pelo Padre Marcelo Mathias e Nice Coordenadora da Pastoral do Menor 
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19/03 – Sesc Itaquera 
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Painel da Páscoa 
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Festa de Aniversariantes 
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CCA Carlos Marighela 
 

Festa aniversariante e baile de carnaval 
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CEI Jardim São Francisco 
 

Festa de Carnaval 
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CEI Santo Dias 
 

Festa de Carnaval e Aniversariantes 
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MSE/MA Vila Formosa 
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NCI Iguatemi 
 

Baile de Carnaval – Sambódromo do Anhembi 

 

 
 

 



44 

 

 
 

 



45 

 

 

 
 

 



46 

 

 

 
 

 
 



47 

 

 
 

 

 



48 

 

 
 

 



49 

 

 
 

 

 

ILPI 
 

Festa Tropicália 
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CCA Jardim das Rosas 
 

PASSEIO COM OS REPONSÁVEIS AO TEATRO SESI –  

MUSICAL “A MADRINHA EMBRIAGADA” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       

 

 

PASSEIO COM OS ATENDIDOS AO TEATRO POPULAR JOÃO CAETANO 

PEÇA: COCÔ DE PASSARINHO 
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07/03 - PASSEIO COM OS ATENDIDOS – PISCINAS DO CÉU FORMOSA 
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14/03 - FESTA E HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DAS MULHERES  
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19/03 - PASSEIO COM OS ATENDIDOS AO SESC ITAQUERA 
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21/03 - ATIVIDADE COM AS MULHERES EM PARCERIA COM O SAF 

FORMOSA  

PALESTRA: “SÁUDE DA MULHER” 
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REFLEXÃO 
 

 

Nome: Qual é a tua obra?  

Autor: Mario Sergio Cortella  

   

Prefácio  

  

Às vezes temos a ânsia de sermos algo que não tivemos sequer tempo ou 

maturidade para desenvolvermos, mas na verdade é que hoje estamos na era 

dos “tempos velozes”.  

Qual é a minha obra? Ser reconhecida, construir uma nova competência?  

Saber a diferença entre o erro e a negligência? Enfrentar o medo da mudança?  

Saber o tamanho que tenho dentro do planeta? Qual é a minha obra, qual é a 

tua, qual é a nossa obra?  

  

Parte 1: Gestão  

Em busca de sentido  

“Enxergar um significado maior na vida aproxima o tema da espiritualidade do 

mundo do trabalho”  

  

Ultimamente tem-se falado muito em empresa espiritualizada, líder 

espiritualizado. A freqüência com que esse termo tem sido abordado no mundo 

corporativo pode ser interpretado como um indício de que uma busca por um 

novo modo de vida está em curso? Afinal o que é a espiritualidade? É a 

capacidade de olhar que as coisas não são um fim em si mesmo, que existem 

razões mais importantes do que o imediato. Que aquilo que você faz tem um 

sentido, um significado. O líder espiritualizado mais do que aquele que fica 

fazendo orações é aquele que é capaz de olhar o outro, de inspirar, elevar a 

obra ao invés de simplesmente rebaixar as pessoas. Podemos dizer que essa 

espiritualidade é a capacidade de respeitar o outro e edificar em conjunto, um 

sentido que honre nossa vida.  
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O desejo por espiritualidade é um sinal de descontentamento com 

algumas situações, a espiritualidade vem à tona quando você precisa refletir 

sobre si mesmo, a espiritualidade é precedida pela angustia.  

Martin Heidegger filósofo alemão do século XXI, dizia que a angustia é a  

sensação do nada. Ela é positiva num ponto, pois quando se pode sentir o 

“nada”, todas as opções se apresentam e todos os horizontes são possíveis.  

A espiritualidade é uma resposta a um desejo forte de a vida ter sentido, 

de ela não se esgotar naquele momento nem naquele trabalho.  

Estamos hoje com uma crise no conjunto da vida social onde trabalho, família, 

relacionamentos fazem parte. Transitamos por um momento de forte 

turbulência em relação aos nossos valores. Temos carência profunda e 

necessidade urgente de a vida ser muito mais a realização de uma obra do que 

de um fardo que se carrega no dia a dia. 

 

http://commandcoaching.com.br/2010/sintese_filmes/qual_tua_obra.pdf 
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