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O primeiro lugar onde o ser humano
aprende a se relacionar é na família. Os
comportamentos e estímulos de
superação da violência exercitados na
família balizam as atitudes a serem
desenvolvidas na comunidade e na
sociedade.

FRATERNIDADE E SUPERAÇÃO DA VIOLÊNCIA 
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Não vemos as coisas como são. 
Vemos as coisas como somos.

Humberto Maturana



FRATERNIDADE E SUPERAÇÃO DA VIOLÊNCIA 

A violência direta é que chama mais a atenção. Essa

forma de violência acontece quando uma pessoa usa a

força contra outra. Mais de um agressor e mais de uma

vítima podem tomar parte em tal evento. Porém, vemos

crescer sempre mais as formas coletivas e organizadas da

prática de violência.

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS),

a violência se caracteriza pelo uso intencional da força

contra si mesmo, contra outra pessoa ou contra um grupo

de pessoas. Essa violência pode resultar em dano físico,

sexual, psicológico ou morte.

O QUE É VIOLÊNCIA  
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VIOLÊNCIA – é uma construção social e pessoal
e não faz parte da natureza do ser humano.



MOTIVAÇÕES AO TEMA 
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✓ A Quaresma é um tempo forte de penitência e de mudança
de vida,

✓ Os quarenta dias desse tempo precioso são de graça e de

bênção.

✓ Discípulos missionários, seguidores de Jesus Cristo! Arautos
da fraternidade e da paz, pois em Cristo somos todos irmãos
e irmãs!

✓ A experiência de estar exposto a situações de violência é

relatada por um grande número de brasileiros. Não se trata de

uma percepção isolada e meramente subjetiva.

✓ Os índices da violência no Brasil superam significativamente
os números de países que se encontram em guerra ou que
são vítimas frequentes de atentados terroristas.
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FRATERNIDADE E SUPERAÇÃO DA VIOLÊNCIA 

Construir a fraternidade,

promovendo a cultura da

paz, da reconciliação e da

justiça, à luz da Palavra

de Deus, como caminho de

superação da violência.

OBJETIVO GERAL

“VÓS SOIS TODOS IRMÃOS” (MT. 23,8)



CAMPANHA DA FRATERNIDADE - 2018

1) Anunciar a Boa-Nova da fraternidade e da paz, estimulando ações
concretas que expressem a conversão e a reconciliação no espírito
quaresmal;

2) Analisar as múltiplas formas de violência, especialmente as
provocadas pelo tráfico de drogas considerando suas causas e
consequências na sociedade brasileira;

3) Identificar o alcance da violência, nas realidades urbana e rural de
nosso país, propondo caminhos de superação, a partir do diálogo, da
misericórdia e da justiça, em sintonia com o Ensino Social da Igreja;

4) Valorizar a família e a escola como espaços de convivência fraterna,
de educação para a paz e de testemunho do amor e do perdão;

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 



CAMPANHA DA FRATERNIDADE - 2018

5) Identificar, acompanhar e reivindicar políticas públicas para
superação da desigualdade social e da violência;

6) Estimular as comunidades cristãs, pastorais, associações religiosas e
movimentos eclesiais ao compromisso com ações que levem à
superação da violência;

7) Apoiar os centros de direitos humanos, comissões de justiça e paz,
conselhos paritários de direitos e organizações da sociedade civil
que trabalham para a superação da violência.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
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1. Apresentação do tema 

1.1. A experiência cotidiana da violência 

1.2. A violência institucional 

1.3. A cultura da violência 

2. A VIOLÊNCIA COMO SISTEMA NO 

BRASIL 

2.1 A violência como parte da história do 

Brasil 

2.2. Política e violência no Brasil 

2.3. A violência resultante da desigualdade 

econômica 

3. AS VÍTIMAS DA VIOLÊNCIA NO 
BRASIL CONTEMPORÂNEO 

3.1. Violência Racial 
3.2. Violência contra os jovens 
3.3. Violência contra mulheres e 

homens 
3.4. Violência doméstica 
3.5. Exploração Sexual e tráfico 

humano 
3.6. Violência contra os 

trabalhadores rurais e contra os 
povos tradicionais 

3.7. Violência e narcotráfico 
3.8. Ineficiência do aparato judicial 
3.9. Polícia e violência 
3.10. Violência e direito à informação 
3.11. Religião e violência 
3.12. Violência no trânsito 

VER
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FRATERNIDADE E SUPERAÇÃO DA VIOÊNCIA 

Costuma-se dizer que o Brasil é um país
abençoado. Ressaltam-se a diversidade e a fartura
propiciadas pela natureza generosa. A amenidade
do clima motiva a afirmação de que este é um
território agraciado. Em uma nação descrita como
ordeira e pacífica, a alegria e a festividade tornam
esse povo ímpar no mundo. Nessa imagem que por
vezes se faz do Brasil, afirma-se que este é um país
acolhedor.
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FRATERNIDADE E SUPERAÇÃO DA VIOÊNCIA

Encontramo-nos em um período da história no qual
nos sentimos, às vezes, impotentes na busca de
soluções para os problemas propostos. Em tempos
que a paz está ameaçada, é preciso observar
criticamente a realidade com olhar de quem acredita
na superação por meio da fraternidade. A superação
da violência se torna, assim, um sinal do amor que
Deus nutre pelo ser humano criado para ser irmão e
não rival. Como cristãos, somos chamados a
construir o Reino da verdade e da graça, da justiça,
do amor e da paz, pois somos todos irmãos.

V
E

R 
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FRATERNIDADE E SUPERAÇÃO DA VIOÊNCIA 

Apesar de possuir menos de 3% da população mundial, nosso
país responde por quase 13% dos assassinatos no planeta. Em
2014, o Brasil chegou ao topo do ranking, considerado o
número absoluto de homicídios. Foram 59.627 mortes,
segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea).

V
E
R

Entre os maiores desafios contemporâneos no campo da
segurança pública, em uma perspectiva de promoção à
cidadania, está o de garantir que as políticas públicas
implementadas tenham em vista o aumento da 
solidariedade entre as pessoas, ao invés de enclausurá-las, 
criando-se  empecilhos ou mesmo impedindo relações 
interpessoais  humanizadas. 

D
E
S
A
F
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FRATERNIDADE E SUPERAÇÃO DA VIOLÊNCIA
V
E
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A questão da violência e seu enfrentamento, tornou-se uma das

principais realidades a serem discutidas. Ela tem inspirado

diversas formas de políticas públicas.

Entende-se que todas as instituições sociais devem estar
aplicadas à observância dos deveres e direitos que assistem,
de maneira equilibrada e justa, a todos os cidadãos.

A violência não é apenas um problema de polícia ela diz
respeito a todos os brasileiros e brasileiras.

Não se resolve a questão da segurança sem ações claras e
determinadas no campo da educação, da saúde, do esporte,
da assistência social e da cultura, entre outros.
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