
Fraternidade e Fome, uma proposta para nossa conversão 

 

CONTEÚDO: 

 

1ª AULA: A Campanha da Fraternidade: uma voz profética (Aula 

introdutória). (08.02.2023)  

Conhecer e relembrar o processo histórico da Campanha da Fraternidade, 

especialmente da temática sobre a fome proposta pela terceira vez.  

 

2ª AULA: O povo de Deus também teve fome. (15.02.2023)  

Acolher o imperativo da Palavra de Deus, que nos conduz ao compromisso e à 

corresponsabilidade fraterna.  

 

3ª AULA:   (01.03.2023) 

Compreender a realidade da fome à luz da fé em Jesus Cristo. 

 

4ª AULA: Os discípulos de Jesus aprendem do mestre a partilhar. 

(15.03.2023).  

Aprofundar o conhecimento e a compreensão das exigências evangélicas e 

éticas de superação da miséria e da fome. 

 

5ª AULA: A história do flagelo da fome. (08.03.2023) 

Rememorar as situações de fome ao longo da história da humanidade. 

 

6ª AULA: Doutrina Social da Igreja e fome. (15.03.2023) 

Dialogar sobre os ensinamentos do Magistério da Igreja,  sobre o flagelo da 

fome e sua superação.  

 

7ª AULA: O Direito Humano à Alimentação Adequada (DHAA). 

(22.03.2023). 

Aprofundar o processo histórico da implementação dos direitos humanos e sua 

evolução ao longo da história e como a alimentação adequada foi reconhecido 

como direito inegável.  

 



8ª AULA: Segurança alimentar. (29.03.2023) 

Compreender a que se refere o termo de segurança alimentar e quais as 

características quando essa segurança se torna ameaça ou anulada.  

 

9ª AULA: Fome e crescimento demográfico.  (12.04.2023) 

Refletir sobre o crescimento dos esfomeados, e a sua relação com o 

crescimento demográfico.  

 

10ª AULA: A geopolítica da fome no Brasil! (19.04.2023).  

Desvelar as causas estruturais da fome no Brasil, e os números de famintos no 

território brasileiro.  

 

11ª AULA: “Esta economia mata.” (Papa Francisco). (26.04.2023) 

Indicar as contradições de uma economia que mata pela fome.  

 

12ª AULA: Fome e a saúde. (03.05.2023).  

Compreender as consequências que a desnutrição pode causar a vida da 

pessoa.  

 

13ª AULA: Fome e educação. (10.05.2023). 

Demonstrar como a fome atinge a capacidade de aprendizagem, e a 

importância da oferta da refeição nas escolas para os alunos vulneráveis.  

 

14ª AULA: Fome e Sede. (17.05.2023) 

Dialogar sobre a interligação entre alimentação adequada e o acesso à água 

potável e o saneamento básico.  

 

15ª AULA: Fome e cuidado com a casa Comum (24.05.2023).  

Estimular iniciativas de agricultura familiar, agroecologia e a produção de 

alimentos saudáveis.  

 

16ª AULA: Fome e política. (07.06.2023). 

Mobilizar a sociedade para que haja uma sólida política de alimentação no 

Brasil, garantido que todos tenham vida.  



 

17ª AULA: Ubuntu e a superação da fome! (14.06.2023) 

Reconhecer e fomentar iniciativas conjuntas entre comunidade de fé e outras 

instituições da sociedade civil organizada;  

 

18ª AULA: Como superar a fome. (21.06.2023) 

Investir esforços concretos em iniciativas individuais, comunitárias e sociais 

que levem a superação da miséria e da fome no Brasil.  

 

19ª AULA: “Dai-lhes vós mesmos de comer!” (28.06.2023). 

Celebrar a vida, partilhando as iniciativas para superação da fome daqueles 

que estão em nosso entorno.  


