Campanha de igrejas cristãs do Brasil faz defesa inédita e
explícita em favor da população LGBT
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Descripcion
1)A Campanha da Fraternidade começou a ser realizada na década de 60 pela Igreja
Católica do Brasil, no período da quaresma (entre o carnaval e a páscoa);
No período da ditutadura militar assumiu temas importantes contra a ditura militar e a
prática das perseguições e tortura;
2)Atualmente, o tema a ser enfrentado pela campanha, é debatido dentro do CONIC:
Conselho Nacional das Igrejas Cristãs do Brasil;
3)No ano de 2021 o debate sobre o tema tensinou setores conservadores e progressistas, resultando no
estabelecimento do tema “Fraternidade e diálogo: compromisso de amor”, em contraposição a todas à violência contra
as mulheres, em especial as negras e as indígenas, e se posicionando de forma inédita em defesa da população
LGBT, tendo em vista o contexto de estímulo à violência que se instaurou no país à partir do governo Bolsonaro, que
se agudizou com a pandemia de covid-19;
A Campanha, que encontra muita visibilidade no país e costuma pautar os púlpitos das
igrejas cristãs no período de sua duração, tem provocado grande e importante debate,
tensionando, de forma pública e publicizada, a já dividide comunidade cristã do país.
4)A polêmica começou mesmo antes do início oficial da Campanha. A Igreja Católica,

através da CNBB, emitiu nota pública se posicionando quanto aos ataques;

Mas Informacion
Cartaz da Campanha da Fraternidade
Ecumênica 2021 traz ciranda e destaca
a unidade |
http://www.ihu.unisinos.br/78noticias/600421-cartaz-da-cfe-2021-trazciranda-e-destaca-a-unidade

Aberta a Campanha da Fraternidade de
2018: “Fraternidade e superação da
violência” |
http://www.ihu.unisinos.br/78noticias/576075-aberta-a-campanha-dafraternidade-de-2018-fraternidade-esuperacao-da-violencia
“A Campanha da Fraternidade põe o
dedo na ferida” |
http://www.ihu.unisinos.br/78noticias/606719-a-campanha-dafraternidade-poe-o-dedo-na-ferida
Presidência da CNBB publica nota
diante dos ataques contra a Campanha
da Fraternidade |
http://www.ihu.unisinos.br/78noticias/606690-presidencia-da-cnbbemite-nota-diante-dos-ataques-contra-acampanha-da-fraternidade
Campanha da CNBB critica
“necropolítica” e é atacada por católicos
conservadores |
http://www.ihu.unisinos.br/78noticias/606844-campanha-da-cnbbcritica-necropolitica-e-e-atacada-porcatolicos-conservadores

