


Hino da CF 2023

1) Vocação e missão da Igreja:

responder ao apelo do Senhor 

de sermos, no mundo, a certeza

da partilha, milagre do amor.

Ó Bom Mestre, a vós recorremos. 

Ajudai-nos a fome vencer!

Recordai-nos o que nós devemos:

“dai-lhes vós mesmos de comer.”



Hino da CF 2023

2) Jesus Cristo, pão da vida plena, 

em sua mesa nos faz assentar.

E sacia a nossa pobreza

para um mundo mais justo formar.

Ó Bom Mestre, a vós recorremos. 

Ajudai-nos a fome vencer!

Recordai-nos o que nós devemos:

“dai-lhes vós mesmos de comer.”



INVOCAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO

Espírito, Espírito, 

Espírito Santo de Deus

Vem controlar todo o meu ser.

Vem dirigir o meu viver,

o meu pensar, o meu falar, 

o meu sentir, o meu agir.



INTRODUÇÃO À CF

QUARESMA → Conversão

Pessoal

Comunitário-eclesial

Social

Conversão = realização da 

vontade de Deus

Jo 10,10: vida plena para todos

Não há vida sem alimento



INTRODUÇÃO À CF

Objetivo Geral

Sensibilizar a sociedade e a 

Igreja para enfrentarem o 

flagelo da fome, sofrido por 

uma multidão de irmãos e 

irmãs, por meio de 

compromissos que 

transformem esta realidade a 

partir do Evangelho de Jesus 

Cristo.



INTRODUÇÃO À CF

Objetivos Específicos

- Compreender a realidade da fome à
luz da fé em Jesus Cristo;

- desvelar suas causas estruturais e
indicar as contradições de uma
economia que mata pela fome;

- aprofundar as exigências
evangélicas e éticas de superação
da miséria e da fome;

- acolher a Palavra de Deus que
conduz ao compromisso e à
corresponsabilidade fraterna;



INTRODUÇÃO À CF

- investir esforços concretos em
iniciativas que levem à superação da
miséria e da fome;

- estimular iniciativas de agricultura
familiar e a produção de alimentos
saudáveis;

- reconhecer e fomentar iniciativas
entre comunidade de fé e sociedade
civil;

- mobilizar a sociedade para que
haja uma sólida política de
alimentação no Brasil.



INTRODUÇÃO AO TEMA DA CF

Fome: é um instinto natural de

sobrevivência.

Na sociedade humana, a fome é

uma tragédia e um escândalo.



INTRODUÇÃO AO TEMA DA CF

Papa Francisco

Para a humanidade, a fome

não é só uma tragédia, mas

também uma vergonha. É

provocada por uma distribuição

desigual dos frutos da terra, a

falta de investimentos no setor

agrícola, mudanças climáticas e o

aumento dos conflitos. Por outro

lado, descartam-se toneladas de

alimentos.



INTRODUÇÃO AO TEMA DA CF

Fome x Princípios da Doutrina 

Social da Igreja (DSI)

Destinação universal dos bens 

Bem comum
Dignidade da 

pessoa humana 

Participação



INTRODUÇÃO AO TEMA DA CF

Misérias que dizimam populações

Até o século XIX: origem 

natural. 

Hoje: ação humana.



INTRODUÇÃO AO TEMA DA CF

“Fome Zero” = grande desafio

Falta de compaixão e 

escassa vontade social e política. 

Obstáculo: “prioridade do 

mercado e do lucro”.

Ser humano: fome de 

comida e também fome 

de justiça, de 

cidadania, de beleza, de 

sentido, de 

transcendência.



INTRODUÇÃO AO TEMA DA CF

O tema da fome e a 

Igreja no Brasil



I – NA FONTE DA PALAVRA

Mt 14,13-21

Clareza sobre 

a missão

Morte de 

João Batista

Deserto: lugar da solidariedade

Multidões o seguiam: 

Jesus teve compaixão



I – NA FONTE DA PALAVRA

Discípulos: mandar a multidão 

embora

Jesus repreende-os: Dai-lhes vós 
mesmos de comer!

05 pães e 2 peixes = 07

ofertar a totalidade do que possuíam, 

mesmo sendo pouco.

Discípulos devem agir, mas 

Jesus é quem realiza: gestos 

lembram Última Ceia e 

Eucaristia (rito e vida).



I – NA FONTE DA PALAVRA

Comeram / saciados / sobraram 12 

cestos: processo conduzido por 
Jesus.

Número dos que comeram = resultado 

surpreendente.

Comunidade não pode se omitir diante 

da fome e da miséria (80% vivem com 
20% dos recursos).



II – VER A REALIDADE DA FOME

FOME: não é natural 

não é vontade de Deus

Fome no Brasil: não falta alimento

Fenômeno social e estrutural.

Evangelho → incidência social

Missão da Igreja: salvação integral

Direito e dever de abordar a 
questão da justiça social.



II – VER A REALIDADE DA FOME

Direito Humano à Alimentação 

Adequada (DHAA)

Direitos Humanos: dignidade da 

pessoa humana.

São inalienáveis → vida digna

Assumidos pela Doutrina Social da 
Igreja

São João XXIII – Pacem in Terris
(1963)

Gaudim et Spes – Conc. Vat. II



II – VER A REALIDADE DA FOME

Direito Humano à Alimentação

Adequada (ONU, 2002): acesso

regular, permanente e irrestrito a

alimentos saudáveis, em quantidade

e qualidade adequadas, que

garantam vida plena nas dimensões

física e mental.

Assegurado entre os direitos

sociais da Constituição Federal

- Emenda Constitucional n. 64

(04/1212010).



II – VER A REALIDADE DA FOME

Os números da fome no Brasil

Em abril de 2022:

58,1% das famílias (125,2 

milhões) viviam em algum nível de 

Insegurança Alimentar.

15,5% conviviam com a fome (33 

milhões).

18,6% nos domicílios rurais. 



II – VER A REALIDADE DA FOME

Níveis da Insegurança Alimentar

Insegurança 
quanto ao 
acesso à 

alimentação. 
Declínio da 

qualidade para 
manter a 

quantidade.

Quantidade 
insuficiente de 

alimentos 
(fome em 
adultos) e 

ruptura nos 
padrões de 

alimentação.

Fome ou 
privação no 
consumo de 
alimentos, 
atingindo 
também 
crianças.



II – VER A REALIDADE DA FOME

Fome aumentou 63% em 17 anos



II – VER A REALIDADE DA FOME

43% das famílias com renda de até

¼ do salário-mínimo.

Responsáveis mulheres ou pessoas

de cor preta ou parda.

Em 14,3% dos domicílios, havia

pelo menos um morador/a

procurando emprego, e em 8,2%, a

pessoa responsável pela família

estava desempregada.



II – VER A REALIDADE DA FOME

Recrudescimento da insegurança

alimentar e da fome, entre 2020 e

2022, explicado por:

- Crise econômica (desemprego e

precarização do trabalho)

- Pandemia

- Desmonte das políticas públicas



II – VER A REALIDADE DA FOME

Estrutura 

fundiária: 

latifúndios e 

exportação

As causas da fome no Brasil

Política agrícola: 

financia 

agronegócio e não 

agricultura familiar

Retrocesso 

no combate 

à fome

Desemprego 

e 

subemprego



II – VER A REALIDADE DA FOME

Comportamentos morais e fatores 

socioculturais

- Extinção do Conselho Nacional 

de Segurança Alimentar e 

Nutricional (CONSEA) em 2019.

- Desmonte do Sistema Nacional 

de Segurança Alimentar e 

Nutricional (SISAN) - Programa 

de Aquisição de Alimentos (PAA) 

e Programa Nacional de 

Alimentação Escolar (PNAE).



II – VER A REALIDADE DA FOME

25,7% das famílias em insegurança 

alimentar grave residem na região 

Norte; 21% no Nordeste. 

Prioritariamente nas periferias do 

país e das cidades.

A geopolítica da fome no Brasil

Indiferença,         

desperdícios alimentares e 

refinamentos gastronômicos. 

Fome



II – VER A REALIDADE DA FOME

42% das famílias em situação de 

insegurança hídrica estão também 

sujeitas à fome. 

Em quase 65% dos domicílios onde 

falta água, também faltam alimentos. 

Fome e sede

Regiões:

Norte (48,3%)

Sudeste (43,0%)

Centro-Oeste (41,8%)

Nordeste (41,2%).



II – VER A REALIDADE DA FOME

Densidade demográfica não justifica 

a fome.

Ásia X Zaire

Fome e crescimento demográfico

Crescimento demográfico é 

compatível com desenvolvimento 

integral e solidário.



II – VER A REALIDADE DA FOME

Março de 2020: 221.869 pessoas em 

situação de rua (aumento de 140% 

em relação a setembro de 2012).

Fome e moradia

Arquitetura 

hostil

Elas estão fora dos dados sobre 

Insegurança Alimentar = invisíveis à 

sociedade.

Aporofobia

(aversão a 

pobres)



II – VER A REALIDADE DA FOME

Afeta saúde física e psíquica

Consequências da fome

Alimentação barata e não saudável

Falta agência reguladora 

Ameaça a família, força a migração, 

gera a violência, leva à perda do 

sentido da vida e ao aumento da 

criminalidade.

Vítimas: crianças, idosos e gestantes

Proteínas caras e tóxicos



II – VER A REALIDADE DA FOME

Betinho: alma da fome é política.

Papa Francisco: reina um 

inaceitável silêncio internacional.

Fome e política

Política brasileira: 

- Patrimonialismo: quem tem 

renda come melhor

- Assistencialismo: exploração 

política da fome

- Clientelismo: comida por votos



II – VER A REALIDADE DA FOME

Crise das políticas de distribuição 

de renda no Brasil.

Ações emergenciais são 

importantes, mas responsabilidade 

é do poder público.



II – VER A REALIDADE DA FOME

Fome → implicações ecológicas

Modelo de desenvolvimento

Fome e cuidado com a Casa Comum

Agricultura de subsistência: usam 

recursos naturais para sobreviver.

Agrotóxicos: Brasil é campeão no 

uso de defensivos agrícolas, muitos 

proibidos na União Europeia. 



II – VER A REALIDADE DA FOME

Vilã da ecologia integral: cultura do 

descarte e do desperdício.

Atitude fundamental:

Consumo consciente

Aprender os saberes agroecológicos 

com os povos originários.



II – VER A REALIDADE DA FOME

Família: educar para hábitos 

saudáveis de alimentação.

Aprimorados na escola

Fome e educação

Programa Nacional de 

Alimentação Escolar (PNAE –

1955): merenda a 40 milhões e 

agricultura familiar.

→ Entre 2010-2020: redução 

de 20% do orçamento.



II – VER A REALIDADE DA FOME

Igrejas, Movimentos Sociais e ONGs: 

parcerias e redes de proteção 

alimentar.

O muito que se tem feito no 

combate à fome

Sociedade São Vicente de Paulo: 

promoção e libertação dos assistidos. 

Caritas Brasileira: organismo da 

CNBB (campanhas, projetos, 

luta por políticas públicas).



II – VER A REALIDADE DA FOME

Pastoral da Criança: combateu a 

desnutrição e hoje conscientiza 

sobre alimentação saudável.

Pandemia: inúmeras iniciativas 

doando alimentos e refeições.

Falta de Bancos Éticos no Brasil.

CNBB: atua contra insegurança 

alimentar / Fundo Nacional de 

Solidariedade financia projetos.



II – VER A REALIDADE DA FOME

Produção, distribuição, consumo, 

poupança e crédito via autogestão.

Economia Solidária

Jeito diferente de produzir, vender, 

comprar e trocar, sem exploração e 

sem destruir o ambiente.

2017: Política Nacional de 

Economia Solidária (PNES)



II – VER A REALIDADE DA FOME

Focolares - 1991. Empresas que 

investem lucro em: sustento dos 

necessitados, formação cultural e 

empreendedorismo, incremento da 

própria empresa.

Economia de Comunhão

Brasil: 177 empresas

Mundo: mais de 800 



II – VER A REALIDADE DA FOME

Papa Francisco – 2019

→ Envolver jovens para repensar e 

humanizar a economia, para ser mais 

justa e sustentável, garantindo 

protagonismo aos pobres.

A Economia de Francisco e Clara

Articulação Brasileira pela 

Economia de Francisco e Clara

Nova agenda econômica 

popular



II – VER A REALIDADE DA FOME

Onde todos são irmãos não há 

lugar para a fome

Realidade da fome → precisa 

inquietar nosso coração.

Ação profética por políticas 

públicas eficazes.



Hino da CF 2023

3) Unidos nesse tempo propício

de jejum, oração, caridade,

recordemos, pois é nosso ofício,

cultivar e plantar a bondade.

Ó Bom Mestre, a vós recorremos. 

Ajudai-nos a fome vencer!

Recordai-nos o que nós devemos:

“dai-lhes vós mesmos de comer.”



Hino da CF 2023

4) A ausência da fraternidade

nos leva a desviar o olhar

do irmão que tem necessidade

de valor, alimento e lugar.

Ó Bom Mestre, a vós recorremos. 

Ajudai-nos a fome vencer!

Recordai-nos o que nós devemos:

“dai-lhes vós mesmos de comer.”



III – ILUMINAR COM A LUZ DA PALAVRA

Palavra de Deus: ilumina as trevas e 

indica caminhos de esperança.

“Dai-lhes vós mesmos de comer”

À luz da Palavra, buscar soluções 

concretas.



III – ILUMINAR COM A LUZ DA PALAVRA

Maná: não reter além do necessário.

Flagelo da fome → Deus tem 

compaixão: vê o sofrimento e age.

“Sim, eu conheço seu sofrimento” 

(Ex 3,7)

Aliança: rejeitar a escravidão e viver 

a partilha.

Terra Prometida = fartura 

(corre leite e mel)



III – ILUMINAR COM A LUZ DA PALAVRA

Abraão Viúva de 

Sarepta

Hospitalidade e partilha



III – ILUMINAR COM A LUZ DA PALAVRA

Profetas: falta de cuidado com 

quem não tem pão e ritos 

religiosos que não geram 

responsabilidade com pobres.

Palavras duras para quem não se 

deixa indignar contra fome e anúncio 

do alimento abundante.



III – ILUMINAR COM A LUZ DA PALAVRA

Jesus = cuidado com os famintos

Oração do Pai Nosso: pão de cada 

dia.

Responsabilidade em dar o pão aos 

filhos.

Sinal do Reino oferecido a todos.

Pão indica Sua Pessoa e a salvação.

Nova Aliança é feita numa 

ceia, partindo o pão.



III – ILUMINAR COM A LUZ DA PALAVRA

Comunidades cristãs: comunhão 

na fração do pão (Eucaristia e 

vida).

Relatos Eucarísticos: ápice da 

relação entre pão e salvação.

Episódio da alimentação da 

multidão: 6 vezes nos Evangelhos. 



III – ILUMINAR COM A LUZ DA PALAVRA

Escrito 80 dC na Síria

Jesus tem autoridade para 

interpretar a Lei de Moisés.

Compromisso de todos com a 

misericórdia e a solidariedade.

Um caminho orientado por Mateus

Duas narrativas sobre a 

alimentação da multidão:         

Mt 14,13-21 e Mt 15,32-39



III – ILUMINAR COM A LUZ DA PALAVRA

Mt 14,13-21:  moldura é a oração

Jesus é exemplo de:

Despojamento

Compaixão

Hospitalidade



III – ILUMINAR COM A LUZ DA PALAVRA

Fome era fruto da pobreza 

estrutural da Palestina: tributos, 

perda da terra, migração forçada.

Dai-lhes vós mesmos de comer

Centro não está no milagre, mas na 

ordem de Jesus: discípulo deve ter 

compaixão e responsabilidade.

Responsabilidade fraterna faz 

superar indiferença (Caim: Acaso 

sou guarda do meu irmão?)



III – ILUMINAR COM A LUZ DA PALAVRA

Mateus destaca o deserto: lugar de 

provações, renúncias, revelação.

Um novo Moisés

Jesus mostra que nos desertos da 

vida Ele nos sustenta e conhece 

nosso coração.

Jesus alimenta, não com Maná, 

mas por meio da responsabilidade 

fraterna dos discípulos.



III – ILUMINAR COM A LUZ DA PALAVRA

Jesus é maior que Eliseu: alimenta 

mais pessoas com menos pão.

Um novo Eliseu

Jesus é o profeta por excelência: 

Palavra e promoção da dignidade.

Destinatários da atividade 

profética hoje são os que se 

encontram em insegurança 

alimentar.



III – ILUMINAR COM A LUZ DA PALAVRA

A Igreja, que distribui a Eucaristia, 

partilha também a compaixão

Organização da comunidade: confiar 

em Deus, iniciativa, liderança, 

mediação de Jesus.

Texto indica identificação com a 

Eucaristia: responsabilidade pela 

necessidade do outro.

Igreja dos primeiros séculos vivia 

a comunhão no rito e na vida.



III – ILUMINAR COM A LUZ DA PALAVRA

Eucaristia e responsabilidade social

Primeiros séculos: consciência 

entre Eucaristia e responsabilidade 

social.

Eucaristia não gera grupo de eleitos, 

mas incumbe missão: Dai-lhes vós 

mesmos de comer.

Eucaristia: experiência 

pessoal e também 

eclesial e social.



III – ILUMINAR COM A LUZ DA PALAVRA

São Jerônimo: a glória do bispo é 

ajudar a necessidade dos pobres; e 

a ignorância de todo sacerdote é 

afanar-se por suas próprias 

riquezas.



III – ILUMINAR COM A LUZ DA PALAVRA

São João Crisóstomo : Muitos 

cristãos saem da igreja e passam 

longe dos pobres sem se comover. 

E, depois de tamanha 

desumanidade, se atrevem a 

levantar as mãos ao céu e pedir a 

Deus misericórdia e perdão pelos 

seus pecados. 

Queres honrar o Corpo de Cristo? 

Então não o desprezes nos pobres 

que não têm que vestir



III – ILUMINAR COM A LUZ DA PALAVRA

Papa Bento XVI (Sacramentum

Caritatis: A mística do 

sacramento tem um carácter 

social, porque a união com Cristo 

é, ao mesmo tempo, união com 

todos os outros aos quais Ele se 

entrega. É preciso denunciar as 

circunstâncias que estão em 

contraste com a dignidade do 

homem, pelo qual Cristo derramou 

o seu sangue, afirmando assim o 

alto valor de cada pessoa.



III – ILUMINAR COM A LUZ DA PALAVRA

Papa Francisco (Gaudete et 

Exultate): é nocivo e ideológico o 

erro das pessoas que suspeitam 

do compromisso social, 

considerando-o algo de 

superficial, mundano, comunista, 

populista. É preciso defender o 

nascituro e também a vida dos 

pobres que se debatem na 

miséria. Não podemos propor-nos 

um ideal de santidade que ignore 

a injustiça deste mundo.



III – ILUMINAR COM A LUZ DA PALAVRA

Contemplar o mistério: entre a 

multidão faminta e depois saciada 

está Jesus.

Realidade da fome: temos Jesus e 

Sua graça. É preciso nosso 

serviço. 



Hino da CF 2023

5) A fome agravada no mundo

vem de uma visão arrogante.

A carência do amor mais profundo 

que nos torna irmãos tão 

distantes.

Ó Bom Mestre, a vós recorremos. 

Ajudai-nos a fome vencer!

Recordai-nos o que nós devemos:

“dai-lhes vós mesmos de comer.”



Hino da CF 2023

6) Nas cidades e em todo lugar

que se abra o nosso coração

à alegria de poder partilhar

o pão nosso, em feliz oração.

Ó Bom Mestre, a vós recorremos. 

Ajudai-nos a fome vencer!

Recordai-nos o que nós devemos:

“dai-lhes vós mesmos de comer.”



IV – AGIR PARA TRANSFORMAR A 

REALIDADE DA FOME

Exercícios quaresmais: superar a 

fome com a caridade e obras de 

misericórdia.

Dimensão social da fé: soluções a 

partir da lógica de Jesus e não do 

dinheiro.



IV – AGIR PARA TRANSFORMAR A 

REALIDADE DA FOME

Três níveis de ação:

- Assistencial (alimentar o 

faminto)

- Promocional (ganhar o próprio 

pão)

- Sócio-político (Políticas públicas 

e responsabilidade social das 

empresas)



IV – AGIR PARA TRANSFORMAR A 

REALIDADE DA FOME

Praticar a partilha, arrecadar 

alimentos; jejuar em vista da 

partilha; questionar o estilo de 

vida, a alimentação, abolindo o 

desperdício de alimentos; praticar 

o voluntariado na sociedade e na 

Igreja; discutir Políticas Públicas, 

participar dos Conselhos de 

Direito.

Ação pessoal: o que posso fazer?



IV – AGIR PARA TRANSFORMAR A 

REALIDADE DA FOME

Apoiar a Coleta Nacional da 

Solidariedade; conhecer e discutir 

a realidade da fome; aprimorar 

serviços caritativos; apoiar 

iniciativas comunitárias (hortas, 

feiras); parcerias com instituições 

religiosas e sociais; estudar a 

Doutrina Social da Igreja;

Ação comunitário-eclesial: o que 

nós podemos fazer?



IV – AGIR PARA TRANSFORMAR A 

REALIDADE DA FOME

promover a alimentação saudável 

na comunidade e meios de 

comunicação católicos; apoiar a 

Jornada dos Pobres, a Economia 

de Francisco e Clara, realizar 

Semana Social; acolher os pobres 

e agir contra a exclusão. 



IV – AGIR PARA TRANSFORMAR A 

REALIDADE DA FOME

a) Sociedade Civil: discutir o tema,

ouvindo os pobres; voluntariado;

fiscalização do orçamento público e

audiências públicas; ações de

solidariedade, hortas comunitárias,

pesquisas em prol de alimentos

baratos e saudáveis; orientação

sobre educação alimentar,

economia doméstica; alimentação

saudável nas escolas e festas.

Ação sóciopolítica: o que nós –

sociedade - podemos fazer e cobrar?



IV – AGIR PARA TRANSFORMAR A 

REALIDADE DA FOME

b) Governos Municipal, Estadual e

Federal: políticas públicas para

erradicar a fome; apoiar a

agricultura familiar, mercados

populares e feiras livres;

combater lixões ilegais; investir

na alimentação escolar; estimular

o pequeno produtor e

comerciante; promover o

abastecimento popular;



IV – AGIR PARA TRANSFORMAR A 

REALIDADE DA FOME

priorizar a vida e não interesses

econômicos; investir no Programa

Nacional de Alimentação Escolar

(PNAE); agência nacional que

regule a alimentação; programas

de aquisição de alimentos e

estoques reguladores; política de

preços para a cesta básica;

reforma tributária justa.



IV – AGIR PARA TRANSFORMAR A 

REALIDADE DA FOME

O Encontro Nacional Contra a

Fome (jun/2022): 10 medidas que

podem inspirar o nosso agir.

Papa Francisco: Igreja sinodal  

provoca movimento por uma 

sinodalidade econômica.



CONCLUSÃO

CF: comunhão eclesial, formação das

consciências e do comportamento

cristão e edificação de uma verdadeira

fraternidade cristã.

Nossa 

Senhora: 

encheu de 

bens os 

famintos



Entrega do pão abençoado

1) Se a missão se faz cansaço,

Jesus convida a descansar.

E se há ovelha sem pastor

é necessário dela cuidar.

Dai-lhes vós mesmos de comer

o meu corpo que se faz pão.

Diz Jesus a seus amigos:

partilhar é vocação!



Entrega do pão abençoado

2) E se a hora vai adiantada

e despedir se faz tentação,

a nossa fé seja mais forte

para servir nossos irmãos.

Dai-lhes vós mesmos de comer

o meu corpo que se faz pão.

Diz Jesus a seus amigos:

partilhar é vocação!



Entrega do pão abençoado

3) A quem duvida do seu pouco,

Jesus pergunta: 

o que tens? Vai ver!

Então responda: 

Senhor, este pouco.

Partilhando, tu fazes crescer!

Dai-lhes vós mesmos de comer

o meu corpo que se faz pão.

Diz Jesus a seus amigos:

partilhar é vocação!



Entrega do pão abençoado

4) E se nos sentamos sobre a relva,

a qual nos conduz o bom pastor,

nossa união expresse sempre

o pão de Deus, sinal de amor.

Dai-lhes vós mesmos de comer

o meu corpo que se faz pão.

Diz Jesus a seus amigos:

partilhar é vocação!



Entrega do pão abençoado

5) Os nossos pães, os nossos 

peixes, abençoados pelo Senhor,

saciarão todos os presentes.

Que fartura! Cantem louvor.

Dai-lhes vós mesmos de comer

o meu corpo que se faz pão.

Diz Jesus a seus amigos:

partilhar é vocação!



Entrega do pão abençoado

6) E, se ainda hoje, nós repetirmos

aquele gesto que fez o Senhor,

não haverá mais fome e sede,

nosso batismo terá seu valor.

Dai-lhes vós mesmos de comer

o meu corpo que se faz pão.

Diz Jesus a seus amigos:

partilhar é vocação!



Canto final

A necessidade era tanta e tamanha,

que a fraternidade saiu em campanha:

andou pelos vales, 

subiu as montanhas,

foi levar o seu pão!

A dor era tanta, a injustiça tamanha,

que a luz de Jesus, 

que o seu povo acompanha,

o iluminou pra viver em campanha,

em favor dos irmãos.



Canto final

Um só coração e uma só alma.

Um só sentimento 

em favor dos pequenos.

E o desejo feliz de tornar o país

mais irmão e fraterno.

Vão fazer de nós, povo do Senhor!

Construtores do amor,

operários da paz, mais fiéis a Jesus;

Vão fazer nossa igreja

uma Igreja mais santa

e mais plena de luz.



Canto final

Erguer as 

mãos com alegria, 

mas repartir, também, 

o pão de cada dia!
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