
 
 

 
Devido à sua importância e urgência, a justiça climática é, pela terceira, vez, 
o foco da Campanha ecumênica. A HEKS, a Fastenaktion e a Partner sein 
abordam a crise climática, os seus efeitos e a contribuição da agroecologia 
para uma maior justiça climática e menos fome no mundo. 
 
"A justiça não é outra coisa senão a caridade dos sábios" (Gottfried Wilhelm 
Leibniz*). Devemos ser sábios, praticar a caridade e agir de forma justa. A 
forma justa como tratamos nossos semelhantes também se reflete na forma 
como tratamos o nosso planeta Terra.  
Atualmente, a crise climática é o maior desafio para a sobrevivência da 
humanidade. Desastres climáticos como secas e enchentes estão 
fortemente ligados à fome, à pobreza e à carência. A produção e nosso 
consumo de alimentos são fatores determinantes. Nós, como indivíduos e 
como parte deste planeta, devemos assumir a responsabilidade. Vamos agir 
de forma ecologicamente sustentável para que todos possam viver uma 
vida digna!  
 
A agroecologia permite uma nutrição saudável, culturalmente e localmente 
apropriada, a manutenção da biodiversidade e uma perspectiva futura para 
todos. As pessoas, a agricultura e o meio ambiente beneficiam-se de 
métodos baseados na natureza que promovem a participação política, a 
mudança para processos econômicos mais diretos e os sistemas 
alimentares locais.  
Podemos ajudar a moldar o mundo no qual viveremos amanhã, o mundo 
que deixaremos para as gerações futuras. Por qual mundo queremos ser 
responsáveis? Nós tratamos essa questão em diferentes níveis: descobertas 
científicas, estado e possibilidades da política, princípios teológicos, 
sugestões de ações individuais e muito mais – para um mundo mais justo 
pelo qual assumimos de bom grado a responsabilidade. 
 
Muito obrigado pela sua consideração, seu compromisso e sua confiança. 
Somente juntos podemos viabilizar um mundo ecologicamente sustentável 
para todos. 
 
 
*G. W. Leibniz (1646 - 1716) foi um importante filósofo alemão, matemático, jurista, historiador, conselheiro 
político do início do Iluminismo e foi considerado o espírito universal do seu tempo.  

 
 
A Quaresma vai de 22 de fevereiro a 9 de abril de 2023. 

 

 

 
Jantar, por favor! 

 
O que é melhor do que sentar-se à 
mesa e comer com os entes 
queridos? A refeição comum conecta 
e nutre o corpo e a alma. Nesse 
processo, muitas vezes consumimos 
sem pensar o que nos é oferecido 
sobre a mesa. Preparar os alimentos, 
planejar o cardápio, comprar, 
transportar e cultivar os alimentos 
exigem conhecimento, trabalho duro 
e paixão.  
 
Estes aspectos são destacados pelo 
calendário quaresmal: Olhamos para 
várias mesas colocadas, nos 
deixamos convidar pelas pessoas do 
Sul e pensamos em como podemos 
contribuir para mais justiça climática 
com o nosso consumo e cultivo 
sustentável.  
 
Faça uma viagem cheia de diversão 
pelo direito à alimentação, 
agroecologia e questões climáticas. 

KlimaGerechtigkeit-jetzt.ch 

 

 

https://sehen-und-handeln.ch/fuer-pfarreien-und-kirchgemeinden/
https://sehen-und-handeln.ch/fuer-pfarreien-und-kirchgemeinden/fastenkalender/
https://klimagerechtigkeit-jetzt.ch/


      

 

Recomendação de projeto: Visitando Pauline Arindo e James Tioko no Quênia 

Pauline Arindo relata sua vida cotidiana: “Há sempre muito o que fazer na minha 
casa, mas meus dois filhos e minha filha me apoiam com energia. Quando não há 
aula, meu filho James gosta de me acompanhar nos campos. Pela manhã, nós 
tomamos chá juntos. Depois, nós partimos com baldes, ferramentas e latas de 
irrigação de que precisamos para o trabalho de campo.  

Preparamos os canteiros para plantar assim que chover. Eu cultivo diferentes tipos 
de vegetais para que eu possa complementar o mingau de milho, Ugali, que 
comemos diariamente, com vegetais saudáveis durante todo o ano. 

Eu participei de um curso de treinamento em métodos agroecológicos. Agora eu uso 
adubo para os canteiros e faço uma poção de folhas como fertilizante. Nós o usamos 
para regar as plantas regularmente. Agora eu também sei quais plantas crescem 
bem uma ao lado da outra e comecei a plantar árvores frutíferas no campo. James 
diz que quer ser fazendeiro quando terminar a escola porque já conhece muito bem 
a trajetória. 
 

Ajude as famílias de agricultores no Quênia com o treinamento agroecológico para 
que possam diversificar sua dieta e aumentar sua renda. Ao fazer a doação, 
indique o número do projeto: KE.134281 
 
 

O novo véu quaresmal 
 

               
 

O pano da fome MISEREOR 2023 “O que é sagrado para nós”              por Emeka Udemba © MISEREOR.  
 
Emeka Udemba, artista do véu quaresmal 
Emeka Udemba nasceu em 1968 em Enugu, Nigéria, estudou arte na Universidade de 
Lagos na Nigéria e recebeu bolsas para estudar na Alemanha, França e África do Sul. 
Hoje, ele mora e trabalha em Friburgo. Com sua arte, ele quer ter uma visão mais 
profunda da maneira como nos comunicamos uns com os outros, como formulamos 
ou ocultamos identidade e cultura e como esses elementos influenciam a nossa 
consciência coletiva. 
 
Como material complementar, será lançado em 2023 o livreto de meditação sobre o 
véu quaresmal. “Sua Maravilha Azul”, como o título sugere, pode ser encomendada 
por meio da loja on-line. 
 
 

 
        
Do prato de volta para o campo  
 

O prazer está no prato à nossa frente: 
Seja uma mordida pequena ou um 
delicioso banquete, os pratos têm um 
sabor ainda melhor quando se sabe 
de onde vem o alimento e como foi 
produzido. 
  

Exploramos isto rastreando o 
caminho dos nossos alimentos do 
prato ao campo. De onde comprei 
meu tomate, de onde ele vem, como 
foi produzido e por quem? O 
"caminho dos alimentos" nos convida 
a refletir sobre nossa relação com os 
alimentos e a terra que nos nutre. 
  
Com os cartazes A3 você pode 
mostrar aos membros da sua 
comunidade que a agroecologia 
beneficia a todos: os agricultores e 
vendedores do mercado, os 
profissionais gourmet e os 
consumidores, e por último, mas não 
menos importante, as minhocas! 
 

 

 
 
Como doador/a, agora você pode 
enviar sua doação usando o prático 
método de pagamento TWINT. 
 

Outras opções de pagamento: 
Conta postal 60-19191-7 ou IBAN: 
CH16 0900 0000 6001 9191 7 

 

 
 

https://fastenaktion.ch/projekt/ausbildung-in-agraroekologie-sichert-das-leben/
https://sehen-und-handeln.ch/fuer-pfarreien-und-kirchgemeinden/hungertuch/
https://sehen-und-handeln.ch/fuer-pfarreien-und-kirchgemeinden/hungertuch/
https://fastenaktion.ch/produkt-kategorie/alle/
https://sehen-und-handeln.ch/nahrungspfad
http://www.fastenaktion.ch

