
 
 

 
Na Campanha Ecumênica 2022, continuamos o ciclo da 

campanha sobre o tema da justiça climática. Nosso olhar está 

especialmente voltado para as energias renováveis. 

Consumimos muita energia na Suíça com nosso consumo 

excessivo. É assim que alimentamos o aquecimento global.  

 
Sem energia não há luz, não há geladeira, não há telefone celular. O 

acesso à energia é um aspecto importante no combate à pobreza e 

fundamental para o direito à alimentação. Seja através do uso de luz 

elétrica nas escolas para ensino à noite melhorando a educação, seja 

através de sistemas de cozinha energeticamente eficientes que 

conservam e utilizam os recursos de forma consciente e ideal. 

  
Extremos climáticos crescentes, como secas ou inundações, já 

ameaçam hoje as pessoas no sul global assim como as futuras 

gerações. A conexão mundial entre nosso consumo excessivo de 

energia e as condições climáticas extremas também fica clara no 

pôster da campanha com o slogan “Desperdício de energia leva a 

inundações”. 

  
No norte global, defendemos uma mudança consequente para 

energias renováveis e sustentáveis, juntamente com a redução do 

consumo excessivo de energia. No sul global, por outro lado, trata-se 

de ter acesso a uma energia mais limpa para encontrar maneiras de 

sair da pobreza. Vamos assumir juntos mais responsabilidade por 

nossas necessidades de energia. «Juntos» significa que podemos - e 

devemos - dar a nossa contribuição para um estilo de vida 

sustentável. 

 
Ficaríamos felizes se você se juntasse a nós para ajudar a moldar a 

Campanha Ecumênica e se levantasse pela justiça climática. 

 
A Quaresma vai de 2 de março a 17 de abril de 2022. 

 

 

 
Descubra novas fontes de 
energia no calendário 
quaresmal 
 

O calendário quaresmal começa 

em “desperdiçar menos energia”, 

passa por “economizar energia” 

até “consumir energia” e “distribuir 

energia boa”. 

Todo nós conhecemos a relação 

com o dia a dia: Hoje, estamos 

cheios de energia, amanhã, nos 

faltará força para tarefas 

importantes. O mesmo acontece 

com as pessoas no sul: Aqueles 

que vivem na miséria precisam de 

muita energia e força para atender 

às necessidades básicas. Na 

Suíça, muitas vezes, não nos 

preocupamos quando o assunto é 

energia. Por sua vez, em nossos 

países do projeto, a energia para 

luz, calor e transporte é cara e de 

difícil acesso. 

Construa "pontes de energia": 

Com base no calendário 

quaresmal, você pode 

desenvolver ideias para suas 

próprias ações e influências a fim 

de criar um ciclo de energia 

sustentável. 

KlimaGerechtigkeit-jetzt.ch 

 

 

https://sehen-und-handeln.ch/content/uploads/2020/05/OEK_Kampagnenmagazin_DE_V07.pdf
https://sehen-und-handeln.ch/content/uploads/2020/05/OEK-FO_Agenda_2022_D.pdf
https://klimagerechtigkeit-jetzt.ch/
https://sehen-und-handeln.ch/content/uploads/2020/05/OEK-FO_Agenda_2022_D.pdf


      

 

De Fastenopfer para Fastenaktion 
 
No 60º aniversário de Fastenopfer, anunciamos que, a partir de 1 de janeiro 

de 2022, apareceríamos com o nome Fastenaktion e com um logotipo novo. 

A mudança de nome se concentra na ação e, portanto, em agir de acordo 

com a responsabilidade cristã por um mundo mais justo no centro. 

  

Mesmo mudando para Fastenaktion, ainda estamos cientes de nossas 

raízes: Somos e continuaremos sendo a organização de ajuda às católicas 

e aos católicos suíços, levando os conceitos cristãos juntamente com você 

para o mundo e defendendo as pessoas desfavorecidas no sul global.  

 

 

Meditação sobre o véu quaresmal  
 

Silenciosamente  

 
Silenciosamente, 
o oceano está aquecendo, 
o nível do mar sobe, 
as secas estão aumentando. 
 
Silenciosamente, 
as plantas desaparecem, 
os animais morrem, 
as geleiras derretem. 
 
O tempo está se esgotando. 
O conhecimento cresce. 
A esperança adquire  
sentido. 
 
Trecho do livreto de meditação sobre o véu quaresmal 2022 

 

 

          Mais informações na Internet 
 

 fastenaktion.ch 

 Newsletter da Fastenaktion 

 Fastenaktion no Facebook 

 Justiça Climática – agora! 

 Materiais, ações e mais 

Crie alegria com rosas! 
 

Rosas perfumadas e brilhantes, 

quando se deixa de lado a 

significação sensual, são algo 

comovente. Claro, também 

durante a próxima campanha. 

Ficaríamos muito felizes se você 

apoiasse as vendas nas ruas na 

próxima Quaresma, dia 26 de 

março de 2022. Os lucros da 

venda das rosas Max Havelaar 

irão beneficiar as pessoas no sul 

global.   
 

Como uma alternativa, você pode 

nos ajudar com a versão on-line 

«Give a Rose», divulgando-a ou 

usando-a você mesmo. 

 

 

Disponível desde o início da 

campanha 

 

 

 
 
Na qualidade de 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://fastenopfer.ch/namenswechsel/
https://sehen-und-handeln.ch/fuer-pfarreien-und-kirchgemeinden/hungertuch/
https://sehen-und-handeln.ch/content/uploads/2020/05/OEK_Meditationsheft_DE_2022_A6_Web.pdf
http://www.fastenaktion.ch/
https://fastenaktion.ch/newsletter
https://www.facebook.com/fastenaktion
https://klimagerechtigkeit-jetzt.ch/
https://sehen-und-handeln.ch/fuer-pfarreien-und-kirchgemeinden/
https://www.give-a-rose.ch/guid/9746D5D9081F47C181D70E25BBF26BDA
https://www.give-a-rose.ch/guid/9746D5D9081F47C181D70E25BBF26BDA
https://fastenopfer.ch/namenswechsel/
https://www.give-a-rose.ch/guid/9746D5D9081F47C181D70E25BBF26BDA
https://sehen-und-handeln.ch/fuer-pfarreien-und-kirchgemeinden/hungertuch/
https://klimagerechtigkeit-jetzt.ch/
http://www.fastenaktion.ch

