
Fé no Clima: reflexões e relato de atividades 2020 

O ano de 2020 foi, sem dúvida, um ano marcante. Um ano atípico, histórico e trágico por 
conta da pandemia de COVID-19, que atingiu mais de 20 milhões de pessoas. Foi também 
o ano em que o mundo foi forçado a parar e a se deparar com a oportunidade de 
repensar modos de vida, de trabalho, de relação e cuidado com o outro e com o planeta. 

A pandemia lançou luz sobre as conexões entre as crises ambiental, climática e sanitária 
e potencializou a urgência de ação. Por outro lado, a pandemia corroborou na 
ressignificação dos papéis da religião e da ciência, como principais fontes de 
acolhimento, de cura e de esperança, seja ela física ou espiritual. 

Por fim, o ano de 2020 lembrou alguns aniversários importantes para nós: os 5 anos da 
Encíclica Laudato Sí e os 5 anos do Acordo de Paris sobre mudança do clima. Além dos 5 
anos do Fé no Clima e dos 50 anos do ISER… Eram muitas as razões de celebração, mas o 
contexto não era de festa. 

Acreditamos que a palavra que melhor sintetiza a forma com que todos nós vivenciamos 
o ano de 2020 foi resiliência. Muito daquilo que havíamos planejado precisou ser 
adaptado e, apesar de todas as dificuldades enfrentadas, tivemos gratas surpresas no 
caminho. Nos lançamos na tentativa de estabelecer outras maneiras de conexão e de 
seguirmos ampliando e aprofundando o diálogo e a mobilização de religiosos e 
comunidades de fé em torno da emergência climática. 

Assim, gostaríamos de compartilhar com você um breve relato das atividades do Fé no 
Clima em 2020. 

Agradecemos a todas e todos que estiveram conosco neste ano e em momentos 
anteriores. Estas ações só foram possíveis graças à adesão e à contribuição de todas e 
todos. 

Sabemos que 2021 traz muitos outros desafios, mas também oportunidades. Desta forma, 
almejamos ampliar e diversificar nossas redes e territórios de atuação, e aperfeiçoar a 
comunicação e as trocas com as distintas comunidades de fé. 

Por isso, esperamos contar com você neste novo ciclo! 

Equipe Fé no Clima              

  



● Lives Fé no Clima 
Em abril, iniciamos o I Ciclo de lives Fé no Clima, reunindo importantes cientistas 
e religiosos para apresentarem os olhares da ciência e da fé sobre a pandemia e a 
crise climática, a fim de nos ajudarem a compreender esta nova realidade e 
trazerem uma mensagem de esperança. Foram 10 encontros que reuniram um 
público de mais de 6.000 espectadores. Finalizamos o ano com a retomada das 
lives Fé no Clima, agora no seu II Ciclo, tendo como tema primeiro:  “Fé, ciência e 
eleições”. 

  
      

 

● 5 anos da iniciativa Fé no Clima 
Apesar do momento atípico, tivemos a oportunidade  de, gratos, olharmos para a 
nossa trajetória e para o que construímos junto com a rede de parceiros e 
parceiras, colaboradoras e colaboradores da iniciativa. Aspirando passos futuros, 
durante os meses de julho e agosto, nossa equipe somou esforços de reflexão e 
elaboração de um Planejamento Estratégico do Fé no Clima para os próximos anos. 
Publicamos, ainda, um vídeo comemorativo que está disponível no canal do 
Youtube do Fé no Clima: https://www.youtube.com/watch?v=fYuQ3DReKRs 

● Redes e parcerias 
Fortalecer nossas redes de atuação e comunicar sobre elas foram algumas das 
principais tarefas do último ano. Neste objetivo, ampliamos nossa atuação no nível 
local, nacional e internacional: 

-Em junho, a convite do NIMA- PUC Rio, 
participamos da XXVI Semana de Meio Ambiente da 
PUC-Rio com uma mesa inter-religiosa que reuniu 
líderes de 5 comunidades de fé e cientistas do 
Brasil e de Portugal.  

https://www.youtube.com/watch?v=fYuQ3DReKRs


 
- Em setembro, promovemos um debate sobre o papel 

das comunidades de fé na ação climática no contexto 
da Climate Week NYC.  Foi a primeira vez que 
participamos deste importante fórum internacional. 
( h t tp s ://c l imateweeknyc .o rg/event/ fa i th -
communities-and-climate-change) 

- Em outubro, nos somamos a um coletivo de organizações da sociedade civil e 
outras instituições atuantes na pauta de mudança do clima para pensar e 
promover uma "Agenda Urbana do Clima" para governos locais no contexto das 
eleições municipais de 2020 (https://www.agendaurbanadoclima.com/) 

 

- Em novembro, passamos a integrar o Conselho Consultivo da ACA Brasil- Aliança 
pela  Ação Climática no Brasil (o movimento tem caráter internacional e está 

sendo ativado no Brasil) junto com nosso 
apoiador Instituto Clima e Sociedade, a 
WWF-Brasil, ICLEI, CDP América Latina e o 
Centro Bras i l no Cl ima.(https://
acabrasil.org.br) 

- Ainda em novembro, entramos formalmente na rede GreenFaith International e 
co-organizamos o lançamento, na América Latina e Caribe, da Declaração "Povos 
Sagrados, Terra Sagrada", produzindo o vídeo de lançamento da campanha na 
região (https://greenfaith.org/take-action/sacred-people-sacred-earth/?lang=es) 

https://climateweeknyc.org/event/faith-communities-and-climate-change
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● IV Encontro Fé no Clima 
Realizamos o IV Encontro anual do Fé no Clima, nesta edição, em formato virtual. 
O evento, que teve como eixo central “Desafios, possibilidades e ação”, contou 
com a participação de lideranças religiosas de diversas crenças e regiões do país, 
representantes de povos tradicionais, parceiros, pesquisadores e especialistas da 
agenda climática brasileira. Destacamos as importantes contribuições da ex- 
Ministra do Meio Ambiente Izabella Teixeira, do ambientalista e coordenador 
estratégico do Climate Reality Project no Brasil, Sergio Besserman e a participação 
especial de Karenna Gore, diretora do Center for Earth Ethics - Union Theological 
Seminary de NY. 

● Homenagem a Alfredo Sirkis 
Encerramos o ano participando da bela cerimônia que reuniu amigos e familiares 
de um dos mais importantes ambientalistas do Brasil, Alfredo Sirkis, que 
comemoraria 70 anos em dezembro. A homenagem foi realizada no Parque Natural 
Penhasco Dois Irmãos, no Rio de Janeiro, onde foram plantadas mudas de árvores 
nativas e onde foi criado o Bosque da Amizade, com a participação dos religiosos 
Ogã André Meireles, Pastor Ayo Balogun e o Rabino Nilton Bonder. 


