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“Sejas louvado pela irmã terra,
Mãe que sustenta e nos governa,
Produz frutos, nos dá o pão,
Com fl ores e ervas sorri o chão”
(S. Francisco de Assis – Cântico das Criaturas)
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APRESENTAÇÃO

Estamos num período em que ocorrem mudanças climáticas alarman-
tes, provocadas pelo aquecimento global do planeta, resultado de várias 
ações humanas e opções políticas de devastação da natureza e de consu-
mo desenfreado. A civilização do ter, do negociar, do concorrer, do lucro 
a qualquer custo, do progresso ilimitado, não responde aos anseios da 
humanidade e não é sustentável. 

As mudanças do clima constituem-se numa ameaça cada vez mais 
grave a todas as formas de vida, especialmente das populações mais po-
bres. Uma das consequências do aumento das temperaturas no mundo 
é um efeito devastador sobre os cultivos agrícolas nas zonas tropicais e 
subtropicais e a escassez de alimentos poderá atingir cerca de 3 bilhões 
de pessoas no mundo.

Neste contexto de aquecimento global, crise fi nanceira internacional e 
limites dos bens naturais do Planeta é preocupante a velocidade das mu-
danças climáticas e a urgência dos processos sociais frente a eles. 

Vários setores da sociedade se articulam para construir outro mundo, 
outra civilização, outro modelo de desenvolvimento fundado em valores 
éticos e ambientais. Essa nova atitude se refl etiu e refl etirá, entre outras, 
no Fórum Social Mundial, em Belém do Pará; na Manifestação Mundial 
em defesa da soberania alimentar; no 12º Intereclesial das Comunidades 
Eclesiais de Base, em Porto Velho, Rondônia; no Mutirão Latino-americano 
e Caribenho de Comunicação e na 3ª Semana Brasileira de Catequese.  A 
Campanha da Fraternidade – a paz é fruto da justiça (Is 32,17) – anuncia a 
mística de um mundo mais humano, fraterno, solidário e ecológico.  

É esse o sentido profético da cartilha que apresento com sentimen-
tos de esperança. Ela se propõe levar informação, criar consciência crítica, 
estimular ações cidadãs capazes de enfrentar as mudanças climáticas pro-
vocadas pelo aquecimento do Planeta e despertar a consciência cristã e 
eclesial para a vivência da teologia e da espiritualidade da Criação. Deus 
está conosco e inspira fi delidade à missão de cuidar do que ele criou e “viu 
que era muito bom” (Gn 1,31). 

Festa da Páscoa do Senhor, de 2009. 

Dom Pedro Luiz Stringhini
Presidente da Comissão Episcopal Pastoral
para o Serviço da Caridade, da Justiça e



“De fato, toda a Criação espera ansiosamente a revelação 
dos fi lhos e fi lhas de Deus; pois a Criação foi sujeita ao que é vão 
e ilusório, não por seu querer, mas por dependência daquele que 
a sujeitou. Também a própria Criação espera ser libertada da 
escravidão da corrupção, em vista da liberdade que é a glória dos 
fi lhos e fi lhas de Deus. Com efeito, sabemos que toda a Criação, 
até o presente, está gemendo como que em dores de parto, e 
não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do 
Espírito, gememos em nosso íntimo, esperando a condição fi lial, a 
redenção de nosso corpo. Pois é na esperança que fomos salvos.”

(São Paulo, Carta aos Romanos, 8,19-24)
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iz a sabedoria popular: não é fugindo que se resolve o problema. 
Mas quando o problema dá medo, as pessoas reagem de diversas manei-
ras. Nesta cartilha vamos falar de um grande problema: o AQUECIMENTO 
GLOBAL. O planeta Terra está fi cando mais quente e isso está provocando 
mudanças climáticas. E isso provoca medo porque as conseqüências são 
graves. E aí as pessoas:

1. Não querem nem ouvir falar 
em mudanças já que isso atrapalharia 
seus negócios e seus luxos. Então eles 
fazem as pessoas esquecerem, en-
volvendo-as num consumismo ainda 
maior: ou espalhando noticias para 
confundir as pessoas. São os falsos 
profetas, os mentirosos por conveni-
ência que tapam o sol com peneira.

A posição desta cartilha é diferente: não é para apavorar, nem fugir, mas encarar 
o problema de frente. Para isso, é preciso conhecer o problema para descobrir o 
que está causando as mudanças climáticas que estão ameaçando a vida e o que 
podemos fazer para melhorar esta situação.

2. Outros ainda 
entram em pânico. 
Apavorados, fi cam 
paralisados, sentin-
do-se impotentes.
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A Terra está dando seu grito, 
fazendo sua profecia através de 
enchentes, terremotos, furacões, 
ondas de calor e de frio insupor-
táveis, com as geleiras derreten-
do e o mar subindo. Ela grita, faz 
sua profecia, nos avisa que temos 
que mudar de vida ou não terá 
mais vida!

As mensagens proféticas não 
são, em geral, agradáveis, põem a 
mão na ferida e denunciam os que 
são responsáveis por ela. A profe-
cia é assim mesmo: em nome de 
Deus, ela não pede licença; entra 
direto na vida e desafi a as pesso-
as a mudarem seu modo de viver. 
Esta é, então, uma Cartilha sobre 

a “profecia da Terra”. Ela 
quer ajudar a ouvir e com-
preender as falas e os gri-
tos dessa profecia. E quer 
ajudar a compreender os 
pedidos e sugestões de 
mudanças necessárias 
para que a Terra possa 
continuar a ser mãe da 
vida. De modo especial, 
quer que os discípulos/
as e missionários/as de 
Jesus redescubram como 
estas mudanças sempre 
foram e devem ser parte 
da sua aliança com Deus. 
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Temos de concordar que não estamos falan-
do do futuro. É agora! Já não dá mais para acabar 
com o aquecimento. E os cientistas – do mundo 
inteiro – não estão fazendo previsões terríveis do 
futuro. Estão estudando e trabalhando a partir 
das mudanças que já existem e continuam acon-
tecendo. Estudam as causas e fazem sugestões de 
como a humanidade pode diminuir a velocidade 
das mudanças climáticas em andamento. 

Os falsos profetas querem que nós acreditemos que este aquecimento 
é parte de um ciclo normal. Mas os cientistas nos ensinam que este pro-
cesso atual de aquecimento é causado pelas ações humanas. É verdade 
que ao longo da história da Terra houve outras mudanças climáticas, mas 
elas foram causadas por fenômenos da própria natureza. Agora não. O que 
está acontecendo é resultado de como os humanos agem sobre a Terra. 

Aumento de gases 
na atmosfera

A atmosfera é uma 
fi na “capa” que envolve e 
reveste o planeta. Partindo 
da superfície, ela tem en-
tre 11 e 12 mil metros de 
altura. Essa capa é como 
um “fi ltro”, que regula a 
passagem dos raios sola-
res, fornecendo luz e ca-
lor para todo o planeta. À 
noite, a atmosfera impede 
que parte do calor escape 
para o espaço; se não exis-
tisse a atmosfera, os dias seriam extremamente quentes, e a noite, congelante. 
Essa capacidade de guardar calor é que nós chamamos de “efeito estufa”. 

Há diversos gases na atmosfera. Os três principais são: o oxigênio, que 
todo ser vivo precisa para respirar e que é essencial para produzir fogo, o ni-
trogênio que está nas proteínas e o gás carbônico que as plantas precisam 
para sua alimentação. O gás carbônico é subproduto da respiração humana. 
Sendo uma combinação de carbono com oxigênio, as plantas o absorvem, 
fi cam com o carbono e soltam o oxigênio no ar. Assim recomeça o ciclo de 
troca gasosa. 

AS MUDANÇAS CLIMÁTICAS JÁ ACONTECEM.

O QUE ELAS NOS DIZEM?

LUZ SOLAR

+
CALOR
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Até aí tudo bem. Mas lá vêm as atividades humanas que soltam tão 
grande quantidade de alguns gases na atmosfera que ela não consegue 
mais equilibrar o frio e o calor no planeta. 

Os gases que mais fazem a atmosfera reter calor são metano, óxido 
nitroso e dióxido de carbono.

Calcula-se que o rebanho global tem pelo menos 1,3 
bilhão de bovinos. Cada um arrota ou expele entre 
120 a 520 litros de metano por dia, que chega a 80 
milhões de toneladas de metano por ano! Além dos 
bovinos e ovinos, os grandes lagos formados em 
função das usinas hidrelétricas são responsáveis pela 
emissão de grandes quantidades de gás metano. O 
metano é o gás que mais prende calor na atmosfera.

O aumento deste gás na atmosfera é devido ao tipo de 
agricultura dominante no mundo nos últimos tempos: 
a monocultura com uso de produtos químicos. 

Este gás resulta da queima de combustíveis fósseis 
(gasolina, carvão, diesel...) e das queimadas da fl oresta 
para plantação. Carros e as grandes indústrias são os 
maiores emissores deste gás.

O aumento desses gases na atmosfera 

não é por acaso. O grande pulo da emissão 

de dióxido de carbono (CO2) começou com a 

revolução industrial – quando surgiu a pro-

dução mecanizada. Antes disso, em 1750, 

havia 280 ppm (=280 partículas) de CO² 

por cada milhão de partículas de ar seco. Já 

em 2005 havia 379 ppm. Tem cientista que 

afi rma que se a emissão de CO² alcançar os 

500 ppm, as algas marinhas morrerão e as 

mudanças climáticas podem dar saltos in-

controláveis. Se continuar do jeito que está, 

isso pode acontecer nos próximos 40 anos! 

Veja acima os outros gases.

1750 2005 1750 2005 1750 2005
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Mudanças Climáticas: Vamos ver as mudanças no clima causadas pela 
grande quantidade desses gases que desequilibram a atmosfera. Um gru-
po que pertence às Nações Unidas (ONU) está monitorando as mudan-
ças no clima. É o Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas 
conhecido com a sigla IPCC. Seus relatórios representam mais de 2500 
cientistas do mundo inteiro. Eles dizem que:

“O aquecimento do sistema climático é inequívoco, como está 
evidente nas observações dos aumentos das temperaturas 
médias globais do ar e do oceano, do derretimento generalizado 
da neve e do gelo e da elevação do nível global médio do mar.” 

As provas científi cas estão nas estatísticas que podem ser encontradas 
no sítio da internet: www.ipcc.cg

Os sinais que todos nós experimentamos são as ondas de calor, as 
secas mais longas, o aumento de furacões. Em 2003, por exemplo, uma 
onda de calor na Europa provocou a morte de 30 mil pessoas. Em 2005, a 

Amazônia sofreu uma seca nunca an-
tes vista, com perdas enormes de pei-
xes, lagos inteiros totalmente secos, os 
peixes “cozinhando” no calor excessi-
vo da água. Desde 1994, há um claro 
aumento do número e na força dos 
furacões, em toda parte do planeta, 
como vemos nos noticiários na tele-
visão.

Também existem estudos feitos desde 1961 que mostram que os oce-
anos têm esquentado até nas profundezas a 3000 metros. Isso é porque o 
mar absorve 80% do calor acrescentado ao sistema climático, e porque as 
geleiras e as neves das montanhas estão derretendo.

ANA VANILLA

ILO NAVARRO

KILI MANJARO
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Quem provoca esse aquecimento e as mudanças climáticas? 
É claro que são os humanos, mas quem? E como? Na agricultura e 

criação de animais o problema é com a agroindústria ou agronegócio, 
com grandes e intensivas plantações de monocultura, que deixam a ter-
ra exausta. Ela não consegue se refazer e nunca tem des-
canso como nos tempos antigos. Aí, para não parar a 
produção, para continuar ganhando seus lucros, os ga-
nanciosos, as grandes fi rmas multinacionais, ávidos de 
lucro grande e rápido, enchem a terra com fertilizantes 

químicos o que produzem os gases em excesso. 
Também aumentam cada vez mais seus reba-
nhos de gado para as indústrias de carne ou para 
exportação. Observe: estes gases são naturais, fazem parte do 
ciclo da terra e do ar. O problema é causado pela emissão deles 

na atmosfera em velocidade e volume que desequilibra a harmo-
nia da natureza. 

Nas cidades e distritos industriais, são as fábricas, 
carros e aviões que produzem enormes quantidades de 
dióxido de carbono. Desde que o humano aprendeu 
a produzir com máquinas ele quer transformar tudo 
em mercadoria, em produtos para venda. É claro que 
não são os povos indígenas, nem os camponeses ou 
os pobres trabalhadores ou desempregados. São as 
corporações fi nanceiras que exploram os conhecimen-
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tos científi cos, a tecnologia, as matérias primas extraídas da natureza e 
até o trabalho humano para obter lucros cada vez maiores. E para ter suas 
vendas em alta, tem que incentivar um consumismo desenfreado. O Brasil 
mesmo é um exemplo: exporta produtos agropecuários e minerais e, para 
isso, destrói as fl orestas que restam e se torna também grande poluidor 
da atmosfera

Às vezes pensamos que são apenas os países capitalistas que agem 
assim, mas estamos vendo que paises socialistas mantiveram a industria-
lização para competir com os paises mais ricos. Para isso eles também 
participam na agressão predatória da natureza com extração de minérios 
e combustíveis fósseis (petróleo, carvão, gás natural), destruição das fl o-
restas e alto índice de poluição do ar, dos rios e dos mares.  

Enfi m, são grandes grupos econômicos transnacionais que estão pro-
vocando esta crise ambiental em todos paises do mundo.

E a terra julga estes seus fi lhos e castiga com mudanças climáticas e 
desastres naturais os crimes ecológicos e sociais dos grupos e dos paises 
que comandaram e comandam o progresso, capitalista e/ou socialista e 
ultimamente neoliberal. 



O que vai ou pode acontecer no futuro?
Isso depende de nós, da humanidade. Se nós somos o problema, nós 

também podemos contribuir para a solução. Como os países que mais 
emitem gases que provocam o aquecimento (inclusive o Brasil) vão se 
comportar de agora em diante? Levarão a sério as conclusões dos cien-
tistas? Serão capazes de fazer as mudanças necessárias para evitar o pior? 
Serão capazes de mudar com maior profundidade, passando a fazer peni-
tência pelo mal feito à Mãe Terra e a retomar sua qualidade de cuidadores 
da vida na Terra?

Os cientistas avisam 
que mesmo mudando o 
comportamento huma-
no, o aquecimento au-
mentará por causa dos 
desequilíbrios já causa-
dos, que são irrecupe-
ráveis. Dizem que a re-
cuperação só pode ser 
feita pela própria Terra, 
e ela depende das prá-
ticas humanas para re-
compor lentamente o 
que for possível de seu 
equilíbrio instável, que 
tem sido e é o berço 
terrestre da vida.

O que acontecerá daqui para o ano 2100? Se houver mudanças 
profundas no agir humano, o aquecimento continuará em rit-

mo mais lento: a temperatura aumentará em 1,8 graus e o 
nível do mar em 18 a 38 centímetros. (Comparando a dé-

cada 2090-2099 com 1990-1999.) Porém, se não houver 
mudanças profundas, podemos esperar um aumento de 
4 graus centígrados da temperatura e 26 a 59 centíme-
tros do nível do mar. E tem outros cientistas que calcu-
lam que tudo isso pode acontecer dentro de 40 anos! 
Se o ritmo atual for mantido, mais de 300.000.000 de 
pessoas podem ser obrigadas a abandonarem suas ci-
dades até 2030. Não estariam entre eles as capitais 
brasileiras construídas na beira do mar?!
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Mas a Caatinga (Semi-Árido) e o Cerrado também sofrerão mudan-
ças. A Caatinga já foi destruída em 59% de sua área, e continua sendo em 
velocidade maior do que Amazônia. Por isso, pode haver diminuição de 
chuvas nela, aumentando a fal-
ta de água; pode haver mais 
enchentes e, ao mesmo tem-
po, tempos de estiagem mais 
longos; a temperatura também 
aumentará; haverá maior área 
desertifi cada. No Cerrado, com 
o aumento da temperatura e a 
diminuição do tempo das chu-
vas, haverá menos água dispo-
nível para a região e para todas 
as demais, a quem serve atual-
mente com generosidade.

Tudo indica que haverá 
aumento de picos de calor e 
de frio nas regiões sul e sudeste, bem como aumento de enchentes, fura-
cões e tempos de estiagem. Sem mudanças rápidas e profundas, em 2030 
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O Brasil e as mudanças climáticas
A Amazônia, o Cerrado e a Caatinga (Semi-Árido) já estão em pro-

cesso de aquecimento. Se não houver mudanças, aqui e em todo o pla-
neta, o bioma Amazônia é o que sofrerá mudanças mais profundas. Com 
a diminuição e o provável fi m das neves dos Andes e a diminuição das 
águas que correm do Cerrado, haverá mudança no regime de águas e 
aumento da temperatura, que pode causar até o desaparecimento da 
fl oresta atual, que seria substituída por uma vegetação baixa e rala, pa-
recida com a do Cerrado.

Amazônia em 1990 Amazônia em 2050

Caatinga: pode virar um deserto até 2050



MUDANÇAS CLIMÁTICAS  PROVOCADAS PELO AQUECIMENTO GLOBAL PROFECIA DA TERRA16

Santa Catarina não mais produzi-
rá maçãs, e o café será importado 
da Argentina para o Brasil, afi rmou 
o cientista do clima Carlos Nobre. 
Além da agricultura, também a 
saúde será afetada: doenças tipica-
mente tropicais, com vetores que 
se desenvolvem em clima acima 
de 22º, como a dengue, esquistos-
somose e a leptospirose, podem 
chegar, em 30 anos, a Porto Ale-
gre; em 50 anos, em Montevidéu; 
em 70 anos, em Buenos Aires. 

O governo federal apresentou um plano de combate ao aquecimento 
global. Está sendo avaliado como insufi ciente por estudiosos e entidades 
ecológicas. Não defi ne metas concretas, e nesse sentido não está sequer 
à altura dos compromissos internacionais assumidos pelo país. E parece 
algo apenas do Ministério do Meio Ambiente; não indica como todas as 
áreas governamentais e toda a sociedade se envolverão, com responsabi-
lidade, no combate ao aquecimento. Há sinais, contudo, de que o governo 
está aceitando que é preciso rever o plano. De toda maneira, está aqui 
um espaço importante para a luta política no Brasil contra o aquecimento 
global.

Conclusão

Podemos dizer que a vida está nas mãos do ser humano. Tudo 
dependerá das suas relações com a Terra. 
Como escreveu o autor do O Sonho da Terra 
(Thomas Berry, Petrópolis,RJ, Vozes, 1990), a 
mãe da vida, Pachamama, sempre sonhou 
ter entre seus seres vivos um que fosse inte-
ligente. Seu sonho foi realizado com a che-
gada do ser humano. Só que, até o momen-
to, a Terra sofre e grita porque seu sonho 
tornou-se um pesadelo. 
Será o ser humano capaz de voltar ao bom-

senso, restabelecendo relações amistosas e co-
operativas com sua mãe, a Terra? 

Existem caminhos e alternativas para isso? 
É o que se verá no próximo capítulo.
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Mudanças radicais:
O aquecimento global exige mudanças profundas e radicais. Radical 

vem da palavra: radix, do latim, que quer dizer raiz. Ser radical, como dizia 
Paulo Freire, é ir à raiz dos fatos, não permanecer na superfície (atitude 
do superfi cial) e nem na média (atitude do medíocre). Tampouco pode se 
julgar o dono exclusivo da verdade, mas estar pronto para o diálogo com 
o diferente. 

De fato, o aquecimento global aponta a entrada de uma nova época 
para o planeta e para a humanidade. Muito mais que uma época de mu-
danças, a humanidade vive uma mudança de época.

O desafi o posto pela mudança climática mexe com o modo de produzir, dis-

tribuir e consumir. Mas mexe também nas formas de os seres humanos relacio-

narem-se entre si, em termos de classes, etnias, gênero, gerações. A abordagem 

que essas diversas dimensões da humanidade fazem da Mãe Natureza, da Terra 

Viva, de Gaia, da Pachamama, é muito diferente, a visão é diferente. A responsa-

bilidade pelo que está acontecendo não pode ser distribuída pela média entre 

todos os seres humanos. Temos que somar nossas visões, nossas abordagens, 

nossas propostas de solução.

DESAFIOS PARA A 

HUMANIDADE
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Como chegamos a este ponto?
Na sua longa caminhada pela face da Terra, há aproximadamente 
2.500.000 anos, o ser humano passou por muitas etapas de de-

senvolvimento. No início viveu do extrativismo, principalmente 
a pesca e a coleta de frutos. Aos poucos, os humanos foram 
aprendendo com a natureza e dominando a arte de fabricar e 

utilizar instrumentos para facilitar seu trabalho. Assim apren-
deram a caçar, a cozinhar carne, a plantar e cultivar plantas. 

Os humanos vão assim, se tornando mais fortes e inteligentes, 
vivendo mais tempo. Aprenderam a produzir mais do que pre-

cisavam, a acumular o excedente e trocá-lo com outros grupos 
humanos. Tudo isso levou milhões de anos. As mudanças vinham 
devagar. Quanto ao clima, as mudanças se deram por causas natu-
rais, pois o humano ainda tinha pouca infl uência. A maior mudança 

climática registrada foi o fi m da era do gelo, quando as grandes 
geleiras derreteram e os oceanos aumentaram tanto que mudaram a 

forma dos continentes para esta que conhecemos hoje. Isso foi há uns 
10.000 anos atrás – recente na história da humanidade.

Em época muito mais recente ainda (uns 700 anos atrás) a 
Europa deu um verdadeiro salto no conhecimento. É o chamado 
Renascimento, com o desenvolvimento do método científi co, 
baseado na tese, experiência e generalização das leis da física 
e da química. Esse conhecimento leva à criação de novas tec-
nologias, novos produtos. À frente deste processo, os europeus  
vão estendendo seu domínio econômico e político ao resto do 
mundo. É nesse fervilhar de atividades que os europeus che-
gam ao nosso continente, por eles batizado de “Américas” (500 
anos atrás). A revolução industrial (Há apenas 300 anos) é parte 
deste processo de criação de máquinas e processo produtivos. 
Este momento histórico nos mostra a intervenção do ser huma-
no na natureza e a geração de riquezas, baseadas na ciência e 
na técnica, se ampliando para limites inimagináveis.

O
viv

cisa
hum
deva
rais, 

climát
geleira

forma d
10.000 a

2.500.000 ANOS
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Durante esses últimos três 
séculos, ampliamos nosso do-
mínio sobre as adversidades na-
turais: vencemos doenças, fome, 
frio e calor. Um verdadeiro salto 
na história. Mas, enquanto isso, o 
planeta defi nhava a olhos vistos. 
Inúmeras espécies animais e ve-
getais começaram a desaparecer. A 
derrubada e queimada das fl orestas 
destruiu também o habitat de inú-
meras formas de vida animal. Um buritizeiro do Cerrado brasileiro, que leva 
500 anos para atingir sua maturidade, podia ser eliminado em alguns segun-
dos por uma motosserra, ou mesmo pelo arrastão da corrente de aço presa 
a tratores potentes. De repente, o ar estava poluído, as águas contaminadas, 
a alimentação carregada de agrotóxicos. Enfi m, havia uma contradição, um 
paradoxo radical na civilização que o ser humano construíra. Para completar, 
apenas uma parte da humanidade se benefi ciou deste processo. É que, dos 
6,5 bilhões de pessoas que habitam a face da Terra hoje em dia, apenas 1,7 
bilhão têm acesso aos bens produzidos. Esse grupo restrito consome 80 por 
cento de todos os bens produzidos em sociedade e pela natureza.

O desenvolvimento industrial, além de 
devastar as fl orestas, poluir os rios, eliminar a 
biodiversidade, mexeu também com a própria 
temperatura do planeta. O sinal vermelho abriu 
de forma defi nitiva: ou a humanidade muda seu 
jeito de viver sobre a Terra, ou a Terra vai expur-
gar grande parte da vida que está em sua face, 
inclusive grande parte das vidas humanas.

Para fazer frente ao consu-
mismo que promove a destruição 
do planeta, teremos que buscar 
a simplicidade, a contemplação, 

a convivência, o respeito e a convivência com a natureza, a lei-
tura, a partilha, não simplesmente como os tivemos em tempos 
passados, mas renovados por uma percepção maior das nossas 
relações com a terra e com as outras pessoas e sociedades.

Por que a ciência e a técnica não podem ter um rosto hu-
mano, de respeito pelo ser humano, pela comunidade da vida 
e pelo próprio planeta Terra? Talvez esta seja a primeira e mais 
importante oportunidade que nos abre o aquecimento global: 
a grande reconciliação da ciência e da técnica com a comuni-
dade da vida. Com isso se evitaria o pior, a humanidade se reinventaria, e a 
ciência e as tecnologias seriam colocadas a serviço da comunidade da vida. 
Para usar uma expressão bíblica, está diante de nós a escolha entre a vida e 
a felicidade de um lado e a morte e a desgraça de outro. (Dt 30, 15)
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Energias limpas: a hora da ruptura energética
O mundo precisa urgentemente repensar sua matriz energética que 

atualmente é o petróleo. A era do petróleo coincide com a revolução in-
dustrial. A queima de seus derivados é uma das principais causas do aque-
cimento global. Durante séculos foi encontrado fartamente no subsolo 
da Terra, mas agora está acabando. Justo neste momento da humanidade 
ser obrigada a procurar alternativas energéticas, o Brasil descobre bilhões 
de barris sob o sal de seus mares. Mas, diante da crise do planeta e as 
mudanças climáticas, é mesmo interessante explorar este petróleo? Não 
seria mais interessante explorar e por em prática o uso de novas ener-
gias, buscar novas oportunidades. O Brasil tem muitas possibilidades. 
Por exemplo:

Energia solar: O Brasil tem um enor-
me potencial de fonte solar. Nem dá 
para medir a quantidade de fonte so-
lar que cobre o Brasil todos os dias. 
Somente a região Nordeste tem 3000 
horas de sol por ano.

Energia eólica (energia dos ventos): O 
potencial eólico brasileiro é dez vezes o 
potencial da hidrelétrica de Itaipu

Energia de biomassa: Esta fonte de 
energia utilizando bagaço de cana, casca 
de cupuaçu traz o benefício de energia 
limpa e barata ao mesmo tempo em que 
aproveita aquilo que antes era refugo.

ECO VILLA GAIA

DIEGO



MUDANÇAS CLIMÁTICAS  PROVOCADAS PELO AQUECIMENTO GLOBAL PROFECIA DA TERRA 21

Água:
Um dos maiores impactos do aquecimento global será a 

disponibilidade de água sobre a Terra. Hoje, 97,4% da água 
do planeta é salgada. Apenas 2,6% é doce. E desses, 2% está 
nos pólos e geleiras, restando 0,6% realmente mais acessível 
ao ser humano. Entretanto, muitos dos rios que abastecem 
grandes cidades, como o Rimac, no Peru, têm suas nascentes 
exatamente nas geleiras que estão nos Andes. O Aquecimento 
Global está derretendo as neves e gelos das altas montanhas, 
e esses rios podem secar. Na verdade, estão derretendo as 
geleiras dos pólos e os gelos e neves, até agora “eternas”, das 
montanhas. Uma vez derretida, essa água irá necessariamente 
misturar-se às águas dos oceanos, diminuindo ainda mais a 
disponibilidade de água doce no planeta, além de provocar 
a elevação do nível das águas dos mares. Ligados à água há 
ainda os efeitos da mudança no regime das chuvas em todo o 
planeta, bem como o agravamento dos fenômenos extremos, 
como secas e enchentes.

Portanto, o jeito de lidar com a água, particularmente num país como 
o Brasil (em que há água em abundância, mas não se construiu uma cultura 
de cuidado com ela) terá que ser necessariamente modifi cado. 

Infelizmente, energia é vista com mercadoria, um produto para vender 
pelo preço mais alto possível. Ou seja, o máximo de lucro sem preocupação 
com a fonte ou com o destino fi nal. Por isso grandes grupos econômicos 
criam empecilhos que barram o avanço das energias limpas. Os construtores 
querem contratos bilionários do governo para construir enormes usinas. Os 
fabricantes de carros querem aumentar sua produção e insistem em afi rmar 
que cada família precisa de pelo menos um carro. No entanto, pelo princípio 
de utilizar o mínimo de energia para produzir o máximo, seria bom investir 
em transporte coletivo para transportar o máximo de pessoas com o míni-
mo de gasto de energia. Temos que exigir ação mais consciente do governo 
nos programas de energia e transporte. E ao mesmo tempo ser bem mais 
cuidadosos em nosso uso de energia.

Destas fontes limpas, seguras e abundantes no Brasil, os planos gover-
namentais nem consideram a energia solar e atribuem baixíssimos índices 
à eólica e biomassa. Porém, retomam o programa nuclear com várias usinas 
na agenda, projetam mais usinas hidrelétricas, investem muito na produção 
de agrocombustível e ainda projetam a exploração do petróleo pré-sal. 

Por que o Brasil opta por produzir energia 
mais cara e que polui mais, quando tem tanto 
potencial nas energias que não prejudicam o 
ambiente e que custam bem menos?
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Captação de Água
Experiências localizadas, como é o caso 

da captação de água de chuva no Nordes-
te, tanto para beber como para produzir, 
poderão ser o futuro de grande parte da 
humanidade. Nessa região, onde o cenário 
do aquecimento global aponta na linha de 
desertifi cação de grande parte desse ter-
ritório, a sobrevivência só será possível se 
a cultura da captação da água de chuva, 

acompanhada por tecnologias sociais, for incentivada com políticas públi-
cas urgentes e bem costuradas.

Acontece que o problema da água potável está em todo o território bra-
sileiro. Espanta a muitos que tenha sido necessário construir cisternas de água 
de captação de água de chuva no Pantanal, no Rio Grande do Sul e, mais re-
centemente, no Estado do Pará. O fato de ter água por perto, não é tudo, já 
que pode não ser potável. A água de chuva pode também ser a oportunidade 
de melhorar a relação com esse bem essencial a todas as formas de vida. A 
prática de usar água tratada para lavar carros e calçadas, também terá que ser 
corrigida. O caminho pode estar vindo da 
região semi-árida, com uma nova cultura 
de aproveitamento cuidadoso da água, 
dando uma nova possibilidade de vida.

Mas isso não se limita à água de be-
ber. Mesmo para produzir, esse costume, 
também tipicamente brasileiro, das gran-
des irrigações extravagantes, com tecnolo-
gias altamente consumidoras de água – 50 
toneladas de água para produzir um quilo 
de camarão em cativeiro! –, não têm futuro 
e deveriam ser banidas desde já do cená-
rio nacional. É a cultura do desperdício, da depredação, da rapinagem, que 
domina uma sociedade altamente consumista e que não é capaz de medir 
as conseqüências de seus atos. A insistência nessa prática esbanjadora, como 
confi rma a intenção de realizar a transposição das águas do São Francisco, já 
está na contramão da história. Mas num futuro breve, com a escassez maior da 
água doce, essas práticas terão que ser revistas.

A água é um bem de toda a humanidade e de todos os seres vivos. Não 
pode, portanto, virar mercadoria, nas mãos de empresas que objetivam al-
cançar cada vez mais lucros. O fato de que a água seja vendida a preços mais 
altos do que a gasolina coloca os pobres em alerta, já que só terá acesso a 
este bem indispensável à vida quem tiver poder de compra. Além de evitar a 
privatização, o desafi o que se apresenta é o bom uso das águas públicas, a 
educação para evitar desperdícios e para cuidar das fontes, aqüíferos, córre-
gos, rios, lagos, mar...

cisterna coletora de água da chuva, em cidade nordestinacisterna coletora de água da chuva, em cidade nordestina

Irrigação: desperdício tem alto custo ambientalIrrigação: desperdício tem alto custo ambiental

ROGER FERNANDES
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Diante deste quadro, as comunidades de pequenos 
agricultores, os povos indígenas, os quilombolas apre-
sentam uma nova – que na realidade é a antiga – maneira 
de relacionar-se entre si e com a Terra. Eles estão muito mais próximos de 
seu cultivo, como um jardineiro que cuida de seu jardim, cultivando cada 
palmo de terra, aproveitando cada gota de água. Certas culturas, como as 

hortaliças, dependem muito dessa proximidade do agricultor. Tal-
vez eles possam proteger-se melhor dos fenômenos 

climáticos extremos, coisa impossível em 
grandes extensões de terras. A valori-
zação da agricultura, de cada pal-
mo de terra, e o cuidado cotidiano 
com as plantações, poderão reva-
lorizar a agricultura familiar, mais 
próxima dos mercados locais, mais 

diversifi cada, menos sujeita a desas-
tres completos como o das monocultu-

ras. E você? Onde compra verduras e frutas? 
– no mercado local, do cultivo local? Fazendo assim, 

evitamos transportes e reforçamos os pequenos agricultores. Passamos a 
ser parte da solução em vez de agravar o problema.

Alimentos:
Outra mudança inevitável, se dará na produção de alimentos. Um dos 

efeitos mais terríveis do aquecimento global acontecerá na agricultura. 
Com o agravamento dos chamados fenômenos extremos – secas, enchen-
tes, furacões etc. – a produção agrícola poderá despencar no mundo in-
teiro. Diminuindo a água para irrigação, as safras estarão sempre sujei-
tas a esses efeitos climáticos desastrosos. Se a distribuição dos alimentos 
continuar como hoje, a diminuição da produção agrícola provocará um 
aumento da fome. Mas um problema pode ser uma oportunidade – uma 
oportunidade para o reencontro da humanidade consigo mesma. 

Na verdade, a humanidade terá que rever seu modo 
de produzir alimentos. A agricultura industrializada e 
empresarial manifesta vários defeitos:

1. Não produz a quantidade que se esperava.1. Não produz a quantidade que se esperava.
2. Suas sementes transgênicas põe em risco espécies naturais.2. Suas sementes transgênicas põe em risco espécies naturais.
3. Suas técnicas e produtos químicos envenenam a Terra e poluem o ar e os rios.3. Suas técnicas e produtos químicos envenenam a Terra e poluem o ar e os rios.
4. A produção é mal distribuída e a fome aumenta no mundo. Só em 2008, 4. A produção é mal distribuída e a fome aumenta no mundo. Só em 2008, 
o número das pessoas que passam fome no mundo passou de 850 para 930 o número das pessoas que passam fome no mundo passou de 850 para 930 
milhões de pessoas, segundo a FAO (Organização das Nações Unidas para milhões de pessoas, segundo a FAO (Organização das Nações Unidas para 
Agricultura e Alimentação).Agricultura e Alimentação).

Irrigação: desperdício tem alto custo ambiental
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Florestas:
O desafi o está aí: Construir uma civilização da fl o-

resta. Uma civilização com uma economia que aproveite 
dela sem a destruir. A fl oresta Amazônica, por exemplo, 
em toda sua generosidade dá de tudo que precisamos 
e ainda oferece oportunidade de ganhar dinheiro. Mas 
se a derrubamos toda, a queimamos, a matamos, obvia-
mente ela não pode mais nos dar de si. 

A questão se agrava quando se tem presente a fal-
sidade da propaganda que apresenta os projetos de re-
fl orestamento industrial como se fossem uma criação 
de fl oresta, favorecendo o equilíbrio ecológico. O que 
acontece, na realidade, é o ressecamento e envenena-
mento da terra, pois são árvores exóticas, que devem 
crescer rapidamente para serem cortadas para virar car-
vão ou papel. E ainda servem para negócios de carbo-
no, recebendo dólares de empresas que poluem mais 
do que elas, como se fossem empreendimentos que 
contribuem para diminuir o aquecimento do planeta.

Atualmente,com a queimada da fl oresta Amazôni-
ca, o Brasil solta 1,14 bilhões de toneladas de CO² na 
atmosfera todos os anos, o que faz do Brasil um dos 
maiores poluidores do mundo. Além do gás que aumen-
ta o aquecimento global, a biodiversidade está sendo 
eliminada antes mesmo de sabermos tudo que ela con-
tém. É necessário deixar de lado a economia predadora 
sempre voltada para exportação e investir nas pesqui-
sas científi cas e na sabedoria dos povos tradicionais das 
fl orestas para que aproveitemos realmente de todo seu 
potencial em pé. O desmatamento tem que parar já!
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Aliás, melhor seria não utilizar material que precisa ser reciclado. 
Mas como na vida moderna somos cercados por objetos industriali-
zados, pelo menos fazemos o esforço de reciclar tudo. Exijamos do 
serviço sanitário coleta de lixo seletiva. Nosso lixo orgânico pode ser 
reciclado para adubar nossa horta no quintal. E você? Que mais você 
está fazendo para mudar?

Reduzir: use menos (água, luz, 
carro...), gaste menos, tenha 
como meta desperdício zero..

Mudanças no cotidiano:
O aquecimento do ambiente exigirá que se tenha novas posturas no 

jeito de organizar as cidades, as moradias, a relação entre o cimento, o as-
falto e as áreas verdes. Há uma constatação de que, hoje, a diferença entre 
a temperatura do centro de uma grande cidade e do seu entorno, onde 
pode haver verde, pode chegar até a 8 graus centígrados. Então, no pla-
nejamento municipal e no planejamento familiar de cada casa, lembramos 
o verde. Ele é necessário! No campo, lembramos de proteger as nascentes 
e os igarapés deixando o mato ciliar.

Os pontos básicos sempre repetidos têm que tornar-se hábitos e não 
só frases no cartaz. Em tudo pratiquemos os três R’s:

Reutilizar: use até terminar – seja o que 
for, use de maneira diferente, use todos 
os lados, use tudo

Reciclar: e quando algum objeto 
não puder ser usado mais, pro-
cure fazer a reciclagem.
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povo de hoje não ouve, não leva a sério e não está mudando seu modo 
de viver. A mensagem nem chegou a uma parte da população. Talvez por 
isso não procura mudar, não cria movimentos populares para pressionar os 
governantes de hoje a decretar políticas públicas que tornem universais os 
caminhos de mudança.

Diante disso os “Jonas” de hoje não podem fi car parados! A Igreja 
dos seguidores de Jesus Cristo não pode fi car indiferente, e nem perder 
tempo diante de tantos sinais e avisos de que é urgente a implantação de 
mudanças profundas. Jesus 
nos desafi a a aprender ler 
os sinais dos tempos (Cf. Lc 
12,54-57). Agora é a hora, 
o momento favorável, o 
dia de agir (Cf. 2Cor 6,2). O 
tempo para realizar e atua-
lizar a missão assumida por 
Jesus é esse tempo em que 
vivemos, no Brasil e na Ter-
ra. Se os desafi os são gran-
des, grande deve ser a dis-
posição para agir, imensa a 
disponibilidade para acertar 
no discernimento do que se 
deve fazer.

MOTIVAÇÕES CRISTÃS

PARA TER

CORAGEM DE MUDAR

“Levanta-te! Vai a Nínive, aquela grande cidade, e anuncia o que 
vou te dizer”. Jonas chegou, andou um dia inteiro, dizendo assim: “dentro de 
quarenta dias Nínive será destruída!” Os ninivitas passaram a crer em Deus e 
marcaram um dia de penitência, vestindo-se todos de saco, do maior ao menor. 
O fato chegou ao conhecimento do rei. Ele também vestiu um pano de saco e 
sentou-se em cinzas. Mandou publicar este decreto aos ninivitas: “as pessoas, 
os animais, o gado e as ovelhas não poderão provar nada, fi cando sem pastar 
e sem beber água... Cada um deverá voltar atrás de seus caminhos perversos e 
deixar de praticar todo tipo de opressão. Quem sabe, assim, Deus volta atrás, 
tem compaixão... e nós deixamos de ser destruídos?” Deus viu o que eles fi ze-
ram... Compadecido, nada fez. (Jonas, 3,2,10)

A profecia de Jonas em Nínive é uma parábola 
do tempo atual. Como Jonas avisou os ninivitas do 
desastre vindouro, a Mãe Terra nos avisa, faz a sua 
profecia. Mas há uma diferença: os ninivitas ouviram, 
levaram a sério e mudaram seus hábitos, enquanto o 

cientistas e ambientalistas advertem: cientistas e ambientalistas advertem: 
os recursos da Terra não são inesgotáveis.os recursos da Terra não são inesgotáveis.
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Esta crise da relação entre os seres humanos e a Terra 
convoca os cristãos a beberem novamente em suas 
velhas e sempre novas fontes bíblicas e da espi-
ritualidade. Hoje, valores como solidariedade, 
contemplação, compaixão, desapego e humil-
dade, estão desaparecendo num mundo onde 
vale o sucesso, a fama, a fortuna que se produz. 
Para nós, seguidores de Cristo, está na própria 
essência de nossa fé valorizar a pessoa do outro, 
principalmente aqueles mais pobres, excluídos e 
desprezados pela sociedade. Mais que tudo, Jesus fa-
lava do Pai e ensinava que somos fi lhos/as Daquele que tudo 
criou, portanto, formamos uma só família com toda a criação.

João Paulo II proclamou uma 
frase inesquecível, que deveria ser 
uma espécie de código para olhar-
mos a natureza: “Precisamos rastre-
ar as digitais de Deus impressas na 
natureza”. Portanto, o respeito pela 
natureza signifi ca também respeitar 
o Criador, decifrar as digitais que 
ele deixou marcadas em sua obra. A 
redenção e reconciliação que Deus 
faz com o mundo alcançam a totali-
dade da criação (Cf. 2Cor 5,19).

Mas esta missão não é só dos discípulos e discípulas de 
Jesus. Cabe a todos aqueles e aquelas que se relacionam 
com a Terra como Mãe da Vida, e a tratam com respeito. 
Essas pessoas deveriam ser as primeiras a mudar seus 
hábitos, a zelar pela Criação, começando no cotidiano 
e indo até às atitudes mais proféticas, numa profunda 
espiritualidade que seja também ecológica. De Fran-
cisco de Assis a Ir. Dorothy Stang, rica é a história de 
pessoas que inspiram a vida cristã nos dias de hoje.

Os Bispos da América Latina e do Caribe expressaram 
desta forma o sentido cristão de cuidar do meio ambiente:

Como discípulos/as de Jesus, sentimo-nos convidados a dar graças pelo dom 
da criação, refl exo da sabedoria e beleza do Logos criador. No desígnio maravilhoso de 
Deus, o homem e a mulher estão chamados a viver em comunhão com Ele, em comu-
nhão entre eles e com toda a criação. O Deus da vida entregou ao ser humano sua obra 
criadora para que a cultivasse e cuidasse dela (Gn 2,15). Jesus conhecia bem a preocupa-
ção do Pai pelas criaturas que Ele alimenta (cf. Lc 12,24) e embeleza (cf. Lc 12,27). E, en-
quanto andava pelos caminhos de sua terra, não só se detinha a contemplar a formosura 
da natureza, mas convidava aos seus discípulos/as a reconhecer a mensagem escondida 
nas coisas (cf. Lc 12, 24-27; Jn 4, 35). As criaturas do Pai lhe dão glória “com sua simples 
existência”, e, por isso, o ser humano deve fazer uso delas com cuidado e delicadeza.

A beleza do Universo: “digitais de Deus”A beleza do Universo: “digitais de Deus”



O ato criador é um ato de amor. Deus 
cria porque ama. Ainda mais, deu 
ao ser humano a capacida-
de de ser co-criador. 
Portanto, entre as 
criaturas, só o 
ser humano 
é capaz de 
amar e criar.
O relato da 
criação re-
vela o amor 
de Deus 
que trans-
borda em 
todas as for-
mas da cria-
ção que ele 
fez e viu que era 
muito bom mesmo, 
até chegar ao ser hu-
mano, feito à sua imagem 
e semelhança. Por isso, cada ser huma-
no carrega em si uma dignidade divina 

Fundamentos bíblico-teológicos do cuidado com a Criação 
e de uma espiritualidade ecológica

Viver neste tempo desafi ador exige uma espiritualidade profunda, que 
renove as raízes divinas da humanidade. O cristianismo conta com um rico 
manancial em sua teologia bíblica, cosmológica e espiritual da Criação. 
Trata-se de uma revelação do sentido da história que perpassa toda a 
Bíblia. Parte do Jardim do Éden, no Gênesis, e projeta-se, no Apocalipse, 
para a Nova Jerusalém, a cidade aberta a todos os povos, na qual não ha-
verá choro nem necessidade. Jesus Cristo está no centro de uma história 
inspirada e atraída pelo Deus da Vida, a quem se ama amando as pessoas, 
começando pelas reduzidas à pobreza e à marginalização, um amor que 
vale a própria vida de quem ama.

Para as pessoas e comunidades das Igrejas cristãs, o cuidado com a 
Criação é parte importante de sua prática, de sua missão, de sua mensagem. 
Seguem algumas referências que fundamentam essa responsabilidade.

e todas as criaturas carregam em si as 
digitais do Criador. Mas é exatamen-

te a criação divina ao alcance 
do ser humano que está 

sob risco de extin-
ção. E logo ele, o 

ser humano, que 
é a inteligên-
cia da Terra, a 
imagem e se-
melhança do 
Criador, colo-
ca em risco a 
vida que está 
ao seu alcan-

ce, porque é o 
único capaz de 

destruir. O aque-
cimento global é 

fruto da ação humana. 
Não podemos dei-

xar de agir nesta situação 
tão grave. Resta pouco tempo. Para 
bilhões, ou é agora, ou nunca mais.

CRIAÇÃO: Gên. 1, 1-31
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DILÚVIO: Gên. 6,5–9,17
Muitos povos têm a história de um grande dilúvio como parte 
de sua tradição. Na bíblica, o que chama a atenção é o cuidado 
do Criador para com todas as criaturas. Pois além de salvar uma 
família de gente boa, Deus providencia segurança para cada 
espécie de animal sobre a terra e depois que as águas baixam 
faz voltar renovadas todas as espécies de plantas, manifestando 
o seu carinho de pai com todas suas criaturas.

O que mais chama a atenção, entretanto, é a aliança feita com os seres humanos e 
todas as criaturas da Terra após o dilúvio. “De minha parte, vou estabelecer minha 
aliança convosco e com vossa descendência, com todos os seres vivos que estão 
convosco, aves, animais domésticos e selvagens, enfi m, com todos os animais da 
terra que convosco saíram da arca”. (Gen. 9,9-1). Portanto, a aliança de Deus não 
é exclusividade dos seres humanos, embora esse tenha sido feito à sua imagem 
e semelhança. O fato de dispor da Terra e de seus bens, não dá ao ser humano o 
direito de destruir os demais seres vivos. Eles também carregam em si a marca do 
Criador e fazem parte de sua comunidade de aliança.

JOÃO 1,1-16
O prólogo do Evangelho de João é uma das páginas mais belas da Bíblia, porque 
é refl exão teológica e poesia ao mesmo tempo. “No princípio era a Palavra, e a 
Palavra estava junto de Deus, e a Palavra era Deus. Ela existia, no princípio, junto de 
Deus. Tudo foi feito por meio dela, e sem ela nada foi feito de tudo que existe”. (Jo, 
1,1-3). A Palavra é Jesus Cristo.

João dá ao Cristo a Palavra, uma dimensão criadora. A Palavra sem-
pre existiu e “sem ela nada foi feito de tudo que existe”. É evidente 
a intenção de João de vincular a pessoa de Jesus a toda criação. O 
próprio Jesus aconselha a “olhar os lírios dos campos e as aves dos 
céus” (Mt 6,26-30). Portanto, nada está alheio ao ato criador que se 
renova na face da Terra ao longo de bilhões de anos.

ROM 6,18-25
O destino de toda Criação foi retomado pelo evangelizador Paulo, 
como se pode ver em Romanos 8. Esse texto indica que a redenção 
de Jesus transcende o ser humano e se estende para todo o univer-
so criado. O resgate é de toda a Criação, que “geme em dores de 
parto” e “anseia pela redenção”. O Gênesis nos diz que Deus criou e 
“viu que tudo era bom”.

Mas Paulo percebe que há pessoas que corrompem a Terra, submetem-na a vaida-
des, competição e ganância, e ela, toda a Criação, espera, como que em dores de 
parto, a manifestação dos fi lhos e fi lhas de Deus para participar da redenção que 
libertará a tudo e a todas as pessoas, renovando a face da Terra.



Isso signifi ca que nós devemos tomar atitude, agindo, lutando para que a Terra fi que 
livre dos gases, do lixo e da poluição, no mesmo movimento em que as pessoas se 
libertam das dominações econômicas, políticas e culturais. Signifi ca que devemos 
assumir o papel de protagonistas de transformações políticas, econômicas e cul-
turais que tornem possível uma outra civilização, assentada sobre os fundamentos 
fi rmes da solidariedade, da cooperação, da complementaridade, do amor.

Deus criou e viu que “era bom, muito bom”. Agora nós, seus fi lhos e fi lhas temos que 
trabalhar para alcançar novamente a plenitude desta grandiosa obra de Deus.

PROPOSTA DE AÇÃO PASTORAL
Trata-se, portanto, de ouvir os gritos da Terra. 
A libertação dela tem tudo a ver com a his-
tória autolibertadora dos seres humanos, 
assumida, amada e impulsionada por 
Deus. É dela que somos feitos e é ela 
nosso lugar e ambiente de vida. O 
destino da Terra está diretamen-
te ligado ao modo de ser, de 
pensar, de sentir e de agir das 
pessoas humanas.

Com certeza absoluta, Jesus 
está convocando sua Igreja 
hoje a assumir as melhores for-
mas de evangelização a partir 
das potencialidades presentes na 
realidade brasileira e mundial. Uma 
dessas é a possibilidade de exigir de-
mocraticamente as mudanças necessá-
rias para libertar a Terra para salvar a Vida. 
É por isso que a ação pastoral pode, através de 
um amplo processo de mobilização, contribuir para que 
a cidadania faça valer seu poder e responsabilidade histórica.

Sendo as Pastorais Sociais, com as Comunidades Eclesiais de Base (CEBs) o “ros-
to social da Igreja”, o que podem e devem fazer? Já existe uma proposta de uma 
nova Semana Social Brasileira. Se for assumida, haverá todo um processo de ações 
a serem implementadas como serviço à vida e à sociedade brasileira, através do 
diálogo com todas as pessoas com sentimento de humanidade, numa perspectiva 
ecumênica e inter-religiosa. 

Em todo caso ação pastoral tem que haver no enfrentamento dos efeitos do aqueci-
mento do Planeta para libertar a Terra e salvar a Vida. É necessária para manter a fi de-
lidade à missão de pastoral social, missão que se expressa na relação com a sociedade 
humana, a partir e com os mais empobrecidos, que serão mais uma vez os mais dura-
mente atingidos pelas mudanças climáticas que eles pouco ou nada provocaram.
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Algumas pistas de ação:

1. Inform
ar, 

refl e
tir,

 consci
entiza

r so-

bre o grito
 da Terra

 e sua profecia
: 

� Criar e
spaços e

 oportu
nidades p

ara 

pesso
as co

nhecerem a ve
rdade so

bre 

a urgência
 de mudar n

ossa
 relação 

com a Te
rra

 e to
da a cri

ação. Ex-

plorar ju
ntos a

s m
udanças n

e-

cessá
rias e

m to
dos o

s n
íve

is 

– desde o pesso
al até o 

governamental, d
esde o 

regional até o mundial. 

Dar o
 exemplo, co

m 

a m
udança do se

u 

próprio
 modo de 

pensar, 
sentir, 

agir, 
viv

er, 

c e l eb r a r. 

2. 
Política 

e 
Matriz 

Energética:

� Criar oportunidades de informação e 

de refl exão sobre a matriz energética 

brasileira, contribuindo na forma-

ção de um amplo movimento de 

pressão cidadã em favor de um 

leque de fontes alternativas 

de produção de energia: a 

solar, a eólica (ventos) e 

a biomassa, deixando 

de investir em hidre-

létricas e em usinas 

a diesel e a gás.

3. Á
gua e reciclagem

:
�

Provocar um
 am

plo m
ovim

ento cidadão em
 

favor 
da 

substituição 
dos 

chuveiros 
elétri-

cos, 
por 

m
eio 

da 
utilização 

de 
aquece-

dores solares de água, bem
 com

o em
 

favor da reutilização de toda a água 
que seja possível e da reciclagem

 
de todos os m

ateriais descarta-
dos com

o lixo que seja possível.
�

 Contribuir na organização 
de am

pla cam
panha edu-

cativa 
e 

m
obilizadora 

da 
cidadania 

em
 

re-
lação 

ao 
cuidado 

com
 as fontes e 

ao uso da água.

6.
 E

sp
ir

it
ua

lid
ad

e 
e 

m
ís

ti
ca

:
�

A
lim

en
ta

r u
m

a 
m

ís
ti-

ca
 d

e 
am

or
 e

 p
er

te
nç

a 
à 

Te
rr

a,
 re

fo
rç

an
do

 u
m

a 
es

pi
rit

ua
lid

ad
e 

qu
e 

m
an

-
te

nh
a 

vi
va

 a
 m

em
ór

ia
 d

e 
qu

e 
a 

Pa
la

vr
a,

 Je
su

s 
Cr

is
to

, e
st

á 
pr

es
en

te
 e

m
 to

da
 a

 lo
n-

ga
 h

is
tó

ria
 d

a 
Te

rr
a,

 e
 

qu
e 

to
do

s o
s s

er
s v

i-
vo

s 
sã

o 
m

em
br

os
 

de
 

um
a 

gr
an

-
de

 
fa

m
íli

a.

4. M
eios d

e 

tra
nsporte

:

� Provocar consci-

ência
 e animar mobili-

zações cid
adãs em favor 

do 
desenvolvimento 

de 

meios d
e tra

nsporte
 de massa

 

de boa qualidade nas cid
ades, 

estim
ulando a diminuiçã

o do uso 

do carro
 individual, d

iminuindo e até 

substit
uindo co

mpletamente o uso de 

fontes fó
sse

is d
e energia (petró

leo, gás).

5.  Alimentação 

e agricultura:

�Reforçar a luta cam-

ponesa e indígena em 

favor de uma agricultura 

que produza alimentos sau-

dáveis, valorizando as sementes 

típicas de cada bioma e trabalhan-

do em cooperação respeitosa com a 

Terra.� Colaborar na criação de espaços edu-

cativos em relação à alimentação, animando 

uma reeducação alimentar, tanto em relação 

à qualidade como à quantidade dos alimentos, 

criando uma consciência de solidariedade em rela-

ção ao direito de todas as pessoas à alimentação e nu-

trição, bem como a esse direito de todos os demais seres.



Quando os bispos de toda a América Latina estiveram reunidos em 
Aparecida, eles também ponderaram esta situação. Depois de denunciar 
as agressões praticadas ao meio ambiente, sugeriram as orientações que 
seguem:

a)  Evangelizar nossos povos para descobrir o dom da criação, saben-
do contemplá-la e cuidar dela como casa de todos os seres vivos 
e matriz da vida do planeta, a fi m de exercitar responsavelmente o 
senhorio humano sobre a terra e os recursos, para que possa ren-
der todos os seus frutos em sua destinação universal, educando 
para um estilo de vida de sobriedade e austeridade solidárias.

b)  Aprofundar a presença pastoral entre as populações mais frágeis 
e ameaçadas pelo desenvolvimento predatório, e apoiá-las em 
seus esforços para alcançar uma eqüitativa distribuição da terra, 
da água e dos espaços urbanos.

c)  Buscar um modelo de desenvolvimento alternativo, integral e so-
lidário, baseado em uma ética que inclua a responsabilidade em 
favor de uma autêntica ecologia natural e humana, que se fun-
damenta no evangelho da justiça, da solidariedade e do destino 
universal dos bens, e que supere a lógica utilitarista e individualista, 
que não submete aos critérios éticos os poderes econômicos e tec-
nológicos. Portanto, animar os camponeses a que se organizem de 
tal maneira que possam conseguir suas justas reivindicações.

d)  Empenhar nossos esforços na promulgação de políticas públicas 
e participações cidadãs que garantam a proteção, a conservação 
e a restauração da natureza.

e)  Determinar medidas de monitoramento e controle social so-
bre a aplicação nos países das normas e padrões ambientais 
internacionais.

Além disso e com destaque, sugerem:

“Criar consciência nas Américas sobre a importância da “Criar consciência nas Américas sobre a importância da 

Amazônia para toda a humanidade. Estabelecer, entre as Amazônia para toda a humanidade. Estabelecer, entre as 

igrejas locais de diversos países sul-americanos, que estão igrejas locais de diversos países sul-americanos, que estão 

na bacia amazônica, uma pastoral de conjunto com prio-na bacia amazônica, uma pastoral de conjunto com prio-

ridades diferenciadas para criar um modelo de desenvol-ridades diferenciadas para criar um modelo de desenvol-

vimento que privilegie os pobres e sirva ao bem comum.” vimento que privilegie os pobres e sirva ao bem comum.” 

Documento de Aparecida, n. 475.Documento de Aparecida, n. 475.

Palavra dos Bispos:
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