Reflexão sobre Viver um Estilo de Vida Ético
“A riqueza de nossa internacionalidade congregacional, com seus traços culturais,
apostólicos e missionários diversos, desafia cada uma de nós a ser e a viver a Boa Nova,
como mulheres do Evangelho, comprometendo-nos a:
• Viver um estilo de vida ético, contrapondo-nos ao consumismo e a tudo o que
fere o ser humano e a integridade da Criação, cientes de que cada escolha que fazemos tem
impacto na sociedade e no planeta.” (Urgências do Capítulo Geral 2009)
Símbolo: um prato vazio e um prato com pão ou frutas
LEITURA: Urgências de 2009
“Nosso Carisma de Unidade nos provoca a expandir nossos relacionamentos que nos desafiam a
uma maior interdependência e parceria em todos os níveis...; a transformar nossos esquemas mentais e a
interferir na mudança de leis e estruturas injustas para garantir que as pessoas sejam respeitadas e
tenham acesso aos recursos que são seus direitos fundamentais.”
Reflexão Pessoal: (sugestão: música)
REALIDADE SOBRE A FOME
•
•
•
•

•
•

925 milhões de pessoas no mundo passam fome. Cada cinco segundos uma criança morre
devido a causas relacionadas com a fome. (Fatos sobre a Fome e a Pobreza)
60% das mulheres do mundo passam fome. (Relatório da ONU 2010)
O mundo produz o suficiente para alimentar os 7 bilhões de pessoas existentes, mas aquelas que
passam fome - ou não têm terra para plantar e produzir ou não têm dinheiro para comprar a
comida. (Realidade sobre a Fome Mundial)
Os países industrializados e os que estão em desenvolvimento desperdiçam ou perdem quase a
mesma quantidade de alimentos todos os anos – 670 milhões de toneladas. Os países ricos
desperdiçam alimentos a nível dos consumidores, enquanto, nos países em desenvolvimento, a
comida se perde devido à fraca infraestrutura – estocagem e facilidades de processamento
embalagem fracas, e falta de capacidade para conservar o produto fresco/novo. (Organização do
Alimento e da Agricultura – ONU)
Grandes mercados de alimentos incentivam os consumidores a comprar mais do que necessitam,
muitas vezes, através de liquidações de vários itens. Isto resulta no não uso e desperdício de
alimentos. (Estudo sobre Desperdício de Alimentos – BBC)
A perda e desperdício de alimentos também geram um esbanjo maior de recursos, incluindo água,
terra, energia, trabalho e capital e, desnecessariamente, emitem os gases de estufa, que
contribuem no aquecimento global e na mudança de clima. (Impacto da Fome Mundial)

Partilha:
À luz desta Diretiva do Capítulo Geral de ter consciência de que as escolhas que fazemos têm um
impacto na sociedade e no planeta, qual é minha resposta para a realidade da fome local e globalmente?
Ao refletir sobre como eu vivo, sou eu parte do problema ou da solução? Há alguma ação que posso
tomar para ocasionar uma mudança em meu modo de viver como consumidora? Há alguma atitude/ação
que nós, como comunidades locais, podemos assumir para ocasionar um impacto positivo a respeito da
fome?

