Ecologia e Vida
Comprometemo-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”. Capítulo Geral 2009

Símbolos – Pode-se trazer símbolos que ajudem na reflexão do tema.

Música – À escolha
Sugestão – Música “O mundo que eu quis” de Frei Benedito Prado (no You Tube)
Reflexão
Encontramo-nos num momento determinante da história da Terra, o momento em que a
humanidade deve decidir sobre seu futuro, num mundo cada vez mais interdependente e frágil...
Decorre daí, a necessidade de nos unir para gerar uma sociedade mundial sustentável, fundada no
respeito à natureza, aos direitos universais do ser humano, à justiça econômica e à cultura da paz.
O ambiente global do nosso planeta, com seus recursos finitos é uma preocupação comum a todos
os povos da terra. Precisamos da sustentabilidade ecológica para o ser humano manter-se vivo no
planeta terra, e isto significa: preservar os recursos naturais para poder utilizá-los no futuro.
Hoje já consumimos muito mais do que produzimos, estamos tirando mais da terra do que ela
pode oferecer e, no futuro, poderá causar desastres ecológicos, pobreza, fome e extinção.
De acordo com especialistas, a sustentabilidade ecológica pode ser considerada como uma das
bases fortes para garantir o desenvolvimento sustentável, mas, é necessário que haja uma
harmonização entre o desenvolvimento econômico, a preservação do meio ambiente, a justiça
social, a qualidade de vida e o uso racional dos recursos renováveis como a água, o solo, os
produtos da floresta e a vida marinha de modo a não exceder a média de regeneração e que
proteja a sanidade dos ecossistemas.
Temos consciência da interdependência de toda Criação. Qualquer escolha, opções que fazemos
tem implicações sobre a vida no planeta. A escolha é nossa: formar uma parceria global para
cuidar da terra, ou participar de nossa própria destruição e da destruição da diversidade de vida.
Gandhi dizia: “Lembrem uma pessoa, a mais pobre e a mais desesperada que jamais viram, e
perguntem se a escolha que pensam fazer poderá ser-lhe útil”.
É diante do Criador do Universo que somos responsáveis pelo que fazemos ou não fazemos para
proteger e cuidar da terra e de todas as suas criaturas. “De Javé é a terra e o que nela existe, o
mundo e seus habitantes”. (Sl 24,1)
“Que nossa época se eternize na história: pelo despertar de nova forma de reverenciar a vida; pela
firme resolução de alcançar a sustentabilidade; pela aceleração da luta em vista da justiça e da
paz; pela feliz celebração da vida.” (cf. Carta da Terra)
Reflexão pessoal

Gn 1,26 – 31a
Eclo 17, 1 – 12
Const. Nº 18, 76 e 81.

Oração – Peçamos ao Deus da Vida que nos ajude a viver o que o Pe. Médaille nos aconselha:
“Sejam corajosas em assumir o que Deus lhes pede e constantes para perseverar em seus
compromissos: jamais desistam, quaisquer que sejam as dificuldades e os obstáculos encontrados
no caminho, a não ser que se sintam totalmente incapazes diante deles”. (Máx. do PP 66)

