O Clima e Eu

Nós nos comprometemos... “A viver um estilo de vida ético, ciente de que cada escolha que
fazemos tem impacto na sociedade e no planeta.”
(Capítulo Geral – Doc. Final 2009)
Música – à sua escolha
Reflexão:
As alterações climáticas representam grandes desafios para todas as partes de nossas comunidades,
incluindo os recursos hídricos, a saúde humana, a economia, os sistemas naturais, as secas frequentes e
longas, inundações, fortes tempestades, aumento do nível do mar, ondas de calor e muitos outros.
Espera-se que se agravem ao longo das próximas décadas, mesmo que reduzamos drasticamente as
emissões de hoje. Embora a mudança climática seja um fenômeno global, os cientistas garantem que o
clima mudou freqüentemente no passado, mas, pela primeira vez ele está mudando como resultado da
ação humana, ou mesmo da criminosa negligência humana. Esta mudança está ocorrendo muito mais
rapidamente do que o que a pesquisa geológica revela sobre as mudanças anteriores, e, como resultado,
muito da nossa flora e fauna não têm tempo para se adaptar de forma a garantir a sua sobrevivência. Em
poucas décadas, centenas de milhões de pessoas podem se tornar "refugiados do clima", isto é, fugindo
de áreas que não podem mais se prestar à habitação. O aumento da produção de gases com efeito estufa
é adicionado a um aumento no aquecimento global. Os maiores emissores de gases de efeito estufa são
nossos sistemas de produção e transporte de energia, predominantemente baseados em combustíveis
fósseis (petróleo, carvão, gás) cuja utilização resulta em altas emissões de dióxido de carbono para a
atmosfera. Alguns processos Industriais e agrícolas também liberam dióxido de carbono e outros gases de
efeito estufa, como o óxido nitroso, metano e fluorocarbonetos. Você também deve ter visto o crescente
foco da mídia sobre derretimento de geleiras e calotas polares, aumento do nível do mar, inundações,
furacões, secas, ondas de calor - todos atribuídos à mudança climática.
O que podemos fazer sobre o aquecimento global e seu impacto sobre toda a criação de Deus? Há um
caminho a seguir, mas vai precisar de todos nós, convencidos de que podemos mudar a direção do
aquecimento global por pequenos atos conscientes, como a reciclagem e / ou compra de produtos de
alimentos local. Precisamos também de convencer os líderes políticos a criar leis que melhoram a nossa
política energética e leve as empresas a adotarem práticas de negócios sustentáveis em nível global. Vai
levar todos nós que trabalhamos em conjunto para parar a atual direção do aquecimento global. Quanto
eu estou comprometido para fazer isso?

Reflexão pessoal: Sl 46, At 2, 1-4 , Is 24, 4-6
Partilha…
Oração – Senhor Deus, terra, ar e água - tudo é sua criação e todos os seres vivos pertencem a você;
tem misericórdia de nós quando a mudança climática nos confronta. Dê-nos vontade e coragem para
simplificar a maneira como vivemos, para reduzir a energia que usamos, para compartilhar os recursos
que você fornece e aceitar o custo da mudança. (Carta da Terra).

