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Qual contribuição podem os cristãos dar para que o ambiente 
seja mais humano?

256   ESTUDE

1. Leia o texto do DOCAT uma frase de cada vez. Então 
    uma pessoa lê o texto completo em voz alta.

2. Três minutos de silêncio.

3. Cada pessoa lê uma palavra ou frase em voz alta (sem 
    comentar) que tenha chamado a atenção.

4. Explique brevemente no momento seguinte o porquê de 
    ter escolhido a frase (ex: memórias, questionamentos, 
    etc.). 
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CONTEMPLE

Uma pessoa lê a passagem bíblica em voz alta. 
Pequeno silêncio.

Partilha: O que particularmente te chamou a atenção?

Bom Pai do Céu, eu te agradeço pela Tua criação.
Eu sofro tanto com as marcas de destruição nela, 
seja na terra, na água ou no ar.
Ajude-nos a de acordo com as nossas possibilidades, 
lutarmos pela conservação da criação e pela proteção do 
mundo.
Amém.

CHALLENGE

Por fim, discuta seus próprios questionamentos deste 
tópico!

Livro dos tesouros: Separe cinco minutos para escrever 
tudo que deseja se lembrar. 

DISCUTA 1. São Francisco fala no seu „Cântico do Sol” sobre o “Irmão Sol” e a “Irmã 
    Lua”. Por que ele faz isso?
2. Papa Francisco diz: “A terra, nossa casa, parece estar se tornando cada vez 
    mais num depósito de lixo imensurável”. Você conhece alguma estratégia 
    que poderia parar com este horror?
3. Existe um ditado: “Nós não herdamos a terra de nossos pais, mas a 
    tomamos emprestado de nossos filhos”. O que significa isto para você?
4. Thomas Osterkorn diz: “Quem quiser mudar o mundo pode começar por si 
    e por sua vida cotidiana. O consumo exagerado de carne provoca não 
    apenas obesidade e doenças, mas é também parcialmente responsável 
    pela extensão da pecuária, do efeito estufa e da destruição ambiental”. A 
    que você poderia renunciar, se soubesse que realmente ajudaria?

Tente uma semana inteira produzir o mínimo possível de lixo. Por 
exemplo: não use nenhum copo de plástico para tomar seu café, mas 
leve o seu copo de casa.

Você aceita esse desafio?

Deuteronômio 6, 10-12

Quando o Senhor, teu Deus, te tiver introduzido na terra que a teus pais, 
Abraão, Isaac e Jacó, jurou te dar; grandes e excelentes cidades que não 
construíste, casas mobiliadas e cheias de toda a sorte de coisas, que 
não ajuntaste, poços que não cavaste, vinhas e olivais que não 
plantaste, e quando comeres à saciedade, então, guarda-te de esquecer 
o Senhor que te tirou do Egito, da casa da servidão.

Nossos DESAFIOS são somente sugestões que você pode 
adicionar às reuniões do guia de estudo. Você pode também 
substituí-los por mais fortes, mais adequados, mais originais 
ou melhores. Entre em contato conosco pelo e-mail 
feedback@youcat.org.
#DOCATChallenge: Compartilhe sua experiência no Facebook 
ou Instagram.

Guia de Estudo

A terra pertence aos 
nossos filhos e netos

Os cristãos são amigos do ambiente quando o seu compromisso não se 
reduz a um apelo moral aos outros. Também não ajuda muito estar 
sempre a falar sobre problemas globais e não prestar atenção ao 
ambiente e às oportunidades que ele dá. Uma ética ambiental cristã não 
se constrói portanto com apelos vãos, mas procura dar uma orientação 
em decisões conflituosas, tanto individual como socialmente. Para isso, é 
necessário analisar primeiro a conexão dos efeitos, dos riscos e das 
possibilidades. Só então é possível conceber modelos positivos. Os 
cristãos dão uma valiosa contribuição para a conservação do sistema 
ecológico, se alimentam o gosto pela Criação em vez da sua simples 
exploração. A coragem para esperar deve estar ligada com a procura do 
saber e a prontidão para a ação. Então pode dizer-se sem exagero que, 
“se a tendência atual se mantiver, este século poderá ser testemunha de 
alterações climáticas inauditas e de uma destruição sem precedentes dos 
ecossistemas, com graves consequências para todos nós” (cf. LS, n.º 24).
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