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PERGUNTAS
A SEREM
CONSIDERADAS

O QUE É QUE OS
RESÍDUOS DE
PLÁSTICO TÊM A VER
COM A NOSSA FÉ?

EXISTE UMA LIGAÇÃO COM
A NOSSA ESPIRITUALIDADE
E COM O MODO COMO
ELIMINAMOS O NOSSO LIXO?

Os cristãos estão se tornando mais ambientalmente conscientes
e estão redescobrindo o chamado das Escrituras para serem
administradores da criação e viverem em harmonia com a criação,
da qual fazemos parte.

partículas menores, chamadas de microplásticos, o que leva à
morte de 1 milhão de aves marinhas e 100 mil mamíferos marinhos
por ano. Através da cadeia alimentar, o microplástico entra nos
nossos corpos e causa danos à nossa saúde.

Muitas pessoas estão procurando uma espiritualidade mais holística
que nos leve a viver em harmonia com a criação, vemos iniciativas
contemporâneas em todas as denominações lideradas por muitos
grupos de fé para redescobrir os antigos ensinamentos de nossa
fé, a fim de nos conectar novamente com a criação. Esses fornecem
formas significativas para que as pessoas sejam coerentes na sua
crença em Deus e em suas convicções religiosas, levando vidas mais
atentas às necessidades do nosso planeta com vista a cuidar do seu
futuro de acordo com os fundamentos responsabilidade cristã.

À medida que esta tendência continuar, o volume de resíduos de plástico
nos nossos mares corresponderá ao volume de peixe, com consequências
catastróficas para a vida marinha, os oceanos e os seres humanos.

Embora muitas dessas iniciativas estejam se concentrando na mudança
climática - que é muito urgente e importante - a crise que envolve o lixo
plástico tem a mesma urgência, e nosso objetivo com essa campanha é
levar as pessoas de fé a envolver-se mais.
A quantidade de plástico que usamos aumentou horrendamente nas
últimas décadas, e o volume projetado é de continuar aumentando
várias vezes nos próximos anos. As razões para isso são, que
o plástico é barato, fácil de produzir, leve e difícil de quebrar,
tornando-o em um material muito útil. Até agora, já produzimos 8,3
bilhões de toneladas e até 2050 se elevará no total para 40 bilhões
de toneladas fabricadas.
A desvantagem do plástico é que é difícil de descartar e leva
muito tempo para se decompor. Basicamente, todo o plástico que
produzimos ainda está aqui. Uma grande parte desse plástico
está criando problemas ambientais, já que 8 milhões de toneladas
entram nos oceanos a cada ano e criam ilhas plásticas tão grandes
quanto países inteiros. Além disso, os elementos se reduzem em

A REVOLUÇÃO
DO PLÁSTICO
SOCIAL INTERRELIGIOSO TEM
DOIS PROGRAMAS
PRIMÁRIOS

O Banco de Plástico foi fundado por dois canadenses, David Katz
e Shaun Frankson, para prevenir o fluxo de resíduos plásticos
no oceano, melhorando ao mesmo tempo a vida das pessoas.
A empresa faz isso revelando o valor do plástico através da
reciclagem, colocando o valor nas mãos dos pobres e fornecendo
às empresas uma solução de cadeia de suprimentos em circuito
fechado de material ambiental e social: a Social Plastic®. A
premiada Plástico Social (Social Plastic®) é gerado através de um
crescente movimento global - a revolução do Plástico Social - agora
presente no Haiti, Brasil, Canadá, Alemanha, Filipinas e Indonésia.
Estamos convidando fiéis de todas as religiões e denominações a
se unirem a nós para transformarmos o plástico do lixo em uma
moeda valiosa, criando a maior loja de conveniência para os pobres,
onde tudo está disponível através da coleta e troca de plástico.
Juntos, estamos lançando uma revolução do Plástico Social InterReligioso, já que o plástico está presente em todas as paróquias, igrejas,
mesquitas e templos, assim como na vida de todos os fiéis. Além
disso, as comunidades de fé podem complementar poderosamente
as iniciativas do governo e do setor privado, pois a fé dá significado às
pessoas e as conecta-se a problemas mais profundos da cosmovisão
e da cultura. Esses são impulsionadores poderosos para envolver
as pessoas na mudança de comportamento, o que tem um impacto
significativo na redução do desperdício de plástico.

IMPACTO LOCAL
Os grupos de fiéis podem
fortalecer a comunidade e
encorajar os fiéis a trazerem
o seu plástico para receber dinheiro,
incentivos ou doá-los à igreja que, portanto,
funciona como um ponto de coleta. O
plástico depositado é processado através de
parceiros locais de reciclagem para a cadeia
de fornecimento da Social Plastic®

IMPACTO GLOBAL
Com base no programa acima,
as comunidades de fé podem
incentivar seus membros a
coletar mais plástico e mobilizá-los a doar
seu valor recebido do programa de depósito
de plástico para operações em outros países
para lançar a Revolução do Plástico Social em
comunidades sem sistemas adequados de
gerenciamento de resíduos.

Na conexão destes dois programas, a informação é autêntica e transparente através de uma tecnologia blockchain, incentivando os fiéis, permitindo-lhes
monitorizar o plástico que as suas comunidades têm recolhido. É, também, uma forma de fortalecer a unidade entre os fiéis de diferentes continentes e
denominações, cuidando juntos da criação de Deus e adorando juntos o criador desta forma significativa.
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KIT DE FERRAMENTAS
- (INTERFAITH
SOCIAL PLASTIC®
TOOLKIT)

COMO UM PROGRAMA VOLTADO PARA O PROPÓSITO DE
MOBILIZAR OS FIÉIS NESTA PODEROSA MISSÃO, O PLASTIC
BANK CRIOU UM KIT DE FERRAMENTAS PARA ENVOLVER
COMUNIDADES DE FÉ COM MEMBROS QUE CRIAM MUDANÇAS
EM ALDEIAS, VILAS E CIDADES. ESTE KIT DE FERRAMENTAS
INCLUI AS SEGUINTES PARTES:

‘Manual de treinamento do Plástico Social Inter-religioso, combatendo
o plástico oceânico usando princípios da espiritualidade cristã’, para
estabelecer o fundamento e o direcionamento teológicos (este
documento).
Esta primeira parte é uma série de sermões e estudos bíblicos. Os
tópicos da série progridem do livro do Gênesis até o Apocalipse,
começando por enfatizar a bondade da criação. Os seguintes
tópicos trazem o mandato de cuidar a criação em Gênesis 1,28.
Depois disso, discute-se a queda da humanidade e as suas
consequências para a criação, incluindo a agonia da criação e
suas razões subjacentes. Ao aplicar esses conceitos teológicos à
vida cotidiana, somos encorajados a integrar os princípios sociais
da igreja, como o valor e a dignidade de cada pessoa humana, cada
família e comunidade; o amor de Deus pelos pobres; a dignidade
do trabalho; e a solidariedade através do amor ao próximo, com
especial ênfase no cuidado da criação.
Cada tópico inclui ênfase em textos bíblicos relevantes e conceitos
importantes. No entanto, como este material é usado em uma
variedade de contextos e ante diversos públicos, incentivamos
o clero ou o pregador a contextualizar o material com histórias e
ilustrações relevantes ao nível local, que serão capazes de incentivar
e envolver os ouvintes de forma significativa.
_____
‘Manual para jovens rebeldes do Plástico Social’,
O ‘Manual para jovens rebeldes do plástico social’ comunica os
mesmos temas para o público juvenil. Em muitas comunidades de
fé, os jovens são muito ativos, e aproveitar esta energia pode criar um

+

+

impulso a partir de dentro. Os jovens geram um impacto poderoso
ao aprenderem novos comportamentos, e adotam um estilo de
vida ambientalmente correto. Educar e capacitar a nova geração é
de grande importância para implementar o programa e criar um
impacto transformador a longo prazo sobre as comunidades.
_____
O ‘Manual de ação - Norte global’*
é concebido para ajudar as congregações a aderir ao programa,
mobilizando seus membros para arrecadar fundos através de
seus depósitos de plástico ou neutralização de plástico, a fim de
empoderar as comunidades globalmente. Inclui ferramentas para
auxiliar no processo de organização.
_____
O ‘Manual de ação - Sul global’*
é concebido para ajudar a sua congregação a planejar como
estabelecer um ponto de coleta para empoderar a sua
comunidade. Inclui algumas ferramentas sobre como iniciar um
centro de coleta e treinar os coletores.
_____
Os dois manuais de ação ‘Manual de ação - Norte Global’ e ‘Manual de
ação - Sul Global’, descrevem as ferramentas essenciais para lançar
uma rebelião local do plástico social inter-religioso. Cada um deles
aplica o aprendizado dos sermões e estudos, para a prática da nova
espiritualidade de integrar o cuidado da criação em nossa vida
diária. Sua intenção é mobilizar e organizar os fiéis para gerar uma
dinâmica de ação.

TEOLOGIA DA CRIAÇÃO
A próxima seção apresenta o coração da nossa Teologia da Criação e nos ensina
a agir cheios de amor, esperança e fé com o plástico oceânico e fortalecer os
pobres, revelando o valor do Plástico Social. Estas três poderosas homilias vão
animar a sua congregação a unir a nossa fé e espiritualidade para enfrentar a
atual crise dos resíduos plásticos, assim como, descobrir como Deus os está
capacitando para serem parte da solução e não da poluição.

*Nota: Geralmente, as definições do Norte Global incluem os Estados Unidos, Canadá, Europa, Israel, Japão, Singapura, Coreia do Sul, Taiwan, Austrália e Nova Zelândia. O Sul Global
é composto pela África, América Latina e Ásia em desenvolvimento, incluindo o Oriente Médio. O uso da terminologia é mais complexo e vai além do escopo deste artigo. Para mais
informações, por favor leia: Marea Clarke: Sul Global: O que significa e por que usar o termo? Universidade de Victoria, Ciência Política, acessada em https://onlineacademiccommunity.uvic.
ca/globalsouthpolitics/2018/08/08/global-south-what-does-it-mean-and-why-use-the-term/
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RUPTURA COM
A CRIAÇÃO

HOMILIA #1

Introdução
Esta homilia é aquela em que iremos revelar a mensagem da nossa
fé em relação à criação. Acreditamos, como católicos, que é nosso
chamado a sermos bons administradores da criação e a cuidar dela
com todo o nosso empenho a serviço à Deus e à humanidade.
_____
Ruptura com a Criação
Deus criou a Pessoa Humana, o guardião da criação.
No Salmo 148, o Salmista convoca todas as criaturas pelo nome,
pedindo-lhes que louvem a Deus. Os anjos, o sol, a lua, as estrelas
são todas chamadas a louvá-Lo. Ao todo há 22 criações que se
movem sobre a terra, o mesmo número que o número de letras
no alfabeto hebraico. Aqui vemos o papel da pessoa humana
como levando toda a criação a Deus, disse São João Paulo II que
poderíamos ser entendidos como “os Pastores do ser”.
O Plano de Deus é que os humanos vivam em harmonia com Deus,
uns com os outros e com a criação, sendo bons administradores.
Na encíclica Populorum progressio, de São Paulo VI, ele nos diz que
nas primeiras páginas da Escritura lemos esta missão de Deus:
“Enchei a terra e dominai-a” . Isto ensina-nos que toda a criação
é para o homem, que foi encarregado de lhe dar sentido com a sua
atividade inteligente, de a completar e aperfeiçoar com os seus
próprios esforços e em benefício próprio.
Vejamos mais de perto esta primeira relação entre a criação e a
humanidade:

No passado, esta passagem era usada com ênfase em “subjugar” e
“ter domínio”, o que parece dar aos humanos permissão para agir
em direção à criação como queremos, e escravizar a criação sem
se preocupar com as consequências para os ecossistemas e outras
formas de vida.
Então, vamos olhar para estas duas frases para descompactar
o seu significado. A palavra hebraica para subjugar é Radah, que
significa subjugar algo que é hostil. Para entender isso, precisamos
estar conscientes de que, no início da civilização humana, a terra
era um deserto, e o Plano de Deus chamou a humanidade à criação
perfeita. Foi necessário transformar a natureza selvagem hostil em
um lugar onde os assentamentos humanos fossem seguros e a vida
pudesse prosperar. Radah significava construir campos e jardins,
cidades e estradas. Não significa prejudicar ou destruir, mas sim
criar e cultivar, transformando um ambiente hostil que traz a morte
para um lugar amigável que dá vida.
“Ter Domínio” é a palavra Radah que descreve o governo real.
Também é usado no Salmo 72:8 para descrever a regra de Deus:
“Dominará de um ao outro mar, do grande rio até aos confins da
terra.” (Salmos 72:8)
Isto indica que Deus nos confiou o domínio, partilhando conosco,
nos tornando participantes de seu domínio. Este domínio não é por
nossa causa, mas nos é dado por Deus para administrá-lo por Ele e
em seu lugar. Portanto, só podemos administrar este domínio como
ele o teria feito, com base no Seu Plano.
O Plano de Deus para o domínio é amar, cuidar, transmitir
misericórdia e perfeição, sem opressão, exploração e abuso.

“Depois, Deus disse: Façamos o ser humano à nossa imagem, à nossa
semelhança, para que domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do
céu, sobre os animais domésticos e sobre todos os répteis que rastejam
pela terra.» 27Deus criou o ser humano à sua imagem, criou-o à imagem
de Deus; Ele os criou homem e mulher. 28Abençoando-os, Deus disselhes: «Crescei, multiplicai--vos, enchei e submetei a terra. Dominai sobre
os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todos os animais que se
movem na terra.” (Gen 1:26-28)

Mas então o pecado entrou no mundo e nós vemos repetidamente
no Antigo Testamento as conseqüências do pecado sobre a
humanidade. No entanto, sabemos que Deus não abandona a Sua
criação. Em vez disso, Ele enviou Seu Filho, Jesus Cristo, para
redimir o mundo e reconciliar a pessoa humana consigo mesmo,
com Deus, com seus irmãos e irmãs e com a criação. Nesta relação
de cura com a criação, somos chamados não a um senhorio
absoluto, mas a um senhorio ministerial. São João Paulo II recordanos que, na linguagem bíblica, “nomear as criaturas é o sinal desta
missão de conhecer e transformar a realidade criada. Não é missão
de um sacerdote absoluto e inquestionável, mas de um servidor do
Reino de Deus, chamado a continuar a obra do Criador, obra de vida
e de paz.” Somos, portanto, convidadas a ser co-criadores na obra
criadora do Senhor.
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AS CONSEQUÊNCIAS
DO PECADO

QUE RESPONSABILIDADE NÓS TEMOS?

Se olharmos ao redor de nossas comunidades, podemos ver áreas
em que não respondemos às expectativas de Deus, mas muito do
dano ambiental que causamos está escondido de nossas vidas
diárias. Quantos de nós já visitaram um aterro sanitário? Ou já viram
a acumulação de plástico nos nossos rios e oceanos? Escondemos
o pecado da nossa ruptura com a criação. Como católicos, somos
chamados a respeitar a vida desde a concepção até à morte natural.
São João Paulo II dizia que “o respeito pela vida e pela dignidade
da pessoa humana estende-se também ao resto da criação, que é
chamada a unir-se ao homem para louvar a Deus”.

Então, como podemos responder? Em primeiro lugar,
devemos trabalhar espiritualmente para crescer
na conversão, para nos nutrir nas Escrituras e nos
sacramentos, para que possamos passar à ação. Em 2005,
na Missa inaugural Papa Bento XVI, lamentou os crescentes
“desertos externos” que há no mundo, mas destacou que
eles são uma consequência dos desertos internos no
coração das pessoas. O Papa Bento XVI disse que nossa
responsabilidade para com a criação é universal, que
todos nós devemos responder e cada um de acordo com
nossos recursos e responsabilidades (Mensagem para a
Celebração do Dia Mundial da Paz, 1º de janeiro de 2010).

O que acontece quando não respeitamos a vida e maltratamos a
criação? Diminui a nossa própria dignidade e sacralidade porque vai
contra o que significa ser humano, vai contra o nosso apelo de Deus
para sermos bons administradores da criação.

Assim como o crescimento na conversão deve nos tornar
mais sensíveis à necessidade de uma boa administração da
criação, devemos, também, nos envolver mais com aqueles
não católicos que também foram movidos para a agir,
mesmo sem uma base nas Escrituras e nos sacramentos,
porque o Senhor também moveu algo neles e os encorajou
a agir.
_____
O chamado à reconciliação com a criação
Devemos, portanto, encorajar e apoiar a “conversão
ecológica” que, nas últimas décadas, tornou a humanidade
mais sensível à desordem ambiental que ajudámos a
criar. O Papa João Paulo II avisou-nos em 2001 que, por
causa do pecado, perdemos a nossa vocação de guardião/
administrador da criação e, em vez disso, muitas vezes
agimos como “um déspota autónomo, que finalmente
começa a compreender que tem de parar à beira do abismo”.
Ao longo das últimas décadas, os Papas São João Paulo II,
Bento XVI e, mais recentemente, Francisco convidaram os
católicos a abraçar uma autêntica “ecologia humana” que
visa dignificar a existência das criaturas, protegendo o bem
fundamental da vida em todas as suas manifestações na
criação e ponderar e projetar um ambiente mais adequado
ao projeto do Criador.
Aqui estamos em _________ trabalhando com o Plastic
Bank para colocar nossa fé em ação. Durante as próximas
semanas vamos oferecer a oportunidade de aprender sobre
o apelo de sermos administradores do meio-ambiente e,
também, oferecer uma forma prática de gerir o ambiente
através da criação de um banco de plástico para depositar
os nossos plásticos.
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GERENCIAMENTO
DE FUNDOS

HOMILIA #2

Introdução
“Com relutância, reconhecemos que há cicatrizes que marcam
a superfície da nossa terra: erosão, desmatamento, desperdício
dos recursos minerais e oceânicos do mundo para alimentar um
consumo insaciável”. Estas não são as minhas palavras, mas as
do Papa Bento XVI, quando voou de Roma para a Austrália para a
Jornada Mundial da Juventude de 2008.
Mais de 10 anos depois, em muitas partes do mundo, as coisas
são ainda piores do que o que o Papa Bento XVI descreveu, e em
algumas dessas áreas, estamos enfrentando uma crise ecológica
muito grave.
O Papa Francisco continuou esta preocupação papal com o meio
ambiente e recentemente lamentou:
“Devemos considerar também a poluição produzida pelos resíduos,
incluindo os perigosos presentes em variados ambientes. Produzemse anualmente centenas de milhões de toneladas de resíduos,
muitos deles não biodegradáveis: resíduos domésticos e comerciais,
detritos de demolições, resíduos clínicos, electrónicos e industriais,
resíduos altamente tóxicos e radioativos. A terra, nossa casa, parece
transformar-se cada vez mais num imenso depósito de lixo.
Em muitos lugares do planeta, os idosos recordam com saudade
as paisagens de outrora, que agora veem submersas de lixo. Tanto

os resíduos industriais como os produtos químicos utilizados nas
cidades e nos campos podem produzir um efeito de bioacumulação
nos organismos dos moradores nas áreas limítrofes, que se verifica
mesmo quando é baixo o nível de presença dum elemento tóxico num
lugar. Muitas vezes só se adoptam medidas quando já se produziram
efeitos irreversíveis na saúde das pessoas.” (Laudato si, 21)
Quando falamos de responsabilidade/caridade, muitas vezes falamos
sobre isso como doação de tempo ou dinheiro, mas hoje eu gostaria
de enfatizar a responsabilidade cristã no uso adequado dos recursos
que nos foram dados.
Administradores da Criação
No primeiro capítulo do Gênesis, Deus confia a criação ao homem:

Depois, Deus disse: Façamos o ser humano à nossa imagem, à nossa
semelhança, para que domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do
céu, sobre os animais domésticos e sobre todos os répteis que rastejam
pela terra. 27Deus criou o ser humano à sua imagem, criou-o à imagem
de Deus; Ele os criou homem e mulher. 28Abençoando-os, Deus disselhes: Crescei, multiplicai--vos, enchei e submetei a terra. Dominai sobre
os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todos os animais que
se movem na terra. (Gen 1:26-28)

No passado, esta passagem era usada com ênfase em “subjugar” e
“ter domínio”, o que parece dar aos humanos permissão para agir
em direção à criação como queremos, e escravizar a criação sem
se preocupar com as consequências para os ecossistemas e outras
formas de vida.
Então, vamos olhar para estas duas frases para descompactar
o seu significado. A palavra hebraica para subjugar é Radah, que
significa subjugar algo que é hostil. Para entender isso, precisamos
estar conscientes de que, no início da civilização humana, a terra
era um deserto, e o Plano de Deus chamou a humanidade à criação
perfeita. Foi necessário transformar a natureza selvagem hostil em
um lugar onde os assentamentos humanos fossem seguros e a vida
pudesse prosperar. Radah significava construir campos e jardins,
cidades e estradas. Não significa prejudicar ou destruir, mas sim
criar e cultivar, transformando um ambiente hostil que traz a morte
para um lugar amigável que dá vida.
“Ter Domínio” é a palavra Radah que descreve o governo real.
Também é usado no Salmo 72:8 para descrever a regra de Deus:
“Dominará de um ao outro mar, do grande rio até aos confins da
terra.” (Salmos 72:8)
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RESPONSABILIDADE
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HOMILIA #2

Administração Segundo o Evangelho
O exemplo final e supremo da liderança servil é o próprio Senhor
Jesus Cristo. Ele ensinou aos seus discípulos que ter domínio
significa serviço e humildade. E Jesus chamou-os e disse-lhes:
“Jesus chamou-os e disse-lhes: «Sabeis como aqueles que
são considerados governantes das nações fazem sentir a sua
autoridade sobre elas, e como os grandes exercem o seu poder.
Não deve ser assim entre vós. Quem quiser ser grande entre vós,
faça-se vosso servo e quem quiser ser o primeiro entre vós, façase o servo de todos. Pois também o Filho do Homem não veio
para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por
todos.” (Mc 10:42-45)

Conclusão
Chegámos ao ponto em que, na história, a aplicação destes
princípios à criação tem uma urgência que decidirá se a vida na
Terra sobreviverá ou não. A poluição e a destruição da criação
atingiram níveis que esticam a terra para além da sua capacidade.

O Senhor nos chama aqui para sermos servos e comprometidos
com a humildade. Seguir o caminho de Cristo, domínio e
submissão significa serviço, doação de nós mesmos a ter uma
atitude que considera os outros mais importantes do que a nós
mesmos. Significa, constranger-se a si próprio para que os outros
possam prosperar. Em relação à nossa gestão da criação, a
aplicação destes princípios significa que a poluição, a exploração e
a destruição não são um direito, mas sim a preservação, o cuidado
e a conservação. Devemos amar a criação como Cristo nos ama.

Reconhecemos o impacto negativo da poluição por plásticos e
estamos comprometidos em pará-la. Os pobres, necessitados e
quebrantados que gritam não são apenas pessoas que vivem na
pobreza, é também a nossa terra a ser devastada e explorada.
Foi empobrecido de sua antiga beleza e esplendor com resíduos
plásticos em todos os lugares.
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A forma como utilizamos os recursos está a um nível que em
breve necessitaremos de três planetas como a Terra para
sustentar o nosso consumo. Por conseguinte, temos de agir
imediata e radicalmente. E temos de agir em conjunto. Aqui em
nossa igreja, estamos dando um passo importante em parceria
com o Plastic Bank.

Se subjugar a terra significa fazer da nossa casa comum um lugar
de vida, temos de lidar radicalmente com os resíduos de plástico. Se

nós somos sérios quanto a sermos cristãos, então nós somos sérios
quanto a sermos bons administradores. Isso significa que devemos
ser sérios em relação ao manuseio adequado do plástico em nossa
comunidade. Podemos até usá-lo para fazer o bem através da parceria
que temos com o Plastic Bank.
Em vez de jogarmos fora o plástico, devolvemo-lo à cadeia de
abastecimento e reciclamo-lo, para que possa ser transformado
em novos produtos. Isto nos torna bons administradores da criação,
assim como do plástico que consumimos.
Nossa parceria com o Plastic Bank é resultado da nossa aplicação
de sermos bons administradores, servindo a nossa comunidade e
natureza. Estendemos este convite a todos vocês e pedimos que
participem dos treinamentos práticos sobre reciclagem e como
operamos o centro do Plastic Bank. Temos panfletos para si que lhe
explicam a mecânica e o sistema de recompensas incluído.
Estamos animados para fazer este trabalho, e novamente temos nosso
Estudo Bíblico para mergulhar mais profundamente no aprendizado
de hoje, assim como mais quatro sermões nesta série.
Esperamos que você ache este aprendizado significativo e esteja tão
entusiasmado quanto nós para avançarmos neste processo.
_____
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O AMOR DE DEUS POR TODA A CRIAÇÃO
Introdução
Na homilia de hoje, gostaria de falar sobre a intersecção entre
as nossas vidas espirituais e como as vivemos concretamente no
nosso tratamento do ambiente.
Hoje há muito debate em torno do que se chama “aquecimento
global”; ou “alterações climáticas”. Não vou entrar nesse debate,
mas deixar isso para os cientistas e especialistas ambientais. Em vez
disso, eu gostaria de falar sobre o que nós sabemos: como cristãos,
recebemos uma responsabilidade de Deus de cuidar de toda a
criação. De São Paulo VI ao nosso atual Papa, Papa Francisco, temos
sido chamados ao longo das décadas para fortalecer e amadurecer
nossa consciência em relação ao modo como ministramos nossos
recursos e cuidados com o meio ambiente.
Hoje nos encontramos em uma situação em que, em muitas partes
do mundo, estamos enfrentando um desastre ecológico e a criação
clama por cura.
_____

Nossa “Cassa Comum”
Muitos dos principais movimentos ecológicos apresentam aos
católicos um verdadeiro dilema porque não nos oferecem um
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HOMILIA #3

espaço para harmonizar o amor de Deus e Seus Mandamentos com
o amor próprio e ordenado da criação.
O Papa Francisco tentou reconciliar alguns desses conflitos em sua
Encíclica Laudato Si de 2015, ou Louvado seja. Em sua reflexão, o
Papa apresenta a idéia de que a terra deve ser considerada como
nossa “casa comum”, como uma irmã “(...)se pode comparar ora
a uma irmã, com quem partilhamos a existência, ora a uma boa
mãe, que nos acolhe nos seus braços: «Louvado sejas, meu Senhor,
pela nossa irmã, a mãe terra, que nos sustenta e governa e produz
variados frutos com flores coloridas e verduras” (Laudato si, 1)
Se considerarmos a terra como a nossa „casa comum”, isso
significa que temos de reconsiderar as nossas relações com as
outras pessoas. Minhas ações, como vivo, o que consumo, como me
desloco, tudo isso afeta meus irmãos e irmãs em nosso „lar”.
O Papa Bento XVI aprofundou esta mesma idéia escrevendo: “« o
mundo sofre por falta de convicções ». A afirmação quer exprimir
não apenas uma constatação, mas sobretudo um voto: serve
um novo ímpeto do pensamento para compreender melhor as
implicações do facto de sermos uma família; a interação entre os
povos da terra chama-nos a este ímpeto, para que a integração se
verifique sob o signo da solidariedade, e não da marginalização.”
(Caritas en Veritate, 53)

Esta nova trajetória de pensamento também precisa ser aplicada
à nossa relação com a criação. Como católicos, somos convidados
pelo Senhor a ser mordomos da criação. Sabemos pelo Gênesis
que o Senhor nos criou, e a toda a criação, do nada, e que estamos
todos intimamente conectados, da mesma forma que a Trindade
está conectada e uma perfeita comunicação de amor. Quando Deus
nos criou, Ele deixou Sua marca em nós e nos sustenta para que
permaneçamos Nele, assim como Ele sustenta toda a criação. Se
queremos nos tornar santos, devemos nos centrar em Deus e em
todas as nossas ações. Quando pecamos contra o nosso próximo,
quebramos a aliança de amor com ele e com Deus. Quando somos
imprudentes em nosso consumo de bens, também rompemos a
aliança de amor com a criação e com Nosso Senhor.

reconciliação. No Plano de Deus, os humanos foram originalmente
chamados para cuidar da criação e aperfeiçoá-la. Com Jesus Cristo,
temos agora os dons dos sacramentos para nos ajudar nesta obra.
Infelizmente, porém, o que vemos é que o nosso pecado não só nos
afeta a nós ou aos nossos irmãos e irmãs humanos, mas também
à nossa „Mãe Terra”.
Com a ascensão de nossa tecnologia e todos os benefícios
que obtivemos através do uso de nossa inteligência, também
multiplicamos os efeitos de nossos pecados sobre a terra. À medida
que os desertos interiores da humanidade se multiplicam, também
se multiplicam os seus efeitos no exterior, criando novos desertos e
terrenos baldios na terra.

Segundo o Papa Bento XVI, é a „aliança entre os seres humanos
e o meio ambiente que deve espelhar o amor criativo de Deus”. É
assim que um católico deve abordar a criação, com o mesmo amor,
preocupação e ternura que Deus mostra aos seres humanos.
O Planeta terra em agonia
Em Romanos 8,22 São Paulo escreve: “Bem sabemos como toda a
criação geme e sofre as dores de parto até ao presente” O Apóstolo
nos lembra, aqui, que quando o pecado entrou no mundo, não foram
apenas os seres humanos que caíram da graça e foram afetados,
mas também toda a criação. A criação também anseia por cura e
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O AMOR DE DEUS POR TODA A CRIAÇÃO
OS TERRENOS
BALDIOS ESTÃO
A CRESCER
PLÁSTICO
Todos nós produzimos resíduos, mas
há 100 anos, todos os resíduos eram
biodegradáveis ou reutilizáveis. Hoje, com
todos os materiais sintéticos que criámos,
estes resíduos não vão apodrecer, mesmo
passados cem anos. A consequência disso
são os desertos de plástico.

DESMATAMENTO E PERDA DE
BIODIVERSIDADE
Nos últimos 30 anos perdemos 30% da
nossa biodiversidade, e todos os anos
perdemos área florestal do tamanho do
Panamá.

COMO DEVEMOS
RESPONDER?
EM PRIMEIRO LUGAR, TEMOS DE
COMPREENDER POR QUE RAZÃO ESTAS
TERRAS ABANDONADAS ESTÃO A
CRESCER. AS CONSEQUÊNCIAS DA CAUSA
DO PECADO:
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Até 2050, teremos 40
bilhões de toneladas de
plástico na Terra, mais de
10 vezes a quantidade que
criamos hoje.

Os oceanos podem
conter mais plástico do
que peixes até 2050.

Quase todo o plástico
produzido ainda existe.

7 BILHÕES DE KG DE
PLÁSTICO entram no
oceano todos os anos.

HOMILIA #3

O plástico marinho
mata mais de
1.000.000 DE AVES
MARINHAS E 100.000
MAMÍFEROS MARINHOS
ANUALMENTE,
sem mencionar o
microplástico que entra
na cadeia alimentar
através dos peixes até
os seres humanos.

URBANIZAÇÃO

POLUIÇÃO

Até 2050, 66% da população mundial
viverá em cidades. A maior parte do
crescimento desta cidade não considera
a forma adequada de conviver com o
ambiente circundante e não só destruirá
os ecossistemas próximos, mas também
mais distantes, já que a água é canalizada
de outras áreas, levando à escassez de
água, enquanto simultaneamente os
resíduos são transportados para fora da
cidade, redistribuindo a poluição.

A poluição da água e do ar mata cerca
de 100 milhões de pessoas por ano, ou
seja, toda a população das Filipinas. A
poluição atmosférica causa cerca de 20%
de todos os cancros do pulmão.

IGNORÂNCIA

PRAZER

O pecado faz com que a pessoa humana
tenha as prioridades erradas na vida, dê
a importância errada a certas questões
e permaneça na escuridão sobre certas
realidades.

Algumas pessoas sabem a coisa certa a
fazer, mas estão demasiado confortáveis
para mudar os seus hábitos. Por exemplo,
a segregação dos resíduos exige um
pequeno esforço adicional.

PODER E GANÂNCIA

MEDO

Muitas empresas ganham mais dinheiro
com a produção de produtos de baixo custo
ou embalagens que prejudicam o meio
ambiente. Ganhar dinheiro em algo que
acaba por prejudicar os outros e o planeta
é ganância.

Muitas vezes as pessoas com poucos
recursos não têm escolha a não ser fazer
coisas prejudiciais à natureza como é sua
única opção para sobreviver. Se todo o
seu esforço está focado em alimentar a
sua família, como você pode ter alguma
energia para considerar a gestão adequada
do meio ambiente?

CONCLUSÃO
A nossa „casa comum” está gemendo e temos a responsabilidade
de ser melhores administradores do que nos foi confiado. Somos
chamados a ter um amor semelhante para com a criação que
Deus tem para conosco: um amor de misericórdia, preocupação
e cuidado. Se levamos a sério nosso compromisso cristão, então
devemos levar a sério nosso chamado para sermos responsáveis.
Na prática, isso significa que precisamos descobrir maneiras de
reduzir os impactos negativos sobre o meio ambiente e maneiras
positivas de melhorá-lo. É por isso que, como paróquia, decidimos
fazer parceria com o Plastic Bank.
Em vez de deitarmos fora o plástico, devolvemo-lo à cadeia de
abastecimento e reciclamo-lo, para que possa ser transformado
em novos produtos. Isto nos torna bons administradores da criação,
assim como do plástico que consumimos.
Terminemos com uma oração de São Francisco4

Senhor, fazei de mim um instrumento da Vossa paz.
Onde houver ódio, que eu leve o amor.
Onde houver ofensa, que eu leve o perdão.
Onde houver discórdia, que eu leve a união.
Onde houver dúvidas, que eu leve a fé.
Onde houver erro, que eu leve a verdade.
Onde houver desespero, que eu leve a esperança.
Onde houver tristeza, que eu leve a alegria.
Onde houver trevas, que eu leve a luz.
Ó Mestre, fazei que eu procure mais:
consolar, que ser consolado;
compreender, que ser compreendido;
amar, que ser amado.
Pois é dando que se recebe.
É perdoando que se é perdoado.
E é morrendo que se vive para a vida eterna.
(De São Francisco de Assis, Patrono do meio ambiente, dos animais
e dos ambientalistas)

DEPOIS DAS HOMILIAS:
O QUE SE SEGUE?
Até hoje, esta oportunidade é a única de seu tipo para mobilizar
e treinar comunidades de fé para lançar uma rebelião que
mudará o mundo ao seu redor, revelando o valor do plástico e
impedindo que o plástico entre no oceano.
Juntos, fomentamos uma espiritualidade de viver em
harmonia e serviço à criação, descompactando uma nova
perspectiva sobre textos bíblicos e tradições. Envolve os fiéis a
tornarem-se agentes de mudança nas suas próprias famílias
em primeiro lugar, e nas suas comunidades. Isto capacita
não só os indivíduos, mas também toda a comunidade de fé
a mover-se em unidade, demonstrando o amor de Deus pelas
pessoas e pela criação de uma forma poderosa.
Depois de ensinar sua congregação, o próximo passo
é passar à ação. É a ação que transforma o mundo e
demonstra o amor do nosso Deus. Por favor, estude
o „Manual de Ação” dependendo da sua localização
e contexto, se operar no Sul Global ou Norte Global e
organizar a sua congregação para ação.
Como um conselho prático, você não precisa terminar os
três sermões antes de começar a agir. Sugerimos que
você trabalhe em paralelo e comece a organizar sua igreja
usando as ferramentas de ação, enquanto você também está
ensinando essas homilias. Por ter toda a sua congregação
alinhada, sugerimos também que trabalhe com seus líderes
jovens para ensinar nosso “Manual Juvenil da Revolução do
Plástico Social” para animar seus jovens junto com toda a
igreja. Dessa forma, você cria um impulso em sua igreja que
está liberando todos os crentes a agirem juntos e em unidade
poderosamente para a transformação.
Oremos para que Deus o abençoe ao levar esta ação crucial
adiante e que esteja com você sempre que precisar de ajuda
e conselhos.
Também estamos entusiasmados por ouvir a sua história e
juntarmo-nos à sua vitória, bem como ligá-lo às vitórias de
outros grupos de fé.
Por favor, escreva ao Especialista em Engajamento das
Congregações
Peter Nitschke em peter@plasticbank.com.
Paz e que Deus lhe abençoe!
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TERMO DE COMPROMISSO
COM A COMUNIDADE
Nome da Igreja:______________________________________________________________________________
Endereço: _____________________________________________________________________________________
Nós, __________________________________(nome da igreja), nos comprometemos na parceria com o
Plastic Bank, _______________________________(___________________________(endereço do Plastic Bank
local), para implementar o programa de administradores do Plastic Bank através da nossa igreja.
Nos comprometemos a colocar nossa fé em ação combatendo o plástico oceânico e empoderando comunidades
carentes através das seguintes atividades:
• Mobilizar os nossos membros e a comunidade em geral para agir na luta contra o plástico oceânico.
• Usar o manual de treinamento, o kit de ferramentas e o manual para jovens para educar os nossos 		
membros.
• Criar um comitê em nossa igreja para implementar o programa.
• Implementar o programa, cheios de paixão e entusiasmo.
Local e data: _______________________________________________________________________________
Representante da Igreja: _______________________________________________________________________
Representante do Plastic Bank: __________________________________________________________________
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Nós queremos ouvir de você. Entre em contato conosco em interfaith@plasticbank.com

