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Sustentabilidade

Introdução
“ Sustentabilidade é equidade em todos os tempos. Como um valor, ela se refere a dar igual peso nas
suas decisões para o futuro como para o presente. É precisa pensar nela como extensão da Medalha de
Ouro através dos tempos” (Robertt Gilman, escolha para a vida sustentável)
Chamado à Oração
Nossa espiritualidade de solidariedade está baseada na consciência da unidade que já existe. Ser é estar-em-relação: cada uma das nossas escolhas e ações têm um impacto sobre a comunidade inteira da
vida. O Reino de Deus nos convoca a viver em relacionamentos justos, capacitando todos os outros e
toda criação, a ter o que precisa para expressar-se como revelação do divino e também prover para os
que vêm depois de nós, seja humanos e não-humanos.
Experiência
“Uma pessoa da classe de consumo tira 20 a 30 vezes mais da Terra do que uma só pessoa da classe
pobre...Consumidores se alimentam de carne e produtos processados; bebem refrigerantes e outras bebidas com embalagens descartáveis...Desde os anos de 1950, o consumo per capita mundial do cobre,
energia, carnes, aço e madeira duplicou; donos de carros aumentaram 4 vezes; o uso do plástico 5 vezes; o consumo de alumínio cresceu 7 vezes; e as viagens aéreas cresceram 33 vezes.”
Chistopher Uhl,Desenvolvimento da Consciência Ecológica)

A Rede Global de Pegadas (Global Footprint Network) marca as exigências humanas na natureza para
prover alimento, produzir matérias primas e absorver CO2 contra a capacidade da natureza para gerar
estes recursos e absorver os resíduos. Seus cálculos mostraram que, nos primeiros nove meses de 2011,
a humanidade ultrapassou o orçamento da natureza e entrou no”Desequilíbrio da Terra”. Pelo resto
do ano mantivemos nosso déficit ecológico, reduzindo reservas de peixes e árvores e acumulando lixo
do dióxido de carbono na atmosfera e no oceano. Agora precisamos entre 1.2 e 1.5 planetas para nos
apoiar e talvez precisemos de 2 planetas bem antes de 2050.
(www.footprintnetwork.org/earthovershootday)
Estamos reduzindo os maiores sistemas de vida do planeta; mudando a química do planeta; estamos
alterando os grandes ciclos hidrológicos e saturando o ar, a água e o solo com substâncias tóxicas de
uma maneira, que nunca podemos invertê-las à sua pureza original. Estamos contrariando todo o sistema da terra, que produziu tão grande número de formas de vida...estamos perdendo dez mil espécies
a cada ano e esta taxa de perda está aumentando.” (Thomas Berry, O Sonho da Terra)
“ O mundo enfrenta uma crise global de água...Os humanos usam 54% da água potável da Terra; pelo
ano de 2028 esta situação pode subir para 90%. Aqüíferos subterrâneos estão sendo reduzidos mais
rapidamente do que a taxa de reabastecimento. ( Interfaith Center on Corporate Responsibility,2011)”
Os países industrializados, todos juntos, jogam 222 milhões de toneladas de comida fora a cada ano, o
suficiente para alimentar 925 milhões de pessoas. Alimentos que apodrecem em aterros sanitários produzem 20% de todas as emissões de metano, que contribui para o aquecimento global. (World Ark, Holiday 2011)

Reflexão
“ Simplicidade, moderação e disciplina devem tornar-se parte da vida de cada dia, para impedir que
todos venham a sofrer as consequências negativas dos hábitos negligentes de uns poucos... Existe
uma ordem no universo que precisa ser respeitada, e o ser humano tem a séria responsabilidade de preservar esta ordem para o bem-estar da futura geração.” (João Paulo II, A Crise Ecológica: Uma Responsabilidade Comum)

“ Muitos dos nossos problemas, durante estes dois séculos passados, foram causados por nossa forma
limitada de pensar. Nós nos centramos no individual e na nação, ou comunidade de nações para buscar
nossos objetivos. O sentido de planeta-Terra nunca entrou em nossas mentes...Cada ser terrestre foi
reduzido da sua situação como realidade sagrada, ao que é „um recurso natural‟, disponível para o uso
humano para quaisquer objetivos triviais que o ser humano possa inventar.”Thomas Berry, The Dream of the
Earth)

“ O mundo como hotel é um recurso somente para o uso humano…. Porém, se a terra fosse vista como
nosso “lar”, nosso único lar, nossa resposta seria muito diferente. A metáfora lar traz imediatamente à
nossa mente a necessidade de regras caseiras, algo como: (1) Sirva apenas a sua parte. (2) Depois,
limpe você mesmo. (3) Mantenha a casa em boas condições para outros.”(SallieMcFague, A New Climate
for Theology)

“ O 1º mandamento da Economia é: Crescer. O 1º mandamento da Terra é: suficiente.
A Economia diz: competir. A Terra diz: você não está em guerra, você está em comunidade. A Economia diz: use-a rapidamente. A Terra diz: Por que essa pressa? Dê para o futuro. A Economia diz:
Tenha medo, lute, seja insatisfeito. A Terra diz: Alegre-se!” ( Donella Meadows, “The Laws of the Earth and
the Laws of Economics”)

Ação
Evite jogar no lixo isopor, copos plásticos, toalhas e guardanapos de papel.
Carregue sua própria sacola de compras de tecido.
Escolha alimentos e bebidas de embalagens de vidro ou metal, ao invés de plástico.
Coma menos carne: oito quilos de grão produzem apenas ½ quilo de carne bovina.
Calcule sua pegada ecológica (www.redefiningprogress.org) e tente reduzi-la.
Compre papel reciclado; use ambos os lados do papel.
Estenda um fio para roupas; use secagem solar e ar sempre que possível.
Voe menos: voar é a forma de viajar com mais intensidade de carbono.
Siga os princípios de LOAF: Localmente produzidos, organicamente cultivados, amigo como o
animal; fraterno na negociação…
Oração Final
Divino Criador, enche-nos de gratidão por este planeta de vida sustentável. Dá-nos a capacidade de
viver sem medo da escassez. Dá-nos compaixão pelas crianças de todas as bio regiões e espécies. Ajuda-nos, como os líderes da Confederação Iroquois, para “ olhar e escutar o bem-estar de todos e ter
sempre em vista não apenas o presente, mas também as próximas gerações, mesmo aquelas cujos rostos ainda estão sob a superfície da terra... para que, em cada uma das nossas deliberações, consideremos o impacto das nossas decisões sobre as próximas sete gerações.” ( The Iroquois Constitution )
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