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CASA COMUM, 

 NOSSA 
RESPONSABILIDADE  



Casa comum, nossa responsabilidade 

     A Campanha da fraternidade de 2016 é ecumênica. O texto 
foi preparado pelo CONIC – Conselho Nacional de Igrejas 
Cristãs. O testemunho ecumênico  vai na contramão da 
competição e do   proselitismo. 

     Nesta  Campanha o movimento ecumênico está marcado pela 
ação e desafio de construir uma Casa Comum. 

 

     O lema da CFE  deste ano é: Quero ver o direito brotar como 
fonte e  correr a justiça qual riacho que não seca (Am 5,24). 

    O tema e o lema abarcam duas dimensões básicas para  a 
subsistência da vida: cuidado com a criação e luta pela 
justiça.  
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O que se quer? 
Instaurar  um diálogo que ajude a reflexão crítica dos modelos 
de desenvolvimento que têm  orientado a política e a economia 
e seus reflexos nos serviços de saneamento básico em nosso 
país. 
Por que discutir a saneamento básico? 
Porque o abastecimento de água, o esgoto sanitário, a limpeza 
urbana, o manejo de resíduos sólidos, o controle de meios 
transmissores de doenças e a drenagem de águas pluviais são 
medidas necessárias para que todas as pessoas possam ter 
saúde e vida dignas. 
Água potável + esgoto sanitário = redução da mortalidade 
infantil e outras doenças. 
Há que se ter em mente que a “justiça ambiental” é parte 
integrante da “justiça social”. 
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 A responsabilidade pela Casa Comum é de todos, dos 
governantes e da população. As comunidades cristãs são 
convocadas por esta Campanha da Fraternidade 
Ecumênica a mobilizar em  todos os municípios grupos 
para reclamar a elaboração de Planos de Saneamento 
Básico e exercer o controle social sobre as ações de sua 
execução. 

     Objetivo geral 

 Assegurar o direito básico para todas as pessoas e 
empenharmo-nos, à luz da fé, por políticas públicas e 
atitudes responsáveis que garantam a integridade e o 
futuro de nossa Casa Comum. 
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• Objetivos específicos 

 

Unir Igrejas, diferentes expressões religiosas e pessoas de boa 
vontade na promoção da justiça e do direito ao saneamento 
básico; 

Estimular o conhecimento da realidade local em relação aos 
serviços de saneamento básico; 

Incentivar o consumo responsável dos dons da natureza, 
principalmente a água; 

Apoiar e incentivar os municípios para que elaborem e 
executem o seu Plano de Saneamento Básico; 
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Objetivos específicos: 

 

 Acompanhar a elaboração e a execução dos Planos 
Municipais de Saneamento  Básico; 

 Denunciar a privatização dos serviços de saneamento básico, 
pois eles devem ser política pública como obrigação do Estado; 

 Desenvolver a compreensão da relação entre ecumenismo, 
fidelidade à proposta cristã e envolvimento com as 
necessidades humanas básicas. 
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PRIMEIRA PARTE 

 VER  

 
Entendendo o saneamento básico 

 

O saneamento básico inclui os serviços públicos de 
abastecimento de água, o manejo adequado dos esgotos 
sanitários, das águas pluviais, dos resíduos sólidos, o controle 
dos reservatórios e dos agentes transmissores de doenças. Isso 
traz sensível melhoria na saúde e nas condições de vida de uma 
comunidade. 

É uma questão de justiça social e ambiental. 
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Saneamento básico e saúde 

 

A falta de saneamento básico é responsável por muitas 
doenças: diarreia, cólera, hepatite e febre tifoide. A 
insalubridade causa problemas de ordem psicológica e 
emocional, não apenas problemas físicos.  

O Brasil apresentou alguns avanços na área do saneamento 
básico, mas ainda há muito o que ser feito. 82% da população 
brasileira tem acesso à água tratada. Mais de 100 milhões de 
pessoas ainda não possuem coleta de esgotos e apenas 39% 
dos esgotos são tratados. Aproximadamente 10,6% dos 
domicílios do país não são contemplados pelo serviço público 
de coleta de resíduos sólidos domiciliares. Porém esses dados 
não informam sobre a qualidade dos serviços. 
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Urgência do saneamento básico no Brasil 

Se 100% da população tivesse acesso à coleta de esgotos 
sanitários haveria uma redução de 74, 6 mil internações.  

O peso das tarifas, taxas e impostos cobrados pelo Estado para a 
prestação desses serviços não segue uma proporção 
devidamente estabelecida. Isso significa que os valores cobrados 
pesam mais no bolso das populações mais pobres e 
corresponde a 5% do orçamento familiar. 

O saneamento básico e o direito à moradia saudável 

A moradia adequada é reconhecida como um direito universal 
pela Declaração Universal dos Direitos Humanos, desde 1948. 
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O acesso à moradia pressupõe condições de saneamento básico. 

O direito à moradia deve incluir condições de proteção contra os 
fatores que colocam em risco a saúde e a vida das pessoas, isto 
significa que não pode faltar os serviços de infraestrutura.  

 

Saneamento básico, cidades e resíduos 

 

26 Capitais estaduais e o Distrito Federal lançam 1.164 milhões 
de metros cúbicos de esgotos sem tratamento na natureza. 

Os índices elevados de doenças infantis e a taxa de crescimento 
urbano confirmam a importância de garantir o acesso aos 
serviços adequados de saneamento nas áreas nas quais a 
população é mais vulnerável  
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O Brasil gera 150.000 toneladas diárias de resíduos sólidos. 
Cada indivíduo gera em média 1,0 kg de resíduos sólidos 
diariamente. A cidade de São Paulo gera entre 12.000 e 14.000 
toneladas diárias de resíduos sólidos. Destino: 

Lixão ou vazadouro a céu aberto: local utilizado para depositar 
lixo bruto, sobre o terreno, sem qualquer cuidado ou técnica 
especial. 

Aterro controlado: local utilizado para  despejo do lixo bruto 
coletado, com cuidado de após a jornada de trabalho, cobrir os 
resíduos com uma camada de terra. 

Aterro sanitário: instalação de destinação final de resíduos 
sólidos através de adequada disposição no solo, com controles 
técnico e operacional permanentes. 
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72,3 % dos resíduos são depositados de forma inadequada. 

Os aterros e lixões recebem juntamente os resíduos sólidos de 
diferentes origens: domiciliares, dos serviços de saúde, das áreas 
industriais e da construção civil. 

Os  resíduos orgânicos representam 69% do total descartado no 
país. São 14 milhões de toneladas de sobras de alimentos, 
segundo o Ministério da Agricultura, por procedimentos 
inadequados na produção, industrialização e armazenamento. 
Isso significa que 19 milhões de pessoas poderiam ser 
alimentadas diariamente com as sobras desperdiçadas. 

O lixo atômico é um dos problemas mais complexos que envolve 
a temática de resíduos, e há casos de descarte inadequado. 
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A situação das populações afetadas pela ausência ou 
precariedade dos serviços públicos de saneamento se agrava 
pelos impactos da falta de drenagem e manejo das águas 
pluviais e as construções residenciais em áreas de risco. 

Falta empenho do setor público que prefere investir em obras 
de maior visibilidade e não em saneamento. 

Existe um conflito cada vez maior decorrente dos múltiplos usos 
de água: abastecimento humano, irrigação, uso industrial e 
usinas hidroelétricas. 

Saneamento básico para além da cidade 

Não vamos tratar no saneamento no meio rural. Fazemos nota 
que no ambiente rural ele é precário. 
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Saneamento básico e água potável 

 

É importante saber que 70% da água doce do Brasil está 
concentrada na região Norte, a menos populosa, enquanto que 
as regiões Nordeste e Sudeste, com alta população, dispõem de 
pouca água. O risco de desabastecimento em larga escala existe 
e aqui em São Paulo, nós experimentamos o que significa. Da 
água distribuída perde-se aqui em São Paulo 34,34%. O Brasil é 
considerado um dos campeões de desperdício de água. 

A universalização do acesso à água potável e de uso doméstico 
é um direito a ser garantido com a colaboração de todas as 
pessoas. O saneamento básico exige colaboração. 
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Saneamento básico e produção industrial 

Muitos resíduos são despejados de maneira descontrolada no 
meio ambiente, sem nenhuma espécie de triagem, cuidado e 
tratamento intermediário, a título de exemplo: produtos líquidos 
não tratados, provenientes das indústrias, esgotos sanitários, 
remédios com prazo de validade vencido, equipamentos com 
substâncias que contém elementos radioativos, poluentes 
químicos presentes em agrotóxicos e metais e esgoto doméstico 
despejados em rios, lagos e córregos. Os produtos líquidos não 
tratados, quando lançados na natureza, podem comprometer 
gravemente a saúde pública. O mesmo se diga da produção de 
resíduos que impactam a atmosfera. 
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Saneamento básico e produção de lixo doméstico 

A redução na produção de lixo é um dos primeiros objetivos da 
nossa contribuição ao saneamento básico. Diminuir o volume 
de lixo é um hábito cada vez mais urgente e o processo começa 
com as escolhas que cada um faz. Planejar as compras, usar 
sacolas retornáveis, escolher produtos com menos embalagens, 
cozinhar somente o que será consumido, evitar qualquer 
desperdício que gere resíduos. A coleta seletiva de lixo pode 
ajudar significativamente no tratamento adequado dos resíduos 
e na reciclagem. São os catadores e as catadoras que organizam 
um sistema de recuperação dos subprodutos recicláveis 
presentes no lixo. Toda a recuperação é realizada manualmente 
por esses trabalhadores. Quando se pensar num projeto de 
reciclagem, deve-se ter em mente a inclusão desta mão de obra. 
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Saneamento básico e esgoto sanitário 

 

O Brasil está longe do ideal no tratamento de esgoto. Na cidade de São 
Paulo o atendimento total de coleta de esgoto está na ordem de 
96,13%  e desse esgoto só 51,74% é tratado. 
 

Saneamento básico e legislação brasileira 

 

É de competência da União instituir diretrizes para o saneamento 
básico e também o Sistema Único de Saúde deve participar da 
formulação da política e da execução das ações de saneamento básico 
(Lei Nacional de Saneamento Básico – Lei 11.455, de 5 e janeiro de 
2007). A Lei prevê que cada município deve elaborar o seu Plano 
Municipal de Saneamento Básico de forma participativa. A lei exige 
que os serviços sejam fiscalizados por uma Agência reguladora, 
independente econômica, jurídica e politicamente.  
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SEGUNDA PARTE 

 JULGAR 
“Quero ver o direito brotar como fonte e correr a justiça qual riacho 
que não seca”. (Am 5,24) 

 

O saneamento básico não é um detalhe na vida do país, é uma 
necessidade imperativa para que os seres amados por Deus possam 
ter a vida saudável que Deus quer para todos. Como peregrinos e 
peregrinas do Reino anunciado por Jesus, somos chamados a defender 
esse direito básico. 

O lema de Amós anima a CFE. O profeta compara a prática da justiça 
com uma fonte que jorra água limpa e com um rio perene, que não 
seca nem no tempo de estiagem mais forte. A justiça não pode ser 
comparada a um rio temporário, que só tem água na época das 
chuvas. 
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A justiça não pode interromper seu fluxo. Não pode ser um 
regato que desaparece. Deve correr sempre. 

O profeta usa essas imagens como parábola, apontando a 
necessidade constante de direito e de justiça como valores 
imprescindíveis para manter a harmonia e a felicidade na 
sociedade humana. Não deixa de ser muito interessante a 
comparação entre “justiça” e “água”.  

Os recursos hídricos são considerados fonte de vida e dádiva 
preciosa de Deus, por isso, precisam ser tratados e cuidados com 
muito carinho. A água como bem limitado deve ser usada com 
muita responsabilidade; todos devem ter acesso a essa dádiva 
de Deus. 

Algumas atitudes do povo da Bíblia a serviço do projeto de Deus: 



Casa comum, nossa responsabilidade 

Saber cuidar do ambiente e das pessoas 

 

a) Organizar a comunidade para que resolvam seus problemas. 
A descentralização do poder e das decisões é fundamental para 
que as pessoas sejam atendidas pelo poder público. (cf. Ex 18,13-
37). 

b) Manter a limpeza do acampamento. Temos recomendações 
sobre o saneamento básico. (Dt 23,13-14;Is 5,25). A imagem 
bíblica do inferno lembra o depósito de lixo da idade de 
Jerusalém. (Mc 8,48) 

c) Cuidar e tratar da água a ser consumida. As fontes, poços e 
cisternas devem ser mantidos puros. (Lv 11,36); 
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d) Saber comer alimentos bons. A natureza nos oferece 
alimentos saudáveis. As pessoas tem o direito à quantidade de 
alimentos necessários para sua sobrevivência (cf. Ex 16,18). Não 
se pode desperdiçar alimentos. (Jo 6,12) 

e) Repartir com os pobres. A lei preservava o direito dos pobres 
em recolher as sobras das colheitas. (cf. Dt 24,19-22) 

f) Cuidar das árvores e dos bosques. Não cortar árvores. 
Respeitar as árvores frutíferas. (cf. Lv 19,25) 

g) Respeitar e remunerar bem o trabalho alheio. Não se pode 
explorar o assalariado e o trabalhador. O salário deve ser pago 
em dia e, no caso do pobre, no mesmo dia, antes que o sol se 
ponha. (cf. Dt 24,14-15; Tg 5,1-6) 

h) Saber descansar. (Ex 20,8-11) 
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Ouvindo as diversas tradições 

A questão das relações justas entre os seres humanos entre si e 
para com o meio ambiente diz respeito não apenas às igrejas, 
mas a toda a humanidade. 

Na encíclica Laudato si  sobre o cuidado da Casa Comum, o Papa 
Francisco fala que o amor social é a chave para o 
desenvolvimento autêntico: “Para tornar a sociedade mais 
humana, mais digna da pessoa, é necessário revalorizar o amor 
na vida social – nos planos político, econômico, cultural – 
fazendo dele a norma constante e suprema do agir” (LS, 231) 

Os povos indígenas do Brasil, com quem trabalhou o pastor 
Frank Tiss, dá testemunho que os Kulina dizem que quando 
alguém do seu povo começa a pensar igual ao branco, querendo 
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cada vez mais só para si mesmo, destruindo florestas, rios, construindo 
e sujando cidades e transformando-as em lugares fedorentos, o 
coração dessa pessoa “fica grudado nessas coisas”. O cuidado da 
aldeia torna-se cada vez menos importante. Para eles, bem viver 
significa viver em paz e harmonia com os familiares, com os demais 
membros da comunidade, com a aldeia e com todo o ambiente. 

Dietrich Bohoeffer dizia que o desafio, para todas as pessoas que 
creem em Jesus Cristo, é o empenho na oração e na prática da justiça. 
o 14º. Dalai Lama já havia observado : “A compaixão e o amor não 
são meros luxos; são fundamentais para a sobrevivência da nossa 
espécie”. No século VI a. C. Lao Tse, figura importante no taoísmo, 
afirmara que “aqueles que têm maior poder e riqueza tratam o 
planeta como algo a ser possuído, a ser usado e abusado, [...] mas  o 
planeta é um organismo vivo e cada um de nós é parte desse 
organismo”.  
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TERCEIRA PARTE 

 AGIR 
Viver a CF 

O primeiro passo que precisamos dar é a direção aos nossos 
irmãos de fé. Conhecer quem são as pessoas da outra igreja, o 
que pensam, o que fazem e como testemunham  a fé em Jesus 
Cristo. 

A ação conjunta é a preocupação com o cuidado da Casa 
Comum, lugar onde habitamos. “Casa Comum nossa 
responsabilidade” é o tema que nos orienta a  atuarmos 
coletivamente em favor da elaboração, implementação e 
acompanhamento dos Planos Municipais de Saneamento Básico.  
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O poder público tem a tarefa de realizar as obras de 
infraestrutura, implementar o Plano Municipal de Saneamento 
Básico, garantir a limpeza do espaço público e fazer a coleta 
seletiva de lixo. Nós temos a responsabilidade de cuidarmos do 
espaço onde moramos, de não jogar lixo na rua, de zelar pelos 
bens e espaços coletivos. 

Algumas atitudes que podemos assumir em casa, no bairro e 
na cidade, a partir das seguintes perguntas: 

 Como você usa a água em sua casa, há desperdício? 

 Você se incomoda e denuncia quando vê vazamento de água? 

 Quando você sai de um cômodo iluminado, você tem o 
costume de apagar a luz? 

 Você desperdiça alimentos? 
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 Qual o destino que você dá ao óleo de cozinha usado? 

 Você tem cuidado com o lixo que produz? 

 Separa o lixo orgânico do reciclável? 

 Há coleta regular de lixo no seu bairro? 

 A prefeitura faz coleta seletiva de lixo? 

 Como está a distribuição de água? A água é de qualidade? 

 Existem estações de tratamento de esgoto? 

 Existem cooperativas populares de reciclagem dos resíduos 
sólidos? 

 Em sua cidade o tratamento de água, captação do esgoto são 
públicos, privatizados ou terceirizados? 
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Participar 

É importante o engajamento em conselhos e outros espaços de 
participação voltados para o debate e reivindicação de políticas 
públicas orientadas para esse tema. 

Cabe a todas as pessoas independente da classe social 
reivindicar políticas públicas de saneamento básico. 

Educar para a sustentabilidade 

Educar significa adotar práticas simples: 

 Ao tomar banho ou escovar os dentes, não deixe a água 
correndo, feche a torneira; 

 Apague as luzes nos cômodos vazios; 

 Separe o lixo, de acordo com o que será descartado; 

 Mantenha o quintal limpo 
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 Descarte pilhas, remédios vencidos, embalagens de 
agrotóxico e produtos eletrônicos de maneira adequada; 

 Acumule roupas para usar melhor a máquina de lavar, use 
essa água para lavar o quintal; 

 Guarde a água de chuva, sempre cobrindo o reservatório para 
não ter problemas com mosquitos; 

 Não use a água potável para tarefas comuns; 

 Conecte sua casa à rede de esgotos, caso ela exista em sua 
rua. 

Precisamos de programas educacionais nas escolas públicas e 
particulares. Nossas igrejas também são responsáveis por 
motivar novas práticas no cuidado da Casa Comum. Uma forma 
de viver o Evangelho é adotar práticas de cuidado com a criação. 
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Conhecer as estruturas legais existentes 

A lei 11.445/2007 é o marco que orienta a política de 
Saneamento Básico. Isso significa que cada município precisa 
assumir a tarefa de elaborar e implementar o seu Plano 
Municipal de Saneamento Básico. A sociedade deve estar ao 
corrente do que se faz e deve apresentar sugestões concretas 
para a melhoria dos serviços de saneamento. 

A política de saneamento deve contemplar todos os aspectos do 
saneamento: água, esgoto, lixo e drenagem das águas das 
chuvas. 

As áreas carentes deveriam ter prioridade no acesso a esses 
recursos e o poder público assumir os custos dos serviços. 
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Saneamento básico e privatização 

O repasse dos serviços de saneamento básico a grupos 
financeiros pode gerar situações sociais bastante injustas. Em 
alguns casos o serviço de saneamento básico é oferecido através 
das parcerias público-privadas, chamadas de PPP. Isso significa 
que os governos federais, estaduais e municipais firmam 
contrato de prestação de obras ou serviços com empresas do 
setor privado. Os serviços devem ser avaliados criteriosamente 
considerando: acesso universal, integralidade, equidade, preço 
de tarifas, qualidade dos serviços e participação popular. 

Assumir responsabilidades com o espaço onde se habita  

 Conscientizar as pessoas para a importância do uso adequado 
da água e da energia elétrica, do trato do esgoto e do descarte 
do lixo;  
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 Construir programas educacionais que busquem formar, 
informar e conscientizar as crianças os jovens em relação do uso 
adequado da água, do correto descarte do lixo e do esgoto 
sanitário; 

 Adotar a separação do lixo como prática doméstica; 

 Lembrar que terrenos com lixo são focos de doenças. 

Reuso: palavra mágica 

O reuso da água é uma prática mais do que necessária para o 
meio ambiente e para a economia doméstica. 

Uso da água de chuva 

Se a água da chuva for captada adequadamente, ela pode ser 
utilizada. Essa água pode ser utilizada para limpeza e rega. 
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Canalizar as águas de chuva 

É urgente pensar em estruturas que garantam o reuso da água 
da chuva. É importante que se garanta a canalização e coleta das 
águas da chuva. Se a água da chuva for armazenada de forma 
segura, com tampas para não proliferar mosquitos, ela pode ser 
usada para lavar o quintal ou para molhar as plantas. 

Construir uma nova lógica 

Cabe a nós garantir um planeta sustentável para as gerações 
futuras. Lembrar de :  

 Não gerar lixo, sempre que possível; 

 Agir sempre na possibilidade de reutilizar; 

 Sempre que possível reciclar; 

 Caso possa, tratar os resíduos; 
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 Não havendo as possibilidades anteriores, busca, de forma 
conjunta, que os depósitos dos resíduos coletados sejam feitos 
em aterros sanitários. 

 Toda a ação e execução de projetos de saneamento básico 
estão sendo desenvolvidas pelos poderes públicos; 

 Os serviços de água, esgoto, coleta de lixo e drenagem devem 
ser universalizados; 

 Há ações para que o Fórum Mundial de Água, em 2018, 
evento que discutirá questões que envolvem os recursos 
hídricos, não se torne um evento para ampliar a participação do 
capital privado e das privatizações na busca de saneamento 
básico. 
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Cuidar da Casa Comum é responsabilidade de todas as pessoas. 
É por isso que  somos desafiados e desafiadas a assumir esse 
compromisso de forma ecumênica. O cuidado da criação é parte 
integrante da justiça, da solidariedade e da fraternidade que 
Deus quer entre nós. É também um jeito de louvar e agradecer a 
Deus. 

O papel dos meios de comunicação 

Os meios de comunicação podem auxiliar na construção de 
novas lógicas  de relacionamento com o meio ambiente. É 
necessário que eles assumam sua responsabilidade na 
mobilização em favor da ampliação dos serviços de saneamento 
e da mudança de comportamento e hábitos.   
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Um gesto concreto e pessoal para a quaresma 

 

Cuidar da Casa Comum que Deus nos deu e fazer dela um lugar 
saudável, no qual a fraternidade e a justiça corram como rios de 
água viva. Propomos que no tempo quaresmal se evite o 
consumismo e o desperdício de alimentos. Que façamos um dia 
de jejum, doando aos mais pobres o que não consumimos nesse 
dia e o que foi economizado durante a quaresma. 

Tudo o que fizermos precisa ser impulsionado pela graça de 
Deus, que ilumina nosso discernimento, fortalece nossa 
disposição, não deixa desistir o amor fraterno e fará nosso 
trabalho produzir frutos melhores e mais permanentes. 



QUARTA PARTE 
CELEBRAR 

Ad libitum 
 

QUINTA PARTE 
 
Temas das Campanha da Fraternidade sobre o assunto: 
 
A temática desta Campanha da Fraternidade Ecumênica já foi objeto de  
estudo e reflexão em pelo menos 6 campanhas de anos anteriores: 
1979   Por um mundo mais humano : Preserve o que é de todos 
1981   Saúde e fraternidade: Saúde para todos 
1993   Fraternidade e moradia: Onde moras 
2004   Fraternidade e água: Água, fonte de vida 
2011   Fraternidade e a vida do planeta: “A criação geme em dores de parto” 
2012   Fraternidade e saúde pública: Que a saúde se difunda sobre a terra   



Casa comum, nossa responsabilidade 

Gesto concreto da CFE 2016 

 
A Coleta Ecumênica da Solidariedade acontecerá Domingo de Ramos, dia 20 
de março de 2016.  

Segundo o costume, na Igreja Católica 60% dos recursos doados constituirão 
o Fundo Arquidiocesano de Solidariedade; nas demais igrejas do CONIC, esses 
recursos constituirão um Fundo a ser administrado pelas comunidades 
eclesiais das igrejas.   

Do total da Coleta Ecumênica de Solidariedade, 40% serão enviados para o 
Fundo Ecumênico Nacional da Solidariedade (FES) . Este Fundo servirá para 
reforçar iniciativas apoiadas pelos fundos diocesanos, quando iniciativas das 
demais igrejas, para o desenvolvimento de iniciativas e ações afins com o 
tema da Campanha da Fraternidade Ecumênica.  


