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Vamos apresentar vinte maneiras viáveis que 
nem sequer chegam a exigir grandes 

sacrifícios, para que cada um possa dar o seu 
contributo nesta empreitada:



1- Faça de conta que as 
sacolas plásticas não 
existem: use bolsas e 
sacolas de algodão 
para carregar 
compras.

2- Consuma produtos 
locais: o transporte 
de produtos que vêm 
de longe consome 
petróleo e aumenta o 
efeito estufa.



3- Diminua a 
temperatura de 
geladeiras, ar 
condicionado e 
estufas no inverno 
e aumente no 
verão: assim, você 
vive melhor e polui 
menos.

4- Use melhor os 
eletrodomésticos: 
desligue o 
computador e a 
televisão quando 
não são utilizados. 
O modo stand-by
consome energia e, 
portanto, polui.



5- Tome sol. Como? Com painéis solares – para 
aquecer água ou produzir energia elétrica.

Mochila com painel          
solar



6 - Troque (se puder) de    
carro; prefira os movidos 

a gás ou etanol. 

E, principalmente, 

use-os o menos 

possível.

.
7- Fique atento: os 

aviões provocam
10% do efeito 

estufa mundial.



8- Coma frutas e verduras (se orgânicas, melhor): carne 
de ovinos e carne de bovinos são responsáveis por 18% 
das emissões mundiais de gás carbônico, além de 
favorecer o desmatamento devido à sua exploração 
intensiva.



10 - Use fraldas ecocompatíveis: a biodegradação das fraldas

tradicionais  leva  500 anos para se desfazer.

9 - Para conservar  os 
alimentos, use vidro não 
alumínio ouplástico: esses 
poluem e, para a sua 
produção, o 
desperdício 
energético é 
enorme.



11- Informe-se com inteligência: 
existem centenas de lugares, revistas 
e canais de TV que falam sobre meio 
ambiente e a sustentabilidade.

http://4.bp.blogspot.com/_MDP53hW4qB0/TFwSlDQ5x-I/AAAAAAAAL3s/JyIKbizKOAg/s1600/revista-natureza-14.jpg
http://www.joeli.pt/mpj/index.html


12- Não use papel: utilize a tecnologia digital para enviar
e receber documentos e para se informar. Assim, você
salva árvores e não polui com o transporte.

13- Escove os 
dentes, mas com 
inteligência: se 

deixar a torneira 
aberta, você joga 
fora 30 litros de 

água. Abra a 
torneira só quando 

for preciso.



14- Use lâmpadas econômicas: consomem 
cinco vezes menos e duram 10 vezes mais.

15- Um banho é bom

se dura pouco: 

em três minutos, 

você consome 

40 litros d'água. 

Em 10 minutos, 

mais de 130 litros 

em média.



16 – Coma de forma sadia, 
prefira o orgânico: 
é um método de 
cultivo que respeita 
o meio ambiente.

17 – Coma com consciência;
os hambúrgueres 

são bons, mas, para
serem produzidos 

exigem um grande 
desgaste ecológico.

Pense nisso
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18 – O lixo precisa ser reciclado. 
Faça isso em sua casa e mais:-

vamos lutar para que as 
prefeituras organizem mais 

e melhor a reciclagem do lixo. 
Só ajudará a nossa saúde, 

a da cidade e a do planeta.

19 – Tenhamos mais higiene. 
Vamos deixar os lugares que usamos bem 
limpos. Por que jogar no chão o que não 
nos serve mais? 
A rua, é nossa também e todos viverão mais
leves ao encontrar limpeza por onde pisam.



20 – Vamos plantar uma árvore?

Quer maneira mais bela 

para cooperar com a 

natureza? Você pode 

procurar um pedacinho

de terra e plantar 

uma semente e cuidar 

dela. Isso faz um 

bem imenso 

para a Terra e para

nosso espírito!





Até aqui vimos o que se pode fazer no 
espaço individual. Agora vamos refletir 

sobre o espaço coletivo.

O que se pode fazer como grupo, como 

comunidade, para evitar que a Terra 

fique mais doente, corrigir o que está 

errado, se é que ainda dá tempo, e criar 

situações onde a Pessoa, os animais, as 

plantas possam viver sadias e felizes.



Propostas para Agir
1 -

Por trás do texto do descanso sabático está
uma estrutura de tempo 
que marca a nossa 
existência, mas que hoje,
é constantemente 
desrespeitada 
justamente por causa das 
exigências da produção 
capitalista ininterrupta.



Hoje a medicina
já reconheceu que a pessoa que não observa tempos de
descanso em meio às jornadas de trabalho, adoece mais e,
em geral, morre mais cedo.

Tratar bem os idosos é 
ajudar muito na cura de 

suas doenças.
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a)Seria interessante 

que as Paróquias e 

Dioceses pensassem 

em um programa de 

controle e corte de 

emissão de gases de 

efeito estufa, 

procurando diminuir os gastos 

energéticos das Igrejas, seminários, casas, etc., dos 
deslocamentos, com materiais, etc. A proposta de corte 

de 10%, nas emissões parece um bom começo.

2 –



b)Todas as paróquias e comunidades cristãs podem 
instalar painéis solares para aquecimento de água 

e mesmo painéis de células fotovoltaicas para 
produzir energia elétrica, que pode gerar 

autonomia energética e pode ser fonte de renda, 
por meio da venda da energia não utilizada. 

Essa prática pode 

estimular as famílias 

a entrarem 

neste caminho.
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c) As Paróquias e Dioceses 
que possuírem devem 
terrenos disponíveis, 
promover plantio de 
árvores, ou plantá-las em 
áreas normalmente 
utilizadas, segundo as 
possibilidades.

d) E como parte de nossa 
missão, cooperar em 
programas confiáveis 
em andamento na 
sociedade, denunciar 
descasos de empresas 
e mesmo do poder 
público. 

Programa Ecovida



e) Promover 
grandes 

mobilizações
em vista desta 

causa,aproveitando 
certas datas festivas 

de santos, como 
a de São Francisco 

(4 de outubro).

f) A título de recordação, reafirmar o sentido do
domingo, e rever a atual dinâmica em que se
organizam o trabalho e demais atividades
cotidianas. Como também para rever o nosso
individualismo, consumismo e desperdício.



Como membros da Igreja, em sentido amplo, 
acreditamos  num ponto fundamental do credo 

cristão de que o mundo que habitamos é uma ação 

criadora e amorosa de Deus. 

Trata-se, pois, de falar mais 

concretamente desta 

dimensão  da  Fé.

Como fato primeiro da fé, cremos que 
Deus é o  criador e o mantenedor da 
criação



À  Pessoa  Humana

Deus atribuiu  responsabilidades e 
tarefas de cuidado. Até algum tempo  
era absolutamente comum dizer ou 

ouvir, também na igreja, que o 
homem é o centro e o sentido de 

toda a criação, pois ele teria a função 
de “dominar e sujeitar” o mundo 

criado (Gn 1, 26-28)
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Isso constitui a chamada 
concepção 
antropocêntrica. Hoje, 
essa afirmação vem 
caindo em desuso, 
reforçando-se a noção 
também profundamente 
bíblica de que o ser 
humano deve ser 
“mordomo da criação”. 
Sua tarefa fundamental 
deve ser a de “cultivar e 
guardar” (Gn 2, 15).
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Cultivar implica necessariamente em intervenção 
sobre o ambiente natural, produzindo ou retirando 
dele os elementos para suprir as necessidades e os 

desejos das pessoas, mas também isso pode ser 
feito em cooperação com as energias da Criação. 

é um 

exercício de 

responsabilidade

e cuidado. 



Responsabiblidade inclui também

o cuidado do homem com o ambiente,   
portanto, deve incluir também as 

gerações futuras. 

Que as nossas ações contribuam para o 
advento deste mundo novo, que há de ser 

construído com o empenho renovado a cada 
dia, e que pode ser vislumbrado na bela 
imagem bíblica oferecida pela expressão 

“novos céus e nova terra” (Ap 21,1)





Texto baseado no manual da CF/2011 


