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Introdução* 
Sustentabilidade é a capacidade de que a biosfera e a civilização humana podem coexistir, respondendo 
às necessidades do presente sem comprometer a habilidade das futuras gerações. Ela tem três pilares 
principais: econômica, ambiental, e social – informalmente referindo-se ao lucro, planeta e povo. 

A Terra é um precioso dom de Deus. Lutamos para crescer na nossa apreciação deste fato e percebemos 
a maravilha e o mistério da interconectividade de toda essa vida. Mas o momento presente é marcado 
por um estranho paradoxo: quanto mais maravilhamos a Terra, tanto mais percebemos que ações 
humanas estão devastando e reduzindo o mundo natural. A única maneira de restaurar e conservar a 
saúde da Terra, é reduzir o impacto humano sobre o meio ambiente. Isso exige uma séria avaliação do 
nosso estilo de vida e o nosso modelo de consumo.   

Chamadas para Oração* 
Deus Criador, nós temos a liberdade de escolha, para viver uma vida diferente. Inspira- nos, quando 
fazemos escolhas,  para reconhecer o impacto, que nossa vida tem sobre nosso ambiente e nossa família 
humana, ao redor do globo. Ajuda-nos a escolher a forma de viver a vida, para criar um mundo melhor 
para todos. 

Experiência 
Criar um crescimento econômico apenas para aumentar o consumo de bens materiais, já não é mais 
opção viável em nível global. Projeções indicam que o uso global de materiais está previsto a dobrar 
entre 2017 e 2060 os níveis do aumento de emissões de gases efeito estufa, e outros efeitos tóxicos, 
como as da mineração e outras fontes de poluição.  

O modelo atual de desenvolvimento conseguiu gerar prosperidade para muitos, mas também levou a 
níveis de desigualdade, sem precedentes que minou a inovação, a coesão social e crescimento econô-
mico sustentável. Levou o mundo a espaços de lixo com o Sistema climático global, e a perda da biodi-
versidade. Para uma mudança de rumo, os cientistas dizem que o mundo deve transformar um número 
significativo de áreas-chave de atividades humanas, incluindo alimentação, energia, consumo e produ-
ção, e cidades.  

O Sistema alimentar deve passar por mudanças abrangentes na infraestrutura, normas culturais e soci-
ais, e políticas que estão apoiando a atual Insustentabilidade do status quo.  No momento, aproxima-
damente dois bilhões de pessoas sofrem pela insegurança de comida, e 820 milhões estão subnutridos. 
Por outro lado, as taxas de obesidade estão crescendo em quase todas as regiões do mundo, com nú-
meros globais chegando a 2 bilhões de adultos obesos e 40 milhões de crianças abaixo de cinco anos de 
idade. 

Os países precisam reduzir o impacto Ambiental dos seus sistemas de produção alimentar, reduzindo 
restos de comida e diminuir a dependência de fontes de proteína animal. 

O Sistema de energia também precisa ser transformado para diminuir a distância entre os que têm e 
não têm acesso à energia. Perto de um bilhão de pessoas estão sem acesso à eletricidade, e mais que 
três bilhões de pessoas dependem de combustíveis sólidos poluentes para cozinhar. Estas distâncias de 



desigualdade precisam ser tratadas, e ao mesmo tempo, é preciso aumentar a geração de energia 
eficiente, e  diminuir  a geração de energia fóssil. 

Alcançar o desenvolvimento sustentável em outras áreas, vai exigir cidades mais compactas e eficientes 
que sejam servidas com melhor qualidade de transporte público, e outra infraestrutura, serviços sociais, 
e uma economia que ofereça uma subsistência decente e sustentável, incluindo aquelas permitidas pela 
tecnologia e indústrias de base natural. O ambiente global comum – como a atmosfera, oceanos, e 
florestas – devem ser salvaguardados como fontes cruciais dos serviços do ecossistema e recursos 
naturais.  

Fonte : Sientistas convocam para uma açõo urgente para evitar reverter o desenvolvimento obtido em recentes décadas,  
 11 September 2019, New York (https://sustainabledevelopment.un.org/) 

Reflexão 
Porque a terra e seus recursos são dons de Deus para toda a humanidade,  somos reverentes, justos, e 
economizamos no uso das coisas criadas, preocupados com as necessidades das gerações do presente 
e do futuro.  … Precisamos refletir esta simplicidade, principalmente nas nossas moradias, comida, 
vestuário, compras, viagens, e recreação.  (Vós Sois Enviadas, Diretório Geral 19a e 20a)  

Que o nosso o tempo seja recordado para o despertar de um novo respeito, nova reverência pela vida, 
a firme resolução para alcançar a sustentabilidade, a rapidez da luta por justiça e paz, e a alegre 
celebração da vida.  (Laudato Si’ 207 quoting The Earth Charter,29 June 2000) 

Como estes dois parágrafos te convocam para dar maior atenção à sustentabilidade? 

Ação 
Google “formas de viver a sustentabilidade” para qualquer número de websites oferecendo sugestões. 
Alguns exemplos:  

• Reduzir a energia doméstica, desligando as luzes quando não usadas ou abaixar o 
termostato no inverno e usar uma blusa quente. 

• Fazer reciclagem tanto quanto possível. 
• Evitar  produtos descartáveis: xícaras, sacolas, recipientes de comida, etc. 
• Usar garrafas de água refil. 
• Fazer compostagem de restos de comida, quando possível. 
• Comprar produtos do comércio justo/correto, quando possível. 
• O que mais podem fazer? 

Oração Final* 
Deus da graça e do amor, neste dia te trazemos diante de ti, nossas orações, nossos compromissos, 
nossos dons. Permite  a nós, que temos consciência da tua criação, e tudo o que ela oferece para a 
família humana, tenhamos a coragem e a convicção de que somos capazes de contribuir para a 
sustentabilidade da Terra. Que cada uma das nossas ações revele nossa consciência de que somos 
parceiros contigo na criação e na sustentabilidade desta Terra, que tu nos deste para apreciar e nos 
alegrar.  

*Fontes para oração: Oração para Sustentabilidade da Terra, Associação Católica da Saúde dos Estados Unidos 
Preparedo pela Sister Jeanne Wingenter da Província do Central Pacific  (CP), para o Escritório Internacional da Shalom, Roma, Itália 

Graphic from the Directional Statement, 24th General Chapter. Design: Congregational Communications Office. 

https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/24791GSDR_press_release_for_11_Sept.pdf
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