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Mudança de Mentalidade e Valores: Chamado(a)s a Ver o Mundo 
de Forma Diferente 

 
Música de Abertura (Escolha uma música apropriada para sua cultura e ambiente). 
 
Oração de Abertura 
 
Deus de toda a criação, você chama 
cada uma de nós a evoluir, a 
reconhecer que você mantém tudo o 
que existe em seu abraço carinhoso. À 
medida que crescemos em seu amor, 
que nós possamos aprender a também 
manter os outros em um abraço 
sempre crescente. Que possamos ver o 
todo da história como sua 
comunicação que nos chama a 
despertar para o que nós somos em 
você – e quem você é em nós… Que 
cada uma de nós participe plenamente 
em uma evolução pessoal que nos 
transforme e transforme o nosso 
mundo. Amém. 
 

Extraído de Judy Cannato, Campo de Compaixão: Como a Nova Cosmologia está 
Transformando a Vida Espiritual (Field of Compassion: How the New Cosmology is 
Transforming Spiritual Life). Notre Dame: Sorin Books, 2010. Usado com permissão. 
 

Oração do Salmo (Recitar como antífona) 
 
Através de todas as gerações os rios fluíram, rios que agora estão poluídos pela ganância. 
Através da fome e inundações, o Amado trouxe à luz uma nova vida. 
Através de todos os tempos, a Terra produziu sua colheita abundante; 

entretanto, vales e montanhas, florestas e campos têm sido usurpados. 
 

Sim, a ganância tornou-se o grande destruidor da vida, 
retirando sem oferecer de voltar, 
consumindo a Terra com abandono, 
deixando a morte, a doença e a destruição em seu caminho. 
 

Não podemos ser poupados daquilo que semeamos; 
As gerações futuras sofrerão com nossos modos voluntariosos. 
A injustiça, a opressão e a ganância voltarão em forma de corações de pedra; 
As crianças por nascer colherão uma safra de sonhos perdidos. 
 
Mesmo assim, a Fonte de toda a vida permanece fiel, 

sempre pronto a tirar-nos do deserto, 
a falar conosco no silêncio de nossos corações. 
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Sim, Você é a nossa esperança, a nossa força e o nosso conforto; 
nossos medos não vão nos subjugar. 

 
Quem despertará as nossas mentes adormecidas e erguerá os nossos corações para a 
verdade? 
Quem nos tirará da apatia, 

animará os nossos espíritos para que possamos servir o seu plano? 
O Amado espera a nossa resposta para o novo amanhecer…. 
 

Adaptado de Nan C. Merrill, “Salmo 78.” Salmos para Rezar: Um Convite à Totalidade (Psalms 
for Praying: An Invitation to Wholeness). Nova Iorque: Continuum International Publishing 
Group, 2006. Usado com permissão. 
 
 

Leituras para reflexão 
 
Se a Terra fosse dividida igualmente entre todos nós, cada pessoa receberia 4,5 acres 
(aproximadamente 1,8 hectares). Agora, considere que tudo o que você precisa (alimento, 
energia, casa, transporte, vestuário, eletrodomésticos, carros e aparelhos) deveriam ser 
provenientes desses 4,5 acres. Esse é o seu quinhão. Mas imagine que são necessários 
assombrosos 22,3 acres para manter o estilo de vida americano médio! Há não muito tempo 
atrás, muitos acreditavam que a justiça seria realizada elevando-se o padrão de vida dos 
outros àquele das nações industrializadas. Agora, sabemos que é impossível, dadas as 
restrições espaciais e recursos limitados da Terra. … Nossos padrões de consumo devem 
mudar se quisermos levar adiante um mundo que seja sustentável e justo. 
 

Adaptado do Centro Passionista Terra e Espírito, Quaresma 4.5: Simplicidade Cristã (Passionist 
Earth and Spirit Center, Lent 4.5: Christian Simplicity). Usado com permissão. 
 

Se aplicarmos ‘suficiente’ à nossa saúde, finanças e energia pessoal, nós limitamos 
automaticamente os tipos de danos que poderíamos estar causando inadvertidamente ao 
resto do mundo. O senso de ‘suficiente’ pode nutrir uma cultura de comportamento 
humano adaptado, que dará, pelo menos a alguns dos ecossistemas da Terra, uma chance 
de renovação e, ao mesmo tempo, promoção da justiça social. 
 
Suficiente refere-se a possibilidade, que é diferente de previsão e expectativa. O futuro não 
é conhecível, mas a possibilidade permanece aberta para nós; sabemos que, quando um 
grande número de pessoas, trabalhando e comunicando-se umas com as outras, 
desenvolvem em suas vidas cotidianas novas maneiras de formular problemas e respostas 
para estes problemas, a mudança social ocorre e pode influenciar a tomada de decisões nos 
níveis mais altos. Um mundo melhor é possível apenas se um número maior de pessoas 
fizerem perguntas difíceis, tais como “Quanto é demais?” “Quem decide?” e “Quem ganha 
ou perde no processo?” 
 

Extraído de Anne Ryan, “O Poder do Suficiente”, Ressurgence, Edição 263 (“The Power of 
Enough,” Resurgence). Permissão solicitada. 

 

A transformação exigida é mais do que econômica; é também social, cultural e política, 
chamando para um novo conjunto de valores e imperativos culturais; novas formas de 
políticas e de instituições e o envolvimento dos cidadãos na definição do futuro – um novo 
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tipo de consciência. Uma consciência que muda a nossa cultura do consumismo e da 
competição para um foco na qualidade de vida; a nossa política de poder e controle 
corporativo para a democracia participativa e solidária; a nossa economia baseada em uma 
mentalidade de crescimento e lucro para uma voltada ao bem estar humano e a renovação 
da Terra. 
 

Extraído de Maria Riley O.P., Vendo o Mundo de uma Nova Maneira: Uma Estrutura para uma 
Economia Renovada (Seeing the World Anew: A Framework for a Renewed Economy), Center 
of Concern, Maio de 2010. Usado com permissão. 
 

Questões para reflexão e partilha 
 
§ Como você começou a ver o mundo de forma diferente nos últimos anos? Como essa 

mudança de visão afetou a sua vida cotidiana? Os seus relacionamentos com outras 
pessoas e com toda a comunidade da Terra? Os seus padrões de consumo? 

§ O que a noção de “suficiente” significa para você? Como a ideia de “suficiente” está 
incorporada nos nossos Chamados do Capítulo à transformação, relações justas, 
sustentabilidade ecológica e mudança sistêmica? 

§ As culturas contemporâneas reduziram a importância do tempo do Sábado Sagrado 
que é intrínseco a muitas tradições religiosas, incluindo a nossa. Como um novo 
compromisso de observar o Sábado poderia nos aproximar da necessária 
transformação em nosso mundo hoje? 

 
Oração de intercessão 
 
Encerramento (juntos) 
 
Como pessoas de fé, colocamo-nos em uma atitude de reverência à bondade da Terra e à 
sua capacidade de provercom abundância a toda a criação de Deus. Reconhecendo nossa 
responsabilidade de proteger essa capacidade, comprometemo-nos firmemente com um 
novo modo de vida e uma economia diferente, baseada na integridade e dignidade da 
criação, no bem comum, na saúde e resiliência ecológica, na suficiência, na igualdade e na 
solidariedade. Depositamos a nossa confiança na graça de Deus e na capacidade humana 
para enfrentar este desafio com criatividade, inovação e fidelidade que assegurem o 
florescimento renovado de todos os seres por todo o tempo. Amém. 
 

De Um Chamado para Integrar Fé, Ecologia e a Economia Global (A Call to Integrate Faith, 
Ecology and the Global Economy; Fé, Economia, Ecologia, Transformação; 
http://faitheconomyecology.wordpress.com/2010/07/26/130/. Usado com permissão. 
 

 
Recursos Sugeridos para Estudo e Reflexão 
 
Artigos 

1. Seeing the World Anew – A Framework for a Renewed Economy – (“Vendo o Mundo 
de uma Nova Maneira – Uma Estrutura para uma Economia Renovada”), Maria Riley, 
O.P., Center of Concern, http://www.coc.org/node/6539.  

http://faitheconomyecology.wordpress.com/2010/07/26/130/
http://www.coc.org/node/6539
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2. “The Power of Enough” – (“O Poder do Suficiente”), Ann Ryan, revista Resurgence, 
Edição 263. 

 
Livros 

1. Enough is Plenty: Public and Private Policies for the 21st Century - (“Suficiente é o 
Bastante: Políticas Públicas e Privadas para o Século XXI”), Anne Ryan, O Books, 2009. 

2. Plenitude: The New Economics of True Wealth – (“Plenitude: A Nova Economia da 
Verdadeira Riqueza”), Juliet B. Schor, Penguin Press, 2010. 

3.  The Story of Stuff – (“A História das Coisas”), Annie Leonard, Free Press, 2010. 

4. Field of Compassion: How the New Cosmology is Transforming Spiritual Life – 
(“Campo da Compaixão: Como a Nova Cosmologia está Transformando a Vida 
Espiritual”), Judy Cannato, Sorin Books, 2010. 

 
Sites 

1. Fé-Economia-Ecologia-Transformação, http://faitheconomyecology.wordpress.com/  

2.  Lent 4.5: Christian Simplicity (“Quaresma 4.5: Simplicidade Cristã”) é um programa 
para proteger a criação de Deus, promover a justiça do Evangelho e alimentar a 
realização espiritual. Encontre-nos em http://www.lent45.org/.  

3.  The Story of Stuff (“A História das Coisas”), http://www.storyofstuff.org/.  

http://faitheconomyecology.wordpress.com/
http://www.lent45.org/
http://www.storyofstuff.org/

