
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Cuidar do mundo em que vivemos significa cuidar de nós mesmos.” (FT, 17) 
 
“Não estamos perante duas crises distintas, uma ambiental e outra social, mas sim uma 

crise complexa que é ao mesmo tempo social e ambiental. As estratégias para uma 

solução exigem uma abordagem integrada.” (LS, 139) 
 

Tornando-se pessoa de ação: uma reflexão do Dia da Terra 
 

Cinquenta e um anos atrás, uma coalizão de base de estudantes, educadores, líderes 
religiosos, políticos e outros cidadãos preocupados se reuniram para celebrar a Terra e 
aumentar a consciência sobre o sofrimento coletivo criado pela exploração e degradação 
ambiental. O primeiro Dia da Terra trouxe grandes mudanças culturais e políticas e deu 
origem a um movimento global. Neste Dia da Terra, oramos para que nosso amor e 
preocupação por toda a criação e pelas gerações presentes e futuras acendam nossos 
espíritos, nos transformando em pessoas de ação. 
 
É esta "conversão ecológica" para a qual Laudato Si’ - a encíclica do Papa Francisco sobre 
desigualdade e sustentabilidade ("ecologia integral") - nos chama. Enquanto celebramos o 
Dia da Terra neste ano especial do aniversário de Laudato Si (24 de maio de 2020 a 24 de 
maio de 2021), o Dicastério para a Promoção do Desenvolvimento Humano Integral nos 
lembra que: 
 

Temos, de fato, uma oportunidade única de transformar os gemidos e dores de 

parto atuais nas dores de parto de uma nova forma de viver juntos, unidos no 

amor, compaixão e solidariedade, e em uma relação mais harmoniosa com o 

mundo natural, nosso lar comum. Na verdade, o COVID-19 deixou claro o quão 

profundamente estamos todos interconectados e interdependentes. À medida 

que começamos a imaginar um mundo pós-COVID, precisamos acima de tudo de 

uma abordagem integral. … 

 



 

A urgência da situação exige respostas imediatas, holísticas e unificadas em 

todos os níveis - local, regional, nacional e internacional. Precisamos, acima de 

tudo, “um movimento popular” de baixo, uma aliança de todas as pessoas de boa 

vontade. Como nos lembra o Papa Francisco: “Todos nós podemos cooperar 

como instrumentos de Deus para o cuidado da criação, cada um de acordo com 

sua própria cultura, experiência, envolvimentos e talentos”.  (LS, 14) [Ver “Recursos” nº 

2.] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O Programa SOAR das Irmãs da Santa Cruz supera o desafio do lixo plástico  

Crescendo como uma criança, não havia muito plástico. Então, de repente, os plásticos 

começaram a surgir em nossa sociedade. Começamos a usar muito plástico, mas reciclando 

pouco ou nada. 

Andando pelas ruas - indo à escola, igreja e mercados - era possível ver plásticos por toda 

parte, sujando o meio ambiente e prejudicando a Terra. O aumento da dependência de 

plásticos na ausência de soluções de reciclagem resultou em sistemas de drenagem entupidos, 

causando inundações anuais que levaram à perda de vidas e propriedades. 

Embora eu considerasse os plásticos um problema sério, tive a sensação de que algo poderia 

ser feito - que deve haver uma cadeia de soluções, começando com retirá-los das ruas. Mas o 

que fazer com isso era outra questão. Foi por causa dessa necessidade que iniciei o projeto de 

reciclagem hoje conhecido como SOAR (Irmãs organizando e promovendo a reciclagem). 

Percebi que outras pessoas também compartilhavam meu sonho, e isso logo se tornou um 

esforço colaborativo. Entendemos que soluções reais e duradouras devem ser holísticas, 

levando em consideração a interdependência de todos os seres e da Terra. Tornou-se nossa 

missão criar um programa em que as pessoas e a Terra fossem enriquecidas. 

Reconhecendo que a população local vivia na pobreza, criamos um sistema pelo qual os 

moradores poderiam ganhar uma renda recolhendo plásticos nas ruas. O SOAR compra 

materiais coletados de indivíduos e fornece o pagamento com base na taxa que os parceiros 

de reciclagem estão pagando ao SOAR pelo material. Hoje, o SOAR também educa o público 

sobre a importância da reciclagem e fatores ambientais relacionados, faz parceria com 

paróquias e escolas locais e serve como pontos de conexão para a coleta de plásticos. À 

medida que nosso programa continua a se expandir, nunca perdemos de vista o fato de que 

ele começou com uma pequena centelha de ideia - com mais perguntas do que respostas - 

mas se transformou em um movimento.  

—Irmã Comfort Arthur, CSC 



 

Neste dia, como pessoas de fé, celebramos nosso cuidado com a criação e uns com os 
outros, reconhecendo que devemos trabalhar juntos em todos os níveis da sociedade - em 
nossas casas, famílias, escolas, locais de trabalho e dioceses - para criar comunidades 
resilientes e sustentáveis onde todos os seres podem florescer. 
 
Muitas vezes, não é a falta de convicção que nos faz deixar de agir, mas sim uma sensação 
de impotência. Como podemos fazer a diferença? Como podemos esperar impactar os 
problemas que vemos em nossa vida cotidiana? Como a experiência das Irmãs da Santa 
Cruz em Gana demonstra, começamos com a centelha de uma ideia - reconhecendo as 
necessidades ao nosso redor. Ao nos envolvermos em encontros, criamos parcerias vitais 
que transformam sonhos em resultados tangíveis. 

 

Perguntas para reflexão 
1. Ao olhar para os lugares em que você vive e ministra, o que precisa ser feito para 

responder “ao clamor da terra e ao clamor dos pobres”? 
2. O que você poderia fazer para atender a essas necessidades? 
3. Com quem você poderia fazer parceria para atingir seu objetivo? 

 

Oração de Encerramento 
Transformando Deus, dá-nos a coragem e a convicção de responder ao “clamor da terra e ao 
clamor dos pobres” (LS, 49 Torne-nos ousados em trilhar caminhos desconhecidos, confiando 
que você estará caminhando conosco, dando-nos a força para construir sociedades mais justas 
e sustentáveis onde quer que estejamos. 
Amém 
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