Reflexões com o Papa Francisco
Você está convidada a passar um tempo em oração com as seguintes citações e perguntas para reflexão e a partilhar
suas reflexões e estes materiais com outras pessoas.

De Laudato si’: Sobre o cuidado do nosso lar comum
A água potável é uma questão de importância primordial, uma vez que é indispensável para a vida humana e
para sustentar ecossistemas terrestres e aquáticos .... Em muitos lugares, a demanda excede a oferta
sustentável, com consequências dramáticas .... (Parágrafo 28)
Um problema particularmente grave é a qualidade da água disponível para os pobres. Todos os dias, a água
contaminada resulta em muitas mortes e na propagação de doenças relacionadas à água .... Em muitos
lugares, fontes de água subterrânea estão ameaçadas pela poluição produzida em certas atividades
mineradoras, agrícolas e industriais .... Detergentes e produtos químicos ... continuam a ser despejados em
nossos rios, lagos e mares. (Parágrafo 29)
Mesmo com a qualidade da água disponível em constante diminuição, em alguns lugares há uma tendência
crescente ... de privatização deste recurso, transformando‐o em uma mercadoria sujeita às leis do mercado.
No entanto, o acesso à água potável segura é um direito humano fundamental e universal, uma vez que é
essencial para a sobrevivência humana e, como tal, uma condição para o exercício de outros direitos
humanos. Nosso mundo tem uma dívida social grave para com os pobres que não têm acesso à água potável
.... (Parágrafo 30)
A água continua a ser desperdiçada, não só no mundo desenvolvido, mas também em países em
desenvolvimento que a possuem em abundância .... há pouca consciência da gravidade de tal comportamento
dentro de um contexto de grande desigualdade. (Parágrafo 30)

Para reflexão e discussão:
Como a escassez de água e a poluição estão atualmente impactando os seres humanos e outras
espécies em sua região do mundo? Quais são as perspectivas futuras para o acesso universal à
água limpa e potável em sua realidade?
De que forma a privatização e a mercantilização da água impactam negativamente o acesso à
água fresca e potável, especialmente pelos pobres? Quais são as considerações morais da
conversão de um recurso que é um "direito humano básico e universal" em uma mercadoria
com um preço?
De que forma nós inconscientemente desperdiçamos ou poluimos a água ou recompensamos a
sua mercantilização através de nossas escolhas diárias?
Como podemos aprofundar nosso apreço pela dádiva da água? Como essa apreciação
aprofundada poderia ser expressa em nossas vidas individuais e comunitária?
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