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INTRODUÇÃO GERAL 

 

Este trabalho de conclusão de curso está dividido em três capítulos, tendo 

como objetivo refletir sobre a missiologia e ecologia, considerando como elementos 

de análise o contexto socioeconômico dos dias atuais.  

O primeiro capítulo, procura evidenciar elementos importantes acerca da ação 

missionária frente aos desafios ecológicos, pastorais e eclesiais, no contexto Latino-

americano a partir do Documento de Aparecida.  

No segunda capítulo, com base na Encíclica Laudato Si e no Documento de 

aparecida, estudaremos os impactos negativos causados especialmente pelo 

modelo econômico atual, que tem provocado forte desequilíbrio para a vida humana 

e do planeta. 

No terceiro e último capítulo, procurará demonstrar que há múltiplas tarefas 

missionária, que alimentadas pela Palavra, leva a boa nova do amor a todas as 

pessoas, através do testemunho fiel a Deus Trino, para transformar a realidade e 

contemplando um futuro que está por vir. 

O caminho a ser percorrido neste estudo, impulsiona a busca de uma 

espiritualidade missionária que serve ao bem comum e o cuidado com a nossa mãe 

Terra.  Que nos leve à conversão, é a transformar este estilo de vida baseado na 

exploração, que faz adoece a terra e a humanidade, em nosso ideal, contemplar o 

Criador.  
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CAPÍTULO I 

   

CONSTRUINDO UMA MISSIOLOGIA ECOLOGICAMENTE SUSTENTÁVEL 

 

1. Missiologia e Ecologia 

 

Na reflexão missionária ecologicamente construída, o Documento de 

Aparecida1 considera que a economia há de servir ao bem comum, porque “tudo é 

moralmente correto se está orientado para o desenvolvimento global e solidário do 

homem e da sociedade” (cf. DAp. 69).  

Infelizmente hoje estamos imersos em um processo de globalização não 

solidária, mas excludente, que afeta os setores mais pobres, gerando novos rostos 

da pobreza. Já não se trata do fenômeno da opressão, mas de algo novo, que é a 

exclusão social. “Os excluídos não são somente “explorados”, mas “supérfluos” e 

descartáveis” (cf. DAp 65). Para garantir o lucro, subordina-se até mesmo a 

preservação ecológica.  

Conduzida por uma tendência que privilegia o lucro e estimula a 
concorrência, a globalização segue uma dinâmica de concentração de 
poder e de riqueza em mãos de poucos. Concentração não só dos recursos 
físicos e monetários, mas sobretudo da informação e dos recursos 
humanos, o que produz a exclusão de todos aqueles não suficientemente 
capacitados e informados, aumentando as desigualdades que marcam 
tristemente o nosso continente e que mantêm na pobreza uma multidão de 
pessoas. O que existe hoje é a pobreza de conhecimento e do uso e acesso 
a novas tecnologias. Por isso, é necessário que os empresários assumam 
sua responsabilidade de criar mais fontes de trabalho e de investir na 
superação dessa nova pobreza (DAp 62). 

  

A incapacidade de reconhecer valores “que se encontram além do mercado”, 

como “a verdade, a justiça, o amor, e muito especialmente a dignidade e os direitos 

de todos” fazem da globalização econômica “um processo promotor de iniquidades e 

injustiças múltiplas” (DAp 61).  

Afirma o Documento de Aparecida que o avanço macroeconômico impõe a 

humanidade a pagar um preço social e ecológico muito alto: exclusão, DAp 51, 

desigualdade, DAp 48, 395, elite privilegiada, DAp 425, 512, flagelo e pobreza, DAp 

                                            
1
 Conferência e Aparecida.  5ª Conferência Geral do Episcopado Latino-Americano e do Caribe. 2007, 

na cidade de Aparecida, São Paulo. 
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176, corrupção que beneficia o narconegócio, DAp 70, 425. Podemos dizer ainda 

que seu “dinamismo exportador”, DAp 63, coloca em perigo a vida dos povos 

indígenas e dos afrodescendentes, aumentando ainda mais o número de pobres e 

excluídos DAp 402 da forma básica de participação social. 

Essa situação econômica não é “natural”. Ela é socialmente construída para 

garantir o controle das riquezas nas mãos de poucos, como por exemplo a 

“internacionalização da Amazonas” que serve apenas aos interesses econômicos 

das corporações internacionais” DAp 86 e não aos povos da região, que, muitas 

vezes, fazem dos recursos naturais a base de sua economia (cf. DAp 83). Ao preço 

social do modelo econômico está associado o preço ecológico.  

 

1.1. Ecologia no Continente Americano 

 

“A riqueza natural da América Latina e do Caribe experimenta hoje uma 

exploração irracional que vai deixando rastro de dilapidação, inclusive de morte por 

nossa região” (DAp 473). A ecologia é subordinada a economia (cf. DAp 66) a 

natureza está sendo agredida; a terra, depredada; a água sendo tratada pelas 

empresas mercadoria ou disputadas pelas grandes potências como é o caso da 

Amazônia. A herança da natureza é gratuita e para todos, no entanto, “se manifesta 

frágil e indefesa diante dos poderes econômicos e tecnológicos” (DAp 471). 

Outro fator de exploração está em todos os conhecimentos tradicionais 

adquiridos e preservados pelos povos nativos da Amazônia sobre como utilizar os 

recursos naturais, principalmente os de valor medicinal. Nas últimas décadas de 

forma mais intensa e por influência de uma mentalidade tecnicista, as culturas 

desses povos vêm sendo reduzidas como ultrapassada, uma vez que a sociedade 

não reconhece com interesse e respeito estes conhecimentos, o caminho 

exploratório fica mais fácil para as indústrias farmacêuticas e de biogenética, que 

submete o estado aos seus interesses econômicos e apropria-se ilicitamente desse 

conhecimento. Com aval das instituições públicas registram esses conhecimentos 

com seus através das patentes e dessa forma abrem caminho para a exploração 

desses locais.  

Como resultados geram vulnerabilidade a esses povos que vivem 

exclusivamente desses recursos para sobreviverem e vivem em harmonia com a 
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natureza (cf. DAp 83). E como se não fosse o bastante, deslocam populações 

inteiras de seu habitat natural. Forçam a migração e causam sérios problemas 

socioambientais irreversíveis. Essa mesma população não terá acesso aos 

benefícios gerado a partir dos seus esforços, e muitas vezes morrem por falta de 

vacinas e saneamento básico. 

Desse modo, é imprescindível que o Estado retome “uma justa regulação da 

economia” (DAp 406c) da esfera privada e reassumindo a responsabilidade para as 

“políticas públicas no campo da saúde, educação, seguridade alimentar, previdência 

social e acesso à terra e à moradia, geração de emprego e leis que favorecem as 

organizações solidárias” (DAp 76), nesse sentido é indispensável também, que haja 

políticas públicas de proteção ao meio ambiente e considerando que o desequilíbrio 

ambiental torna ainda mais difícil a vida dos mais pobres, por isso uma necessidade 

maior de emprenho político, na criação de uma “verdadeira economia solidária” (cf. 

DAp 406a). 

 

1.2. Ecologia e Pastoral 

 

No plano pastoral, a economia é responsabilidade de todos e de todas as 

Igrejas, principalmente dos leigos (cf. DAp 210). Eles, através de sua “coerência 

entre fé e vida” (cf. DAp 505), dão testemunho de Cristo e dos valores do Reino no 

âmbito da vida, social, econômica, política e cultural” (cf. DAp 212). Eles colaboram 

na criação de “estruturas que consolidem uma ordem social, econômica e política na 

qual não haja iniquidade e onde haja possibilidade para todos” (DAp 384). Para que 

suas ações pastorais contribuam para a aprovação de políticas sociais e 

econômicas que atendam às necessidades da população e levem ao 

desenvolvimento sustentável. O documento de Aparecida recomenda a criação de 

um “Conselho de Assuntos Econômicos” (cf. DAp 203), nas paróquias que enfrente 

a “sustentação econômica das estruturas pastorais, ” (DAp 100e), sem criar 

“vínculos viciosos” com o “sistema econômico iníquo”(DAp 385).  

Também aposta no papel missionário da paróquia, aponta para as 

dificuldades existentes e propõe mudanças estruturais, quer “que todas as paróquias 

se tornem missionárias” (DAp 173) e “fonte dinâmica do discipulado missionário, ” 
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(DAP 171-172) “deve chegar a concretizar em sinais solidários seu compromisso 

social” (DAP 176). 

Os desafios da atualidade requerem reorganização estrutural pastoral, para 

que se aprofunde na vida comunitária a consciência da necessidade de um 

“desenvolvimento alternativo integral e solidário” (DA 474c) capaz de superar a 

lógica utilitarista e individualista” (DAp 474c) cada dia mais presente nas 

comunidades eclesiais. 

 

1.3. Autocrítica Eclesial da Evangelização 

 

Ao tratar da realidade atual latino-americana onde a pobreza, a desigualdade 

social e de direito é cada vez maior, onde a exploração alcançou os limites 

suportáveis ao meio ambiente é preciso se perguntar: Se todo batizado é discípulo-

missionário de Jesus Cristo, e tem como missão continuar o anúncio do Reino, 

então como explicar o porquê a América Latina que tem o maior número de 

Batizados do mundo, ainda sofre as dores da pobreza e da miséria, mas também da 

cultura do consumo, que hoje além de criar mais pobres ainda está destruindo o 

planeta.  Jesus veio para que todos tenham vida e vida em abundância, por que 

então “a imensa maioria dos católicos de nosso continente vive sob o flagelo da 

pobreza?” (DAp 176).  

A Igreja de Cristo tem dado seu testemunho e oferecido seus serviços de 

caridade, principalmente ao mais pobres, mas os desafios são muitos, por isso é 

preciso tomar consciência da realidade e renovar os métodos pastorais, para que 

sejam cada vez mais apropriados às novas situações, inclusive as que exigem uma 

nova evangelização, animados pelo espirito apostólico e impulso missionário.  

É o que propõe o Documento de Aparecida ao fazer uma autocritica a 

evangelização:  

 

  Lamenta-se, “algumas tentativas de voltar a certo tipo de eclesiologia e 

espiritualidade contrárias à renovação do Concílio Vaticano II”; (DAp 100b); 

 “Constatamos o escasso acompanhamento dado aos fiéis leigos em suas 

tarefas de serviços à sociedade” (DAp 100c);  
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 “Percebemos uma evangelização com pouco ardor e sem novos métodos e 

expressão” (DAp 100c); 

 “Preocupa-nos uma espiritualidade individualista” e a ênfase ritualística;” (DAp 

100c); 

 Uma mentalidade relativista no ético e no religioso e a falta de aplicação 

criativa do rico patrimônio que contém a Doutrina Social da Igreja”; (DAp 

100c); 

 Na evangelização da catequese e em geral, na pastoral persistente uma 

“linguagem pouco significativa para a cultura atual e em particular para os 

jovens” (DAp 100d); 

 Milhares de comunidades privadas da Eucaristia dominical por longos 

períodos de tempos; (DAp 100e); 

 Preocupação por que um grande número de pessoas perderem o sentido 

transcendental de suas vidas e abandonaram as práticas religiosas; (DAp 

100g); 

Esforços pastorais que deram e continuam dando frutos: 

 Devido à animação bíblica da pastoral, aumenta o conhecimento da Palavra 

de Deus; (DAp 99a); 

 A renovação litúrgica acenou a dimensão celebrativa e festiva da fé cristã 

centrada no mistério pascal de Cristo Salvador, em particular da Eucaristia; 

(DAp 99b); 

 Doutrina Social da Igreja constitui uma riqueza sem preço, que tem animado o 

testemunho e a ação solidária dos leigos e leigas, que se interessam cada 

vez mais por sua formação teológica; (DAp 99f); 

 

Diante do cenário mundial em que o Continente Latino Americano se 

encontra, torna-se necessária fortalecer às práticas de formação eclesial 

permanentemente comprometida com a vida humana, em particular com a 

população mais empobrecida, vítima de um modelo de desenvolvimento excludente. 

É preciso também o cuidado com o planeta, com a “nossa casa comum, o lugar da 

aliança com Deus com os seres humanos e toda a criação” (cf.DAp 125). Essa 

relação entre a vida humana e do planeta não pode ser quebrada, tudo faz parte da 

criação de Deus, e quebrar esta aliança é uma ofensa a Deus (cf. DAp 125).  “O 
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Senhor entregou o mundo a todos”, por isso, cabe a todos nós cuidar e adotar um 

modelo de vida menos consumista e mais solidário.  

Neste sentido, pode-se dizer que o papel missionário nas paróquias é 

fundamental para essa transformação, sendo um espaço de reflexão, meditação, 

mas principalmente do agir através do testemunho, como uma igreja presentes nas 

decisões sociais, econômicas, no cuidado com o meio ambiente, no processo de 

evangelização. 
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II CAPÍTULO 

 

EXIGÊNCIAS ATUAIS PARA O PROCESSO DE EVANGELIZAÇÃO CONFORME 

DOCUMENTO DE APARECIDA E A CARTA ENCÍCLICA LAUDATO SI 

 

2. Introdução 

 

Neste capítulo, a intenção é compreender, o processo de evangelização em 

meio aos desafios da atualidade, que coloca a vida de milhares de pessoas à 

margem da sociedade, impedidas de viver dignamente os valores do Reino de Deus. 

 

2.1. Direito 

 

O Documento de Aparecida2 interpela aos cristãos a compreender a realidade 

social e econômica atual e refletir as contradições desse modelo e suas 

consequências desastrosas. “O Reino de vida que Cristo veio trazer é incompatível 

com essas situações desumanas. Se pretendemos fechar os olhos diante dessas 

realidades, não somos defensores da vida do Reino e nos situamos no caminho da 

morte” (DAp 358).  

Milhões de pessoas que são abandonadas e excluídas de direitos básicos de 

moradias, emprego, saúde, educação, situação essa agravada pelos graves danos 

causados ao meio ambiente, como nas áreas urbanas a falta de saneamento básico 

nas regiões mais periféricas, a poluição causada pelos carros e indústria que agrava 

ainda mais saúde dos mais pobres. Nos meios rurais, o crescente domínio do 

agronegócio que desmata e destrói os biomas, e tira do pequeno agricultor ou dos 

povos originários o direito de viver em suas terras, as perdas são irreparáveis é 

preciso superar essas “graves desigualdades sociais e as enormes diferenças no 

acesso aos bens,”3 essenciais à vida. O modelo distributivo atual é injusto4. “Ao 

mesmo tempo em que procuramos proteger a flora e a fauna, devemos, certamente, 

                                            
2
 A articulação, a continuidade e a atualização do Documento de Aparecida com a Carta Encíclica da 

Laudato Si é devida à presença do então Cardeal Bergóglio, membro da presidência da Conferência 
de Aparecida que em 2013 foi eleito Papa com o nome de Francisco. 
3
 Laudato Si. Carta Encíclica do Papa Francisco. São Paulo: Paulus, 2015, p.50. 

4
 Ibidem. 
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ter a preocupação de que os outros seres vivos não sejam tratados de forma 

irresponsável” DAp 90. Devemos também: 

Indignar-nos sobretudo com as enormes desigualdades que existe entre 
nós, porque continuamos a tolerar que alguns se considerem mais dignos 
do que outros. Deixamos de notar que alguns se arrastam numa miséria 
degradante, sem possibilidades reais de melhorias, enquanto outros não 
sabem sequer que fazer ao que têm, ostentam vaidosamente numa suposta 
superioridade e deixam atrás de si um nível de desperdício tal que seria 
impossível generalizar sem destruir o planeta. Na prática, continuamos a 
admitir que alguns se sintam mais humanos que outros, como se tivessem 
nascido com maiores direitos (LS 90) 

Há um consenso ecumênico de  

[...] que a terra é, essencialmente, uma herança comum, [...] porque Deus 
criou o mundo para todos. Por conseguinte, toda abordagem ecológica deve 
integrar uma perspectiva social que tenha em conta os direitos 
fundamentais dos mais desfavorecidos. LS 93. O princípio da subordinação 
da propriedade privada ao destino universal dos bens e, consequentemente, 
o direito universal ao seu uso é uma ‘regra de ouro’ do comportamento 
social e o ‘primeiro princípio de toda a ordem ético-social’. A tradição cristã 
nunca reconheceu como absoluto ou intocável à propriedade privada e 
salientou a função social de qualquer forma de propriedade privada (LS 93). 

 

  Com efeitos impõe-se ao cristão, a busca pelo direito e uma sociedade mais 

justa por que o Reino de Deus é o Reino de vida para todos.  

 

2.2. Ecologia 

 

A palavra “ecologia” tem muitos sentidos e conotações. Para efeito didático, 

selecionaram-se aqui três dimensões básicas que se implicam neste conceito. A 

ecologia é simultaneamente: (1) movimento planetário de natureza ética, (2) ciência 

e (3) paradigma. Pode-se começar com qualquer um deles, pois estão intimamente 

relacionados. Cada dimensão oferece possibilidades de diálogo com a fé cristã e o 

seu saber, a teologia. Partiremos da dimensão ética e prática, considerando que as 

ações humanas são “ato primeiro”, parafraseando G. Gutiérrez. 

O movimento ecológico emite um juízo de valor sobre a relação do ser 

humano com o meio ambiente. E o interpela, para que reverta os processos de 

destruição dos ecossistemas e assuma sua responsabilidade pelo presente e pelo 

futuro de nosso planeta. Tem, portanto, uma dupla vertente de valoração e de ação. 

Uma parte significativa do movimento ecológico desenvolve um olhar crítico 

sobre as estruturas sócio-político-econômicas que regem a economia de mercado, 
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no mundo globalizado. O atual modelo civilizatório exige cada vez mais energia, 

explora irresponsavelmente recursos finitos e desestrutura os ecossistemas. Está 

intimamente conectado com o capitalismo internacional. O mesmo sistema que 

concentra riqueza exclui nações e povos, também explora e destrói o meio 

ambiente. Somente uma mudança radical, fora da economia de mercado, tornaria o 

nosso planeta viável no presente e no futuro. O próprio conceito de desenvolvimento 

precisa ser revisto. 

Outras correntes defendem a bandeira do desenvolvimento sustentável, 

dentro do capitalismo. Trata-se de investir na ciência e na técnica, aperfeiçoar e 

corrigir os mecanismos de produção, consumo e descarte dos produtos, reduzir a 

poluição e aumentar a ecoeficiência. Apelam para um crescente compromisso dos 

cidadãos e das empresas, no sentido de minimizar o impacto ambiental. Exigem 

crescentes avanços na legislação dos países, para coibir abusos e punir crimes 

ambientais. Postulam uma governança planetária, mediada por protocolos e 

convenções que estabeleçam metas e compromissos das nações com o planeta. 

A ecologia recoloca a questão dos valores, do cuidado com a vida, de forma 

duradoura. O conceito de sustentabilidade ecológica foi introduzido na década de 80 

por Lester Brown. Mais tarde, no Relatório Brundtland (1987) se fala em 

desenvolvimento sustentável, como satisfazer “as necessidades da atual geração, 

sem comprometer as das gerações futuras”. Assim, sustentabilidade é o somatório 

de processos que visam garantir a continuidade da qualidade da vida para as novas 

gerações de seres humanos, animais, plantas e microorganismos. 

O conceito de sustentabilidade sofreu uma evolução no correr dos últimos 

anos. Originalmente, no movimento ecológico, significava garantir a continuidade 

das “comunidades de vida” e o equilíbrio dos ecossistemas, no presente e no futuro. 

Tinha assim uma conotação exclusivamente ambiental. Mas o termo foi apropriado 

pelos gestores de empresas do mercado global, passando a significar a viabilidade e 

a continuidade de um negócio ou empreendimento. Também os líderes 

governamentais passaram a usar este termo, para sinalizar se determinadas 

políticas tinham perspectiva de continuidade em longo prazo. O Fórum Social 

Mundial levantou a bandeira da “insustentabilidade” do atual mercado global, 

especialmente em termos sociais. E propugnou um “novo mundo possível e 

necessário”, com formas diversas de produção, consumo e inclusão. Deste “conflito 
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de interpretações” nasce o termo atual, que inclui a simultaneidade de aspectos 

ambientais, econômicos e sociais. 

Ecologia a ciência que “estuda as relações entre os organismos vivos e o 

meio ambiente onde se desenvolvem” (LS 138), que devem ser estudadas a partir 

das dimensões ambientais, econômicas e sociais. Fazer uma reta compreensão da 

ecologia 

Com os avanços tecnológicos aumentaram significativamente velocidade de 

produção e consumo, consequentemente a extração dos recursos naturais são 

maiores em espaço de tempos cada vez mais curtos. O fato é que o tempo natural 

de recuperação da terra não está sendo respeitado, a exemplo do que acontece na 

agricultura praticada pelos grandes latifundiários, que desmatam grandes áreas para 

abastecer o agronegócio. Esse modelo de agricultura produz impactos ambientais 

negativos que compromete o futuro: empobrecimento e contaminação dos solos; 

diminuição e contaminação das águas; perda de biodiversidade, natural e cultivada; 

mudanças microclimáticas; destruição de paisagens; erosão e riscos de 

desertificação. Tais impactos não são apenas ambientais. Têm também o potencial 

de afetar a segurança alimentar e nutricional, a saúde, a soberania, enfim, a 

qualidade de vida rural e urbana, pois fazem uso de insumos químicos e sementes 

geneticamente modificadas. Esse modelo promoveu o desgaste e o abandono de 

antigas práticas culturais relacionadas ao manejo da produção; desvalorizou os 

saberes acumulados por incontáveis gerações de indígenas, caboclos e 

quilombolas; desqualificou os conhecimentos das comunidades tradicionais, 

colocando-os à margem dos sistemas simbólicos do mundo globalizado. 

O desmatamento das áreas naturais contribui para o aquecimento global no 

sentido de promover um desequilíbrio, seus efeitos afeta a vida de todos. Períodos 

longos de secas e em outros momentos enchentes que destroem campos e cidades.  

A emissão dos gases chamados estufa tem aumentado o calor na terra, aumentando 

o número de doenças principalmente às respiratórias, que afeta principalmente os 

mais pobres que sem acesso adequado as redes de saúde acabam morrendo. 

A água potável, fundamental à vida e um bem inalienável também é o foco de 

interesse dos poderosos do mercado global, a disputa para controlar às reservas 

aquíferas já é sentida no mundo todos, o interesse visa o lucro futuro que pode estar 

mais centrado na água do que no petróleo, por outro lado ainda existe um descaso 

gritante com a preservação dos rios que são muitas vezes contaminados pelo uso 
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de agrotóxico nas lavoiras e pela falta de tratamento dos esgotos nas áreas urbanas. 

Os efeitos na vida animal são mortais.  

Por isso, a necessidade de ampliarmos o nosso campo de compreensão, 

[...] acerca das condições de vida e sobrevivência de uma sociedade, com a 
honestidade de pôr em questão modelos de desenvolvimento, produção e 
consumo [...] o tempo e o espaço não são independentes entre si...assim 
como as espécies vidas...por isso, os conhecimentos fragmentários e 
isolados podem torna-se uma forma de ignorância, quando resistem a 
integrar-se numa visão mais ampla da realidade (LS 138). 

O resultado dessa falta de visão é que estamos lidando com uma tensão 

entre economia e ecologia que se tornou um grande desafio para a humanidade 

dando início a uma crise civilizatória sem precedentes. Em nome da produção e 

consumo, a poluição e mudanças climáticas passam a afetar cada vez mais os 

ecossistemas. 

É preciso olhar para a criação de Deus com a preocupação de quem cuida, 

essa é uma tarefa humana uma missão para todas as discípulas e discípulos de 

Jesus Cristo, portanto, os assuntos relacionados às questões ecológicas e a 

proteção da natureza, devem fazer parte da vida eclesial e pastoral. É importante 

que o diálogo entre as diversas áreas de conhecimento se aprofundem, pois, a 

humanidade é parte de um vasto universo em evolução e o seu bem-estar depende 

da preservação do meio ambiente.  

O modelo de vida que Cristo veio nos oferece não condiz com modelo de vida 

que estamos inseridos hoje, uma realidade de exploração humana e do planeta. A 

humanidade se colocou acima de toda a criação, dominando e submetendo o meio 

ambiente em nome do progresso. Hoje os danos causados ao meio ambiente em 

decorrência da ação humana superam muito o passado.  

A falta de preocupação por medir os danos à natureza e o impacto 
ambiental das decisões é apenas o reflexo evidente do desinteresse em 
reconhecer a mensagem que a natureza traz inscrita nas suas próprias 
estruturas. Quando, na própria realidade, não se reconhece a importância 
de um pobre, de um embrião humano, de uma pessoa com deficiência – só 
para dar alguns exemplos –, dificilmente se saberá escutar os gritos da 
própria natureza. Tudo está interligado. Se o ser humano se declara 
autônomo da realidade e se constitui dominador absoluto, desmorona-se a 
própria base da sua existência, porque em vez de realizar o seu papel de 
colaborador de Deus na obra da criação, o homem substitui-se a Deus, e 
deste modo acaba por provocar a revolta da natureza (LS 117). 
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A proteção à criação, diversidade e beleza da Terra é um dever sagrado. Por 

falta de consciência de muitos seres humanos e sua explorações ao meio ambiente, 

enfrentamos hoje no planeta a ameaça de extinção de 11 mil espécies, de 

microrganismo, animais e vegetais e cerca de 1 bilhão de pessoas que vivem hoje 

diariamente com fome. Nos últimos anos no Brasil, estamos passando por essas 

realidades as florestas do país vem sofrendo com o desmatamento muito acelerado, 

muitas espécies estão ameaças de extinção, rios estão perdendo seus afluentes e a 

falta de chuvas para abastecer as represas, vem sem um grande problema para o 

país. 

 

2.3. Economia 

 

Os efeitos da globalização econômica na América Latina, assim como em 

todo o mundo, têm deixado suas marcas de exclusão e degradação ao meio 

ambiente. Conciliar crescimento econômico sem penalizar tantas vidas, é uma 

questão ainda sem respostas concretas. No entanto, o mercado econômico, 

direciona seus esforços no desenvolvimento tecnológico que tem oferecido muitas 

soluções positivas para a qualidade da vida humana, mas também tem sido a razão 

de muitos males, pois é usada como ferramenta de dominação dos povos e a 

compulsão social de acumular riquezas. Responsável por acelerar o processo 

produtivo que retira da natureza os recursos naturais de forma desenfreada, 

ameaçando a sobrevivência dos povos no planeta.  

Em 1971 o Papa Beato João Paulo VI, alerta a [...] necessidade urgente de 
uma mudança radical no comportamento da humanidade”, porque as 
escolhas que estavam sendo feitas, [...] a noção de progresso, se não 
caminhar junto com o “social e moral, poderia voltar-se contra o homem

5
. 

Nessa perspectiva é que economia e ecologia se complementam, 

fundamentadamente para promover mudanças nos modos de ser e de viver da 

sociedade. Isso requer um rompimento gradual nos padrões de comportamento, 

valores e atitudes direcionados exclusivamente para a manutenção do modelo 

econômico vigente. O mercado econômico resiste em adotar medidas mais contidas 

de crescimento, o que seria um ganho para todos, a exemplo, podemos começar 

                                            
5
 LS 4 
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pela má distribuição das riquezas do planeta, enquanto há o desperdício de 

alimentos em alguns países, em outros, pessoas morrem de fome todos os dias, 

pela falta de água pelo extrativismo vegetal e mineral, causando a desertificação das 

terras pelo uso excessivo, as guerras principalmente motivadas pelo controle do 

petróleo que expulsa milhares de pessoas de sua terra natal, para viverem como 

estrangeiras submetidas à rejeição e humilhação e em situação de pobreza, 

enquanto isso uma série de recursos são destinados “a salvação dos bancos a todo 

custo, fazendo a população pagar o preço”6 . 

É uma distorção conceitual da economia: desde que aumente a produção, 
pouco interessa que isso se consiga à custa dos recursos futuros ou da 
saúde do meio ambiente; se a derrubada de uma floresta aumenta a 
produção, ninguém insere no respectivo cálculo a perda que implica 
desertificar um território, destruir a biodiversidade ou aumentar a poluição. 
Por outras palavras, as empresas obtêm lucros calculando e pagando uma 
parte ínfima dos custos. Poder-se-ia considerar ético somente um 
comportamento em que os ‘custos econômicos e sociais derivados do uso 
dos recursos ambientais comuns sejam reconhecidos de maneira 
transparente e plenamente suportados por quem deles usufrui e não por 
outras populações nem pelas gerações futuras’. 

7
 

 

É preciso repensar o modelo econômico “na busca de um desenvolvimento 

sustentável e integral”8 para o resgate da dignidade humana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
6
 LS 189. 

7
 LS 195 

8
 LS 13. 
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III CAPÍTULO 

 

MISSÃO DE MUITAS MANEIRAS 

 

3. Introdução 

 

Diante dos desafios do mundo atual sobre a vivência missionária eclesial, 

católica ou não, sigo as orientações do autor David J. Bosch, sobre o tema Missão 

de muitas maneiras. Cresce a consciência, nas últimas décadas, da missão que 

brota do seguimento de Jesus Cristo, suscitada já na graça do batismo. Ela se 

realiza em meio aos desafios de nosso tempo, cientes de que este é para nós o 

tempo da graça de Deus. Trata-se de uma vocação! O chamado que nos é feito 

aponta-nos para o momento de uma real fecundidade e uma profunda alegria na 

realização da missão. 

 

3.1. Tudo é missão? 

 

Assim como em todos os campos da teologia, sempre há a necessidade de 

atualizar conceitos para que estes possam dialogar com os desafios da atualidade. 

No campo da missiologia essa necessidade não é diferente. Viver no dia a dia os 

valores da fé cristã, talvez seja um dos maiores desafios, principalmente quando a 

vida eclesial parece ser distinta da vida em sociedade, ou popularmente dito “no 

mundo” (BOSCH, 2014). 

De acordo com Bosch (2014), o termo missão nas últimas décadas foi foco de 

muita atenção e de muitas críticas. “A inflação do conceito apresenta implicações 

tanto positivas quanto negativas. Umas das consequências negativas é a tendência 

de definir missão de uma forma demasiadamente ampla”9. Essa linha de 

pensamento originou a frase, “se tudo é missão, nada é missão”10. A expressão 

aparece como advertência, pois se de um lado a missão eclesial não pode ficar 

                                            
9
 Bosch, David J. Missão transformadora: mudanças de paradigmas na teologia de missão/ David J. 

Bosch; tradução de Geraldo Korndörfer; Luis Marcos Sander. São Leopoldo, RS. Sinodal, 2002, pág. 
609. 
10

 Ibidem cf. Máxima formulada por Neill (1959, p.81).  
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limitada à pregação e implantações de igrejas, ou ainda a certas predileções, do 

outro, necessita estar comprometida com a missão libertadora de Jesus. 

Então, o que está legitimamente incluído na missão da igreja? “Antes, missão 

é Missio Dei que constitui a igreja [...] purifica a igreja. Ela a coloca sob a cruz - o 

único lugar onde está segura”11. Desta forma, entendemos que a missão da igreja 

deve ser compreendida a partir da missão de Cristo e não ao contrário. A 

importância da compreensão do que é missão, deve orientar-nos a uma estratégica 

eficaz no cumprimento da mesma em nossos dias. 

Por isso, 

A Igreja é chamada a repensar profundamente e a relançar com fidelidade e 
audácia sua missão nas novas circunstâncias latino-americanas e mundiais. 
Ela não pode fechar-se frente àqueles que só veem confusão, perigos e 
ameaças ou àqueles que pretendem cobrir a variedade e complexidade das 
situações com uma capa de ideologias gastas ou de agressões 
irresponsáveis. Trata-se de confirmar, renovar e revitalizar a novidade do 
Evangelho arraigada em nossa história, a partir de um encontro pessoal e 
comunitário com Jesus Cristo, que desperte discípulos e missionários. Isso 
não depende tanto de grandes programas e estruturas, mas de homens e 
mulheres novos que encarnem essa tradição e novidade, como discípulos 
de Jesus Cristo e missionários de seu Reino, protagonistas de uma vida 
nova para uma América Latina que deseja reconhecer se com a luz e a 
força do Espírito

12
. 

 

Missão, portanto, é fundamentalmente a atividade de Deus, levando adiante 

toda a história e trazendo-a à sua gloriosa conclusão. Segundo Bosch (2002, p.62): 

Missão significa a proclamação e manifestação do Reino oniabrangente de 
Jesus, que ainda não é reconhecido e acatado por todos, mas já é, não 
obstante, uma realidade. Assim, a missão da igreja não vai inaugurar o 
reinado de Deus, porém o possível fracasso dessa missão também não vai 
frustrar. 

 

É necessário proclamar o Reino de Jesus, para que todos possam conhecê-lo 

e aceita-lo, como o único salvador de sua vida, e fazer parte de seu Reino, a missão 

realmente é muito mais do que se possa imaginar, não haverá frustração, pois Deus 

é fiel para cumprir todo o plano da Missio-Dei13. 

Em Bosch, temos que o termo Missio Dei foi usado em 1934 por Karl 

Hartenstein, missiológo alemão que, atentado aos desdobramentos que a teologia 

                                            
11

 Ibidem, 618. 
12

 DAp 11 
13

 A expressão vem do latim ‘o envio de Deus’, no sentido de ‘ser enviado’. Uma frase usada na 
discussão missiológica protestante, especialmente desde a década  de 1950 (cf. MCINTOSH, 2000, 
p. 631). Em língua inglesa significa ‘a missão de Deus’. 
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bíblica vinha sofrendo no pós-guerra, se inspirou em Karl Barth, que articulou sobre 

a missão estar relacionada com a Trindade: missão como a actio Dei (a ação de 

Deus) (2014, p.467). Bosch (2014) vai a atualizar o sentido da expressão quando 

diz: “a doutrina clássica da missio dei como Deus, o Pai enviando o Filho; e Deus, o 

Pai e o Filho, enviando o Espírito” foi expandida no sentido de incluir ainda outro 

movimento: Pai, Filho e Espírito Santo enviando a Igreja para dentro do mundo. 

Portanto, nesse sentido, a missio dei faz parte do contexto da Trindade e não da 

soteriologia, nem da eclesiologia. Bosch conclui: “Nossas ações missionárias só 

serão autênticas se refletirem as ações de Deus” (BOSCH, 2014, p. 468). 

 

3.2. Nada é missão 

 

Retomando a máxima “se tudo é missão, nada é missão”14. A igreja como um 

todo existe pela missão de Deus. Como foi dito, não se trata tanto de Deus ter uma 

missão para a igreja, mas de que Deus tem a igreja para sua missão. A igreja como 

um todo é, nesse sentido, missionária.  Tudo o que a igreja é e faz deve estar 

conectado de alguma maneira à nossa própria razão de existir.  

 Não é o caso de todos fazerem tudo, mas de todos serem intencionais em 

relação a alguma coisa, de acordo com o dom e a orientação de Deus.  

 

3.3. Faces da igreja em missão 

 

Para se entender as faces da Igreja em missão de acordo Bosch (2014) é 

preciso entender a missão no contexto de Missio Dei, como já fora exposta 

anteriormente. 

Para Bosch, a missão cristã deve ser multidimensional, para que seja 

fidedigna e fiel às suas origens e seu caráter, expõe “ seis eventos salvífico”15 que 

são sentido à missão, entendidos como Missio Dei: Encarnação de Cristo, o evento 

e o significado da Cruz, a ressurreição corporal de Jesus, a ascensão, a descida do 

Espírito Santo e o nascimento da igreja em Pentecostes, e, finalmente, a parusía16. 

                                            
14

Ibidem p. 609. 
15

BOSCH, David Jacobus. Missão transformadora: mudança de paradigma na teologia da missão. 
São Leopoldo: Sinodal, 2002, p. 610. 
16

 Cf. ibidem, p. 610. 



26 
 

Cada um desses eventos influencia a nossa missão e não pode ser visto isolado um 

do outro. 

Sendo assim, a igreja deve refletir e viver suas ações missionárias, para 

restaurar o ser humano e toda a criação. Nos dias de hoje, isso significa a sair dos 

muros dos templos e ir ao encontro do outro. É preciso ajudar às pessoas ou 

socorre-las não por obrigação ou contragosto, mas a exemplo do bom Samaritano, 

ter compaixão, e fazer da dor do outro a própria dor.  

Ironicamente comportamento individualista está muito presente na vida 

eclesial, ou seja, sacerdotes, religiosos e leigos, que não encontra tempo para o 

irmão que sofre, desviando-se do caminho quando vê alguém que necessita de 

ajuda, e muitas vezes esse compromisso é na própria igreja, nas ações 

comunitárias, a caminho do trabalho. O tempo também tem nos tornado ausente no 

cuidado com o meio ambiente, e com a mãe terra.  É no momento de dor que 

precisamos ser sinônimo de amor e envio salvífico.  

A igreja em missão, acontece no local em que vivemos e por onde circulamos 

diariamente, acolhendo o próximo com a misericórdia de Deus nosso Criador 

transformando a realidade na perspectiva do Reino de Deus.  

Bosch (2002), finaliza dizendo que: 

 A missão é, simplesmente, a participação das pessoas cristãs na missão 
libertadora de Jesus [...]apostando em um futuro que a experiência 
verificável parece desmentir. Ela é a boa nova do amor de Deus, encarnado 
no testemunho de uma comunidade em prol do mundo”

17
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
17

 Ibidem, pág. 619 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Concluindo, destacamos que o tema da ecologia e da sustentabilidade da 

vida no planeta não é apenas uma moda teológica. Neste sentido, chamamos 

atenção para a dimensão missionária implicada no tema da ecologia e da 

sustentabilidade da vida e como, a partir de uma postura de fé, é preciso 

desenvolver uma espiritualidade corajosa e, ao mesmo tempo, humilde. Trata-se de 

assumir uma espiritualidade que sustente as comunidades de fé numa caminhada 

que não se anuncia fácil ou incontroversa. Tal espiritualidade bebe da fonte do 

evangelho da graça de Deus presente em Jesus Cristo. Simultaneamente, está 

aberta ao diálogo com outras expressões da sacralidade da existência, como a 

religiosidade dos povos indígenas e negros.  

A reflexão teológica numa dimensão de missiologia integral contemporânea 

precisa alargar seus horizontes. O tema da ecologia e da sustentabilidade se revela 

a cada dia mais crucial para os destinos da humanidade neste planeta, que é um 

pequeno ponto no universo das galáxias18. Ainda que nos sintamos muito pequenos 

diante da enormidade do problema, não podemos nos esquivar da tarefa, até porque 

o que nos move é a fé no Deus da vida.  

Leonardo Boff é um dos teólogos da América Latina que mais tem se 

dedicado ao tema da ecologia como uma das urgências da sociedade 

latinoamericana e da teologia que aqui se produz. Sua visão inclusive ultrapassa a 

teologia19. Em sua defesa de uma nova relação não só com a Terra, o planeta, mas 

também com o cosmo, está presente uma antiga visão que procede dos tempos 

bíblicos e até antes. No caso da tradição judaico-cristã, o ser humano (adam, em 

hebraico) é criado a partir da terra (adamá, em hebraico). Nas tradições dos povos 

andinos, a Terra é a grande mãe (Pachamama), o grande útero que concede e 

sustenta a vida e os povos da Terra. Segundo a moderna cosmologia, a Terra é um 

                                            
18

 Os resultados da Conferência sobre o Clima no mundo, que acabou de se realizar em Bali, 
Indonésia, demonstram como o tema interfere nas políticas econômicas dos países mais ricos, que 
sistematicamente oferecem as maiores resistências a mudanças substanciais nas causas que 
contribuem para o efeito estufa, as mudanças climáticas e outros temas correlatos. Cf. notícia em 
Zero Hora, Porto Alegre, 16/12/2007, p. 42 
19

 Cf. BOFF, L. Ecologia, Mundialização, Espiritualidade. A emergência de um novo paradigma. São 
Paulo: Ática, 1993. BOFF, L. Princípio Terra: A volta à Terra como pátria comum. São Paulo: Ática, 
1995. BOFF, L. Dignitas Terrae. Ecologia: gritos da terra, grito dos pobres. 2. ed. São Paulo: Ática, 
1996. BOFF, L. Saber cuidar. Ética do humano – compaixão pela terra. 3. ed. Petrópolis: Vozes, 
1999. 
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ser vivo (Gaia) em meio ao qual tudo está interretro-relacionado, como costuma 

escrever L. Boff. A questão de fundo que deve ser colocada diante da destruição 

sistemática a que as diferentes sociedades humanas submeteram a terra e o meio 

ambiente parece ser a seguinte: 

O fato de o ser humano ter se colocado sobre a natureza, em busca de sua 
emancipação e autonomia, e ter cortado os vínculos afetivos e de significado que com 
ela mantinha. De ser da natureza passou a ser sobre e contra a natureza. A trajetória 
humana passou a ser regida, predominantemente, pela vontade de poder e de 
dominação: o ser humano como senhor absoluto da natureza (antropocentrismo) 
(BOCK, 2002. p. 41). 

 

Conforme o estudo de Carlos G. Bock (2002), no que se refere à 

responsabilidade cristã desse longo processo de dominação da terra e da natureza, 

L. Boff concorda que a fé cristã pode ter contribuído para dar fundamento a essa 

visão. Mas sua preocupação atual é muito mais prospectiva, devido à urgência do 

momento que estamos vivendo no atual estágio da história da humanidade sobre o 

planeta Terra. Seus últimos escritos, então, têm a finalidade recorrente de despertar 

a consciência ecológica, a partir de uma “nova visão religiosa e espiritual que 

postule um novo modo de ser no mundo e com a natureza” (BOCK, 2002, p. 41). 

A questão ecológica bate diariamente à nossa porta, seja quando temos de 

decidir como lidar com o lixo que produzimos, seja na maneira como gastamos 

energia, água e outros recursos necessários para uma vida confortável. É sabido 

que o desperdício é um componente tragicamente importante nos dejetos da 

sociedade brasileira. Mas essa é uma constatação meramente superficial, ainda que 

importante do ponto de vista de uma educação ecologicamente responsável 

(GADOTTI, 2000. p. 74-10)20. Tanto mais urgente, porém, é nos darmos conta dos 

macroprocessos que dirigem as decisões dos governos mundiais quanto a temas 

como: a) o uso das distintas fontes de energia e o crescimento exponencial das 

economias mundiais; b) a destruição da camada de ozônio e o efeito-estufa por 

conta da emissão contínua de gases poluentes, sobretudo pelos países ricos do 

Primeiro Mundo, tendo a frente os EUA (BOFF, 1993, p. 24); c) como imaginamos o 

mundo para daqui a 50 ou 100 anos, quando não mais estivermos aqui para corrigir 

os erros que praticamos hoje.  

                                            
20

 Gadotti escreve sobre a ecoformação e avisa que o “simples fato de aprender a economizar, a 
reciclar, a compartilhar, a complementar, a preservar, a aceitar a diferença pode representar uma 
revolução no corpo do sistema” (2001, p. 85). Para ele, a ecopedagogia deve tornar-se um projeto 
alternativo global na direção de um novo modelo de civilização sustentável do ponto de vista 
ecológico, um projeto utópico que implica mudar as relações humanas, sociais e ambientais que 
prevalecem atualmente. Este é o sentido da pedagogia da Terra (p. 94) 
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Eis aí o desafio missionário que temos de assumir na questão ecológica 

(CASTRO, 2000). Lutar por mudanças globais e de comportamento é, talvez, ainda 

mais difícil do que as lutas ideológicas do século passado (socialismo x capitalismo). 

As resistências que encontramos são exponenciais. Países como EUA, Alemanha, 

Japão, França, Inglaterra e outros, que utilizam intensamente a maior parte da 

energia disponível no planeta com vistas a manter um padrão de consumo 

completamente insustentável para o resto do mundo, dificilmente aceitam mudanças 

substantivas em seus objetivos nacionais, econômicos, políticos, sociais. É de 

conhecimento geral que os EUA não assinaram o Protocolo de Kyoto, um 

documento internacional assinado em 1997 por vários países industrializados e no 

qual esses países se comprometem com um programa de redução de emissão de 

gases até 2012, da ordem de tímidos 5% em comparação com o ano de 1990. Ora, 

mesmo esse propósito não foi até o momento aceito pelos EUA, que temem que a 

decisão prejudique os interesses de suas empresas e do seu estilo de vida.  

Países como Índia, China ou Brasil também resistem a mudanças dessa 

ordem. No caso do Brasil, que começa a entrar num novo ritmo de crescimento 

econômico e está para deslanchar um grande projeto de produção de energia 

biossustentável (etanol da cana-de-açúcar, uso de grãos para produção de 

biodiesel), o que se percebe é a dificuldade para transformar os objetivos do 

crescimento econômico necessário para diminuir a pobreza e tornar a economia 

sustentável num planejamento ecologicamente viável para as gerações futuras. 

 Debates como a utilização dos recursos imensos da riqueza natural da 

floresta amazônica, o novo projeto de transposição das águas do rio São Francisco, 

a recente decisão de concluir a construção da usina nuclear de Angra III, o plano de 

construção de novas usinas hidrelétricas e tantos outros projetos de grande impacto 

causam debates exaltados, por vezes atitudes extremas de resistência, como foi a 

greve de fome de Dom Luiz Flávio Cappio, na Bahia, em 2005, para contestar o 

projeto da transposição do São Francisco. O novo jejum que Dom Cappio realizou 

em dezembro de 2008 foi mais radical na exigência ao governo brasileiro. Em outros 

países da América Latina, há problemas semelhantes, como é o caso da luta contra 

a privatização dos serviços de água na Bolívia (GARCÍA, 2003), ou os projetos 

multinacionais de plantio da monocultura da palma africana no Pacífico colombiano, 

projetos que estão afetando comunidades afro-colombianas e também indígenas.  
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Quer dizer, a missão da igreja cristã nesse particular mais uma vez nos 

convoca a abrir os olhos e erguer a voz em defesa dos direitos da própria criação 

quanto ao cuidado humano. O critério da precaução referente a questões que 

envolvem a pesquisa com genes e células-tronco deveria ser estendido a outros 

campos das atividades humanas. Precaução, cuidado e responsabilidade quanto ao 

uso dos recursos não-renováveis da terra são atitudes que definitivamente precisam 

ser incorporadas ao ser cristão no século. 

Menos que isso significa omissão grave na defesa da vida, dom de Deus. A 

esse desafio junte-se a ética compassiva proposta por Leonardo Boff, tanto entre os 

seres humanos quanto em relação ao planeta Terra. Para Boff, o cuidado como 

característica do éthos humano faz parte do modo de ser essencial da humanidade. 

Cuidar é mais que um ato. É uma atitude de preocupação, de responsabilização e 

de envolvimento afetivo com o outro. Sem o cuidado, o ser humano deixa de ser 

humano21. Colocar cuidado em tudo o que faz ou imagina é característica humana 

essencial e singular. E isso vale tanto para a esfera humana quanto na relação com 

o meio ambiente e o próprio cosmo. Para que o futuro seja diferente do que hoje 

está projetado nas estatísticas e no desdobramento do que já aconteceu e está 

planejado, é urgente assumir este novo éthos do cuidado, de sinergia, de 

benevolência e paz para com a Terra, a vida, a sociedade e o destino das pessoas, 

especialmente das grandes maiorias empobrecidas da Terra, afirma L. Boff  (1999, 

p. 39). O teólogo sul-africano Steve de GRUCHY, da Universidade Kwazulu, de 

Natal, defende a proposta de uma Agenda Oliva, que une num só processo a luta 

por justiça social (o caroço da azeitona) com a luta em defesa da preservação 

ambiental (a polpa verde da azeitona, fruto da oliveira, aliás, árvore muito importante 

na geografia da Palestina!). 

A ecologia corrige e aperfeiçoa o antropocentrismo. O ser humano está no 

centro, mas junto com os outros seres, em busca de comunhão. É filho(a) da Terra, 

a própria Terra em sua expressão de consciência, de liberdade e de amor. O destino 

do ser humano está associado ao destino do cosmos. Superando o 

antropocentrismo egóico da modernidade, afirma-se que há uma circularidade: o 

universo é direcionado para o humano como o humano é voltado para o universo 

donde proveio. Pertencem-se mutuamente. 

                                            
21

 Um morador de rua no centro da cidade de São Paulo escreveu o seguinte num muro: ser/ um/ 
mano, eis a questão! Devo esta citação à colega pastora Vera Cristina Weissheimer. 
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 O paradigma ecológico revisa a subjetividade moderna, a partir das 

categorias “diversidade” e “interdependência”. Um dos princípios da 

ecoalfabetização, propugnado por F. Capra, é que a biodiversidade assegura a 

resiliência dos ecossistemas. Quanto mais espécies interagem, maior a resistência e 

a capacidade de reequilibrar-se. O mesmo vale para a convivência humana. Um ser 

humano sozinho, concebido de forma individualista, sem relação com os demais, 

centrado egoicamente em si mesmo, é extremamente frágil. A humanidade evolui e 

conquista equilíbrios mais complexos quando promove e inclui as diferenças de 

gerações, de gênero, de etnias e de culturas. A biodiversidade inspira a cultivar a 

antropodiversidade. O ser humano privado, individualista, competidor estaria 

condenado ao fracasso, em longo prazo. Os processos evolutivos do nosso planeta 

mostraram que não foram os mais fortes que sobreviveram, e sim aqueles que 

conseguiram estabelecer relações fortes de cooperação e interdependência. 

O paradigma ecológico questiona a forma dominante de elaboração do 

conhecimento e fornece elementos para uma nova epistemologia. A ciência 

experimental, que define hoje nossa relação para com o universo, envolve duas 

dimensões constitutivas: compreender e modificar. Transformou-se numa forma de 

domínio, pois saber é controlar e objetivar. A ciência moderna negou a legitimidade 

de outras formas de diálogo com a natureza. Ora, o saber ecológico utiliza a razão 

instrumental da ciência moderna, mas também valoriza a razão simbólica e cordial 

(do coração), usa os sentidos corporais e espirituais. Assume que somos razão e 

afetividade. Assim, conhecer não é somente uma forma de dominar a realidade, mas 

também de entrar em comunhão com os outros seres. O sujeito pensante é parte do 

processo da realidade e de seu conhecimento reflexo.  

O cuidado com o planeta é uma maneira de viver diferente das relações de 

domínio do mercado capitalista. Esse mercado visa a ganância pelo capital 

econômico que destrói o meio ambiente e muitos seres humanos sofrem os 

impactos da fome, pobreza, falta de saúde e etc. Todos essa fatores o sistema 

capitalista causa na vida de muitas pessoas. A grande harmonia do universo vem 

sendo ordenadamente destruída, aprofundam-se a cada ano os sinais de 

devastação. O ser humano, com seu ritmo de devastação, está consumindo mais do 

que o planeta pode oferecer. Isso significa que demos início a um processo de 

autodestruição dos ecossistemas do planeta e do meio ambiente. 
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 Cabe ao ser humano a responsabilidade de cuidar e manter em equilíbrio o 

planeta terra. São os atos humanos de degradação ao meio ambiente que precisam 

ser revistos na sociedade. Se tomamos consciência que estamos destruindo aos 

pouco a nossa casa comum,   vamos começar a colocar em práticas pequenas 

atitudes de preservação ambiental para salva a planeta terra. Esse objetivo deve ser 

passado para sociedade pós-moderna e para as gerações futuras do planeta para 

termos uma vida mais qualitativa em harmonia com todos os ecossistemas.  
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