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FRATERNIDADE E A VIDA NO PLANETA
“A criação geme em dores de parto” (Rm. 8,22)

A Campanha da Fraternidade de 2011 aborda o tema do aquecimento
global e das mudanças climáticas. A considerar as intempéries climáticas
que estão sistematicamente assolando as populações, de forma cada vez
mais intensa e em quantidade sempre crescente, a temática é plenamente
justificável.
No entanto, é necessário dizer que a questão é envolta de polêmica. A
causa desse desequilíbrio climático é discutida pelos pesquisadores e
basicamente existem dois grupos. Há os que entendem que o aquecimento
global é oriundo de processos da própria natureza e os que afirmam que o
planeta está apresentando aquecimento devido às grandes quantidades de
emissões de gases de efeito estufa, que se intensificaram a partir do
momento da industrialização de muitos países, ou como alguns preferem, é
resultante de causas antrópicas.
A resolução deste impasse nos meios especializados não parece ser
fácil, e nem pretendemos resolvê-los. Mas uma coisa é indubitável, nossa
experiência constata que mudanças climáticas estão em curso e que já
alteramos substancialmente o planeta. E, considerando que o clima da Terra
é resultante, em parte, da interação dos seres que o habitam, torna-se difícil
negar que alterações, como as derrubadas de florestas, modificações nas
águas marinhas e na atmosfera, que recebeu uma carga imensa de gases de
efeito estufa, não contribuíram para as mudanças climáticas que
verificamos.
Para a Campanha da Fraternidade de 2011, a Igreja no Brasil propõe,
como Objetivo Geral: contribuir para a conscientização das comunidades
cristãs e pessoas de boa vontade sobre a gravidade do aquecimento global e
das mudanças climáticas, e motivá-las a participar dos debates e ações que
visam enfrentar o problema e preservar as condições de vida no planeta.
Para atingir este objetivo, são propostos os seguintes objetivos específicos:
Viabilizar meios para a formação da consciência ambiental em relação ao
problema do aquecimento global e identificar responsabilidades e
implicações éticas;
Promover a discussão sobre os problemas ambientais com foco no
aquecimento global;
Mostrar a gravidade e a urgência dos problemas ambientais provocados
pelo aquecimento global e articular a realidade local e regional com o
contexto nacional e planetário;
Trocar experiências e propor caminhos para a superação dos problemas
ambientais relacionados ao aquecimento global.
Que a Palavra de Deus e a caminhada quaresmal rumo à Páscoa
de nosso Senhor Jesus Cristo possam nos despertar para o exercício
do cuidado para com a vida no planeta que pede socorro.
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