


(...)somos tentados a pensar que aquilo que 
está acontecendo não é verdade. (...)parece
que as coisas não estão assim tão graves e 
que o planeta poderia subsistir ainda por 

muito tempo nas condições atuais.

Este comportamento evasivo serve para 
mantermos os nossos estilos de vida, produção e 

consumo. É a forma como o ser humano se 
organiza (...): tenta não vê-los, luta para não

reconhece-los, adia as decisões importantes, age 
como se nada tivesse acontecido. 

(LS 59)



Civilização
Planetária
Habita uma 
Casa Comum

Conversão
Ecológica

Cultura
Ecológica



Quem são os habitantes da Casa Comum? Quem faz parte desta
comunidade de origem e de destino?

O que estamos devendo (como Igreja) em relação a crise ambiental
que estamos vivendo? O que estamos ignorando?

Como cristão, qual ação ou mudança você considera possível fazer
em sua vida/escola/paróquia? (qual seria a conversão ecológica?) 



Otimismo prático: possibilidade de ação
Da denúncia ao anúncio





Mobilizar vontades;

Despertar novas energias;

Alimentar a esperança de 
outra forma de vida em
harmonia com a terra.

EDUCAÇÃO
COMO MEIO

DE MUDANÇA

CONCEITOS
IDEIAS-FORÇA



PROCEDIMENTOS
AÇÕES-FILHAS 

DAS IDEIAS-FORÇA



ATITUDES

AQUILO QUE SE ESPERA 
VER NA VIVÊNCIA DO 

SUJEITO/INSTITUIÇÃO/ESCOLA.
SABER SER 
FRUTOS DA 

EDUCAÇÃO QUE 
TRANSFORMA



a. Plantar árvores; 
b. Apagar luzes desnecessárias; 
c. Evitar desperdício; 
d. Apoiar formas corretas de produção de 

energia; 
e. Investir em fontes de energia renovável; 
f. Consumir água de forma responsável; 
g. Cozinhar apenas aquilo que irá comer; 
h. Produzir e consumir de forma cooperativa; 

PROCEDIMENTOS SUGERIDOS 
NA ENCICLICA LAUDATO SI



i. Reciclar; 
j. Evitar uso de papel e plástico; 
k. Partilhar o mesmo veículo com várias pessoas; 
l. Servir-se de transporte público; 
m. Cuidar dos espaços comuns, dos marcos 

visuais e das estruturas urbanas que 
melhorem o nosso sentido de pertença;

PROCEDIMENTOS SUGERIDOS 
NA ENCICLICA LAUDATO SI



a. Ampliar o contato com a natureza;
b. Cancelar toda intervenção que causa dano grave à Terra; 
c. Partilhar; 
d. Ser generoso; 
e. Diminuir o consumo de forma voluntária e planejada; 
f. Ligar-se à vida e às lutas de quem está nas periferias do sistema;
g. Mudar o estilo de vida como forma de exercer pressão no 

mercado; 
h. Reformular os padrões de sucesso, agora pautados pela ética;
i. Medir o sucesso pelo grau de harmonia nas relações.

ATITUDES 
(PESSOAIS, ESCOLA, IGREJA)



j. Estabelecer relações democráticas de poder (gestão de redes);
k. Considerar os seres vivos não como meros objetos submetidos 

ao domínio arbitrário do ser humano; 
l. Reconhecer o valor dos outros seres vivos e respeitar a bondade 

própria de cada criatura; 
m. Considerar os direitos de outras espécies vivas; 
n. Valorizar o uso (enquanto é possível usar) ao contrário do valor 

de troca (sempre trocar); 
o. Utilizar a Arte como linguagem para o cultivo da espiritualidade.

ATITUDES 
(PESSOAIS, ESCOLA, IGREJA)



1. Avidez; 
2. Consumismo; 
3. Desperdício; 
4. Ecologia superficial; 
5. Indiferença e crueldade com as outras criaturas; 
6. Comportamento evasivo e negação do problema; 
7. Manter inalterado o mesmo estilo de vida; 
8. Minimizar as coisas;
9. Não considerar a dívida ecológica dos produtos e bens;
10. Não ver, não lutar, não reconhecer, adiar decisões importantes, agir

como se nada tivesse acontecido; 
11. Manter-se resignado/acomodado.

PONTOS DE ATENÇÃO





1. Área Verde X Área Construída. 
2. Água
3. Energia
4. Papelaria: consumo e reproduções
5. Práticas pedagógicas/projetos
6. Alimentos: desperdício, qualidade. 
7. Ética do Cuidado com as outras espécies
8. Aproveitamento de água da chuva
9. Destinação correta para os resíduos
10. Campanhas coletivas envolvendo toda a escola. 

PONTOS QUE DEVEMOS 
AVALIAR EM NOSSAS ESCOLAS/ IGREJA



Visita as unidades 

















REFERENCIAS 

Conferência de Tbilisi (1977)

A Lei no 9.795/99 - Lei da Educação 
Ambiental.











Obrigada!

aleluia@santoagostinho.com.br
http://www.centrocasagaia.com.br/



https://www.ted.com/talks/greta_thunberg_the_disarming_case_to

_act_right_now_on_climate?language=pt

Inserir esse TED. Ou esse discurso que foi feito na COP 24

https://www.youtube.com/watch?v=EpvuS0EbywI

https://www.ted.com/talks/greta_thunberg_the_disarming_case_to_act_right_now_on_climate?language=pt
https://www.youtube.com/watch?v=EpvuS0EbywI

