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Ca der nos Te o lo gia Pú bli ca

A pu bli ca ção dos Ca der nos Te o lo gia Pú bli ca, sob a 
res pon sa bi li da de do Insti tu to Hu ma ni tas Uni si nos – IHU,
quer ser uma con tri bu i ção para a re le vân cia pú bli ca da
te o lo gia na uni ver si da de e na so ci e da de. A te o lo gia pú bli -
ca pre ten de ar ti cu lar a re fle xão te o ló gi ca em diá lo go com
as ciên ci as, cul tu ras e re li giões de modo in ter dis ci pli nar e
trans dis ci pli nar. Bus ca-se, as sim, a par ti ci pa ção ati va nos

de ba tes que se des do bram na es fe ra pú bli ca da so ci e da de. 
Os de sa fi os da vida so ci al, po lí ti ca, eco nô mi ca e cul tu ral
da so ci e da de, hoje, es pe ci al men te, a ex clu são so ci o e co -
nô mi ca de imen sas ca ma das da po pu la ção, no diá lo go
com as di fe ren tes con cep ções de mun do e as re li giões,
cons ti tu em o ho ri zon te da te o lo gia pú bli ca. Os Ca der nos
Te o lo gia Pú bli ca se ins cre vem nes ta pers pec ti va.





Eu ca ris tia e Eco lo gia

De nis Edwards

De que ma ne i ra te mas eco ló gi cos, como a mu -
dan ça cli má ti ca, por exem plo, afe tam nos sas ce le bra ções 
da Eu ca ris tia? De que modo o cul to eu ca rís ti co está re la -
ci o na do com ações eco ló gi cas e com as for mas de vi ver?
O que quer di zer vi ver uma vo ca ção eco ló gi ca ante o
Deus de Je sus Cris to? Qual é a re la ção en tre a prá ti ca
eco ló gi ca e a es pi ri tu a li da de cris tã? Na pre sen te pu bli ca -
ção tra ta rei de res pon der a es tas per gun tas, pri me i ro aco -
lhen do al gu mas su ges tões para uma te o lo gia eco ló gi ca
da Eu ca ris tia e, a par tir daí, al gu mas su ges tões so bre a es -
pi ri tu a li da de e sua prá ti ca.

1. Para uma Te o lo gia eco ló gi ca da Eu ca ris tia

A pro pos ta que aqui apre sen ta mos é que, quan do
os cris tãos se re ú nem para a Eu ca ris tia, le vam à mesa a
Ter ra e to das as suas cri a tu ras e, de al gu ma for ma, todo o 

uni ver so. Explo ra rei esta pro pos ta ao lon go de cin co eta -
pas: a Eu ca ris tia con si de ra da (1) como a as cen são ou
ele va ção de toda a cri a ção; (2) como me mó ria viva si -
mul tâ nea da cri a ção e da re den ção; (3) como sa cra men -
to do Cris to cós mi co; (4) como par ti ci pa ção de to das as
cri a tu ras de Deus na Co mu nhão da Trin da de, como an -
te ci pa ção da par ti ci pa ção de to das as cri a tu ras de Deus
na vida da Trin da de e (5) como so li da ri e da de às ví ti mas
da mu dan ça cli má ti ca e de ou tras cri ses eco ló gi cas.

1.1. A ele va ção de toda a Cri a ção

John Zi zi ou las, um des ta ca do teó lo go e bis po do
Pa tri ar ca do Ecu mê ni co da Igre ja or to do xa, ex pli cou sua
te o lo gia eco ló gi ca numa sé rie de co lo ca ções fe i tas no
Kings Col le ge em Lon dres1. Ele afir ma que a cri se eco ló -
gi ca não se en fren ta so men te a par tir de te mas ba se a dos

1 ZIZIOULAS, John. Pre ser ving God’s Cre a ti on: Three Lec tu res on Eco logy and The o logy [Pre ser van do a cri a ção de Deus: três pa les tras so bre Eco lo -
gia e Te o lo gia]. King’s The o lo gi cal Re vi ew [Re vis ta Te o ló gi ca do Kings Col le ge] 12, p. 01-05, p. 41-45 e 13, 1989, p. 01-05, 1990.



na ra zão. É cla ro que es tes te mas têm sua im por tân cia,
no en tan to se ne ces si tam mu i to mais. Zi zi ou las in sis te em
que, se nós es pe ra mos mu dar de pri o ri da des e de es ti los
de vida, ne ces si ta re mos de uma cul tu ra dis tin ta, bem
como de va lo res e ati tu des dis tin tos. Como teó lo go cris -
tão, Zi zi ou las está con ven ci do que o im pres cin dí vel são
os va lo res li túr gi cos. Enquan to a con ver são eco ló gi ca
pode ins pi rar-se em mu i tas fon tes, como as do cris ti a -
nis mo, cre io que Zi zi ou las tem ra zão em re co nhe cer na
comu ni da de cris tã a pos su i do ra dos fun da men tos ne -
ces sá ri os para en ra i zar os va lo res eco ló gi cos em sua es -
pi ri tu a li da de eu ca rís ti ca.

Do mes mo modo como mu i tos teó lo gos or to do -
xos, ele vê os hu ma nos como se fos sem cha ma dos por
Deus para ser “sa cer do tes da cri a ção”. Dis tin gue este pa -

pel sa cer do tal das ide i as ex pi a tó ri as do sa cer dó cio que
ele re la ci o na com a te o lo gia ro ma na ca tó li ca me di e val.
Ele con si de ra cada pes soa ba ti za da como cha ma da a ser, 
de ma ne i ra igual a Cris to, um ser ple na men te pes so al.
Isso im pli ca em se rem re la ci o na is em lu gar de fe cha dos
em si mes mos, ca pa zes de sair de si pró pri os para abrir-se 
aos de ma is na qui lo que ele cha ma ek-sta sis.

As pessoas são sem pre es tá ti cas no sen ti do de que
ad qui rem a es sên cia de pes soa so men te em co mu nhão com
os de ma is. Os se res hu ma nos são in di ví du os re la ci o na is. Sua 

vo ca ção é a de re la ci o nar-se com Deus, com os de ma is e
com as ou tras cri a tu ras de Deus de for ma mu i to pes so al.

Se gun do Zi zi ou las, a hu ma ni da de e o res tan te da
cri a ção ad qui rem ple ni tu de na vida de Deus me di an te
cada indivíduo.

Qu an do as pes so as vão à Eu ca ris tia, elas le vam à
mesa eu ca rís ti ca os fru tos da cri a ção e, de al gu ma ma ne i -
ra, a cri a ção in te i ra. Na Eu ca ris tia, a cri a ção as cen de a
Deus sob for ma de ofe ren da e de ação de gra ças. Nos pa í -
ses do Les te, a ora ção eu ca rís ti ca prin ci pal é co nhe ci da
como aná fo ra, uma pa la vra que sig ni fi ca ele va ção. Os
dons da cri a ção se apre sen tam a Deus e se in vo ca o Espí -
ri to para que trans for me es ses dons, – como tam bém a as -
sem ble ia re u ni da –, no Cor po de Je sus Cris to. O exer cí cio
des te sa cer dó cio não está li mi ta do às pes so as or de na das,

se não que é o pa pel dado por Deus a to dos os fiéis. Não
está li mi ta do às ce le bra ções li túr gi cas, mas de ve ria co brir a 
vida in te i ra. Deve en vol ver to das as in ter-re la ções hu ma -
nas com o res tan te da cri a ção. A “ele va ção” da cri a ção de -
ve ria ser vi vi da no pla ne ta in te i ro de for ma con tí nua e por
cada ser hu ma no. Ba si ca men te, esta ta re fa sa cer do tal não
é nada mais e nada me nos do que um amor au tên ti co pe -
las de ma is cri a tu ras e por cada uma em sua es sên cia, num
pro fun do sen ti men to hu ma no por elas e sua ce le bra ção
em Deus. Nos sa pos tu ra com o res to da cri a ção, nos so
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com pro mis so pes so al como se res in te i ra men te re la ci o na is, 
é uma di men são fun da men tal em nos sas vi das pe ran te
Deus e a sal va ção em Je sus Cris to.

A cri se eco ló gi ca re quer os mais al tos re cur sos da
co le ti vi da de hu ma na. De acor do com Zi zi ou las, cre io que 
na Eu ca ris tia os cris tãos pos su am um im por tan te fun da -
men to para uma cul tu ra e para va lo res au ten ti ca men te
eco ló gi cos2. A prá ti ca cris tã da Eu ca ris tia, quan do é com -
pre en di da e vi vi da em toda a sua pro fun di da de, é ca paz
de sus ten tar uma con ver são con tí nua a uma po si ção pes -
so al e ter na ante o res to da cri a ção. Não pro por ci o na res -
pos tas às per gun tas con cre tas que nos co lo cam e, no
en tan to, ofe re ce uma mo ti va ção e cer tos va lo res au ten ti -
ca men te eco ló gi cos3.

1.2 A me mó ria viva da Cri a ção e tam bém da Re den ção

O con ce i to de anam ne sis é fun da men tal para a te o -
lo gia eu ca rís ti ca. Esta pa la vra gre ga pode ser tra du zi da
por me mo ri al ou sim ples men te me mó ria; po rém pen so

que a tra du ção me lhor se ria a de me mó ria viva. Em cada
Eu ca ris tia re cor da mos os acon te ci men tos de nos sa sal va -
ção em Cris to, de tal ma ne i ra que se tor nem pre sen tes
em nós de for ma po de ro sa, aqui e ago ra, e de modo que
an te ci pem a trans for ma ção de to das as co i sas em Cris to.
Esta for ma de me mó ria não so men te re me te ao pas sa do,
se não que atua com for ça no pre sen te e abre para o fu tu ro 
de Deus. Na Eu ca ris tia a co mu ni da de cris tã se con cen tra
de for ma es pon tâ nea na mor te li ber ta do ra e na Res sur re i -
ção de Cris to, mas, sem em bar go, o que ami ú de se ol vi da
é que cada Eu ca ris tia é um me mo ri al de ação de gra ças a
Deus por seu la bor de cri a ção e por sua re den ção.

Há tem po que Luis Bou yer fez no tar que as pri me i -
ras ora ções eu ca rís ti cas cris tãs ti ve ram suas ori gens e seus 
mo de los nas for mas de re zar dos ju de us, usa das nas si na -
go gas e prin ci pal men te nas ca sas, so bre tu do du ran te a
ceia da Pás coa4. Essas ora ções co me çam com a bên ção
dos dons da cri a ção. Ba se i am-se na me mó ria do la bor de 
Deus e na ação de gra ças pelo mes mo, que en vol ve toda
a cri a ção, como tam bém a sal va ção. Tan to as ora ções

7

2 So bre isso ver: FOX, Pa tri cia A God in Com mu ni on: John Zi zi ou las, Eli za beth John son, and the Re tri e val of the Symbol of God [Deus em co mu -
nhão: John Zi zi ou las, Eli za beth John son e a re des co ber ta do sím bo lo de Deus]. Col le ge vil le, Min ne so ta: Li tur gi cal Press, p. 70, 2001.

3 Zi zi ou las afir ma: “Tudo isto im pli ca cer tos va lo res de que o mun do ne ces si ta ter ri vel men te em nos sos tem pos. Não se tra ta de éti ca, se não de et hos. 
Não é um pla no, se não uma ati tu de e uma men ta li da de. Não é uma lei, se não uma cul tu ra”. Ver: “Pre ser ving God’s Cre a ti on” [Pre ser van do a cri a -
ção de Deus]. King’s The o lo gi cal Re vi ew, 13, p. 05, 1990.

4 BOUYER, Lou is. Life and Li turgy [Vida e Li tur gia]. Lon dres: She ed and Ward, 15-28, 1960.



dos ju de us como as pri me i ras ora ções eu ca rís ti cas cris tãs
im pli cam uma anam ne sis da cri a ção e da re den ção5.
Zi zi ou las faz no tar o mes mo, in sis tin do em que to das as
an ti gas li tur gi as eu ca rís ti cas co me ça vam com a ação de
gra ças pela cri a ção e dali se gui am com a ação de gra ças
pela re den ção em Cris to, e to das elas cen tra vam-se na
ele va ção dos dons da cri a ção ao Cri a dor6. Isto é de fun -
da men tal im por tân cia numa épo ca em que a ação hu ma -
na está mo di fi can do ra di cal men te o cli ma, com efe i tos
de sas tro sos para os se res hu ma nos e as ou tras cri a tu ras
da Ter ra. Qu an do va mos à Eu ca ris tia, le va mos co nos co
as cri a tu ras da Ter ra. Re cor da mos Deus que ama cada
uma delas. Entris te ce mo-nos pe los da nos que lhes oca -
si o na mos. Sen ti mos com elas. Po de mos co me çar a apre -
en der os va lo res e ati tu des dos qua is fala Zi zi ou las,
va lo res que pro du zem uma for ma dis tin ta de atu ar.

Esta an ti ga li tur gia con ti nua pre sen te nos tex tos li -
túr gi cos atu a is. Em cada Eu ca ris tia co me ça mos le van do
à mesa a cri a ção, ex pres sa no pão e no vi nho, “fru to da
Ter ra e do tra ba lho do ho mem”7. Nos sas ora ções eu ca -
rís ti cas co ti di a nas põem de ma ni fes to a subs tan ci al re la -

ção in te ri or da ação de Deus na cri a ção e na re den ção:
“Ele é a Pa la vra me di an te a qual fi zes te o uni ver so, o Sal -
va dor que en vi as te para res ga tar-nos” (Se gun da Ora ção
Eu ca rís ti ca). Elas nos fa zem en ten der cla ra men te que,
quan do va mos à Eu ca ris tia, le va mos co nos co a cri a ção e
lou va mos Deus em nome de to das as cri a tu ras da Ter ra:
“lou vam-te to das as cri a tu ras” (Ter ce i ra Ora ção Eu ca rís -
ti ca); “Em nome de to das as cri a tu ras que es tão de ba i xo
do céu nós tam bém te lou va mos” (Qu ar ta Ora ção
Eu ca rís ti ca).

Em cada Euca ris tia re cor da mos os acon te ci men -
tos da vida, da mor te e da res sur re i ção de Cris to e ex -
pe ri men ta mos sua for ça para le var cura e sal va ção.
Re cor da mos tam bém todo o Bem cri a do por Deus, os 14 
mi lhões de anos de his tó ria do Uni ver so, os 4700 mi lhões 

de anos da his tó ria da Ter ra e da apa ri ção da vida so bre
a Ter ra, em toda a sua di ver si da de e be le za. Re cor da mos
a vul ne rá vel con di ção da co mu ni da de da vida na Ter ra
nos dias de hoje e a le va mos até Deus. O mis té rio de Cris -
to ce le bra do em cada Eu ca ris tia nos sa abran ge tudo isto.

8

5 Idem, p. 132.
6 ZIZIOULAS, John. “Pre ser van do la Cre a ción de Dios”. King’s The o lo gi cal Col le ge, 12, p. 04, 1989.
7 Para ser bre ve, li mi ta rei meus exem plos aos tex tos li túr gi cos cor ren tes do Ca to li cis mo Ro ma no. Mais exem plos po dem ser en con tra dos nos tex tos

li túr gi cos e nos hi nos das ou tras co mu ni da des cris tãs. 



Na gran de do xo lo gia no fi nal da ora ção eu ca rís ti -
ca, nós ele va mos a cri a ção in te i ra, me di an te, com e em
Cris to, “na uni da de do Espí ri to San to”, ao eter no lou vor
e gló ria de Deus8.

1.3 O Sa cra men to do Cris to cós mi co

O Cris to que en con tra mos na Eu ca ris tia é o res sus -
ci ta do, no qual to das as co i sas fo ram cri a das e no qual
so mos to dos re con ci li a dos (Cl 1,15-20). A eter na sa be -
do ria de Deus e seu pla no para a ple ni tu de dos tem pos é
“re u nir to das as co i sas, as do céu e as da ter ra, sob um só
che fe, que é Cris to (Ef 1,10). Inclu si ve, quan do, na Eu ca -
ris tia, o cen tro do me mo ri al está na mor te e res sur re i ção
de Cris to, esta me mó ria não nos dis tan cia da cri a ção, ao
con trá rio, en vol ve-nos nela di re ta men te. Põe-nos em re -
la ção com a Ter ra e com to das as cri a tu ras. 

Qu an do re cor da mos a mor te de Cris to, re cor da -
mos uma cri a tu ra de nos so uni ver so, a qual for ma par te
da in ter co nec ta da his tó ria da evo lu ção de nos so pla ne ta
e que ofe re ce li vre men te sua vida in te i ra e sua exis tên cia
pes so al no mis té rio de um Deus que ama. Qu an do re cor -

da mos a res sur re i ção, re cor da mos uma par te de nos so
uni ver so e uma par te da his tó ria de nos sa evo lu ção ele -
va da para Deus me di an te o Espí ri to. Isso é o co me ço da
trans for ma ção de toda a cri a ção em Cris to. Como diz
Rah ner, esta res sur re i ção de Je sus não é so men te a pro -
mes sa, se não tam bém o prin cí pio da glo ri fi ca ção e di vi ni -

za ção da re a li da de in te i ra9.
A Eu ca ris tia é o sím bo lo e o sa cra men to do Cris to

res sus ci ta do que é o prin cí pio da trans fi gu ra ção de to das
as cri a tu ras em Deus. Co men do e be ben do em sua mesa, 
par ti ci pa mos do Cris to res sus ci ta do (1 Co 10,16-17). O
pão e o vi nho são o sa cra men to do Cris to que tra ba lha
na cri a ção. Para a fé cris tã, o que é sim bó li co se faz pre -
sen te de ma ne i ra ma ra vi lho sa. E o que se fez pre sen te em 
Cris to na for ça da res sur re i ção, o é não so men te como a
pro mes sa, se não tam bém como o prin cí pio da trans fi gu -
ra ção de to das as co i sas. Cada Eu ca ris tia é, ao mes mo
tem po, si nal e fermento do trabalho de transformação do
Cristo ressuscitado em toda a criação.

Cre io que este tipo de te o lo gia sa cra men tal re pre -
sen ta o con tex to que per mi te in ter pre tar hoje a ora ção de 

9

8 Ve jam-se as ob ser va ções de Yves Con gar so bre a do xo lo gia em seu I Be li e ve in the Holy Spi rit [Eu cre io no San to Espí ri to], vo lu me II. New York:
Edi to ri al Se a bury, p. 224, 1983.

9 RAHNER, Karl. “Pre gun tas Dog má ti cas so bre Pas cua”, Inves ti ga ci o nes Te o ló gi cas IV. New York: Edi to ri al Se a bury, p. 129.



Te i lhard de Char din em sua Mass on the World [Mis sa no
mun do]:

Tudo o que hoje, no mun do, verá au men tar seu va lor e
tudo o que o verá di mi nu ir – in clu si ve tudo o que mor re -
rá –, tudo isso, Se nhor, tra to de re u nir en tre meus bra ços 
para to en tre gar como ofe ren da. Esta é a subs tân cia de
meu sa cri fí cio; a úni ca que Tu de se jas.10

Para qual quer co i sa que é viva e que vai nas cer,
cres cer, flo res cer, ama du re cer du ran te este dia, re pe te as
pa la vras: “Este é meu Cor po”. E, para qual quer for ça
mor tal que está a pon to de cor ro er, mur char, ma tar, pro -
nun cia no va men te tuas au to ri tá ri as pa la vras que ex pres -
sam o mis té rio su pre mo da fé: Este é meu San gue11.

Con for me a ora ção de Te i lhard se de sen vol ve, ele
vê o po der de Deus re a li zar-se em Cris to e o vê pre sen te
na Eu ca ris tia trans for man do a Ter ra des de seu in te ri or.
Como a Pa la vra se fez car ne, ne nhu ma par te do uni ver so 
fí si co per ma ne ce não afe ta da. A ma té ria in te i ra é o lu gar
de Deus. Tudo está di vi ni za do. Tudo está trans for ma do
em Cris to: “Me di an te tua pró pria en car na ção, Deus meu, 

a par tir de ago ra toda a ma té ria é en car na da”12. Por isso,
a Ter ra, o sis te ma so lar e o uni ver so in te i ro se con ver tem
no lu gar para o en con tro com o Cris to res sus ci ta do:
“Ago ra, Se nhor, me di an te a con sa gra ção do mun do, a
lu mi no si da de e o per fu me que in va dem o uni ver so as su -
mem para mim cor po e fe i ções – em ti.”

A Eu ca ris tia é uma ora ção efi caz para a trans for ma -
ção do uni ver so em Cris to. Ela in di ca e an te ci pa a di vi ni -
za ção do uni ver so em Cris to. Ele, a quem en con tra mos
como sa cra men to na Eu ca ris tia, é ele em quem to das as
co i sas fo ram cri a das e em quem tudo será trans fi gu ra do.
A ação hu ma na, que é uma ex pres são de amor e de res -
pe i to para as cri a tu ras vi vas, bem como a at mos fe ra, os
ma res e a ter ra de nos so pla ne ta po dem se con si de rar
não so men te como algo que está em con ti nu i da de com o

la bor do Cris to eu ca rís ti co, se não tam bém, de cer ta ma -
ne i ra, como par te dele. Con tri bu ir in ten ci o na da men te
com a des tru i ção das es pé ci es, ou au men tar cada vez
mais o ní vel de dió xi do de car bo no na at mos fe ra, não
pode não ser vis to como uma ne ga ção de Cris to. Pois é

10

10 CHARDIN, Te i lhard de “La Co mu ni dad en el Mun do”, in Him no del Uni ver so. Lon dres: Col lins, 1965, 20. So bre este tema ver: KING, Tho mas M.
La Co mu ni dad de Te i lhard: Enfo ques so bre “La Co mu ni dad en el Mun do.” New York, Pa u list, 2005. Ver tam bém: GREY, Mary. Co mu nión Cós mi ca:
Una re fle xión con tem po rá nea so bre la Vi sión Eu ca rís ti ca de Te i lhard de Char din. Eco te o lo gía 10, p. 165-180, 2005.

11 CHARDIN, Te i lhard de. The Mass on the World, p. 23.
12 Idem, p. 24. 



uma ne ga ção do sig ni fi ca do de tudo o que ce le bra mos
quan do nos re u ni mos para a Eu ca ris tia.

1.4 Par ti ci par, com to das as cri a tu ras de Deus, da Co -

mu nhão da Trin da de

Cada Eu ca ris tia é um acon te ci men to es ca to ló gi co, 
ou seja, é um acon te ci men to do Espí ri to que an te ci pa o
fu tu ro, quan do to das as co i sas se uni rão na Co mu nhão
di vi na. A Eu ca ris tia é pro fun da men te tri ni tá ria. Nos sa co -
mu nhão eu ca rís ti ca, nos sa co mu nhão uns com os ou tros
em Cris to, é sem pre um com par ti lhar e um pro var a di vi -
na co mu nhão da Trin da de, na qual to das as co i sas se rão
trans fi gu ra das e en con tra rão seu eter no sig ni fi ca do e sua
ver da de i ra casa. Esta co mu nhão tri ni tá ria que nós com -
par ti lha mos é a ori gem de toda a vida na Ter ra: é o que
tor na ca paz uma co mu ni da de viva de apa re cer e evo lu ir:
e, em for mas que vão além de nos sa ima gi na ção e com -
pre en são, é o que fará al can ça rem a ple ni tu de to das as
cri a tu ras de nos so pla ne ta e to das as ma ra vi lhas de nos so 
uni ver so. Qu an do par ti ci pa mos da Eu ca ris tia, pro va mos, 

com an te ci pa ção, a ple ni tu de de to das as co i sas ele va das 
à vida eterna da Trindade.

Isto quer di zer, se gun do dis se Tony Kelly, que o
“mo men to mais in ten so de nos sa co mu nhão com Deus
é, ao mes mo tem po, um in ten so mo men to de nos sa co -
mu nhão com a Ter ra”13.

Atra vés de nos sa ele va ção a Deus, fi ca mos en vol -
vi dos no amor de Deus para as cri a tu ras de nos sa co mu -
ni da de pla ne tá ria. Isso co me ça a de ter mi nar nos sa
ima gi na ção eco ló gi ca: “A co mu nhão e co ne xão em Cris -
to”. Nes sa ima gi na ção eu ca rís ti ca po dem to mar for ma
uma es pe ci al vi são eco ló gi ca e um com pro mis so14.

Com esse tipo de ima gi na ção que tra ba lha em nós 
po de mos ver as ou tras cri a tu ras da Ter ra como nos sos fa -
mi li a res, como pro fun da men te en la ça dos co nos co numa

só co mu ni da de de vida ter res tre di an te de Deus. Po de -
mos co me çar a ver de for ma crí ti ca – ven do mais cla ra -
men te o que está ocor ren do com a Ter ra. So mos le va dos
a par ti ci par dos sen ti men tos de Deus para as for mas de
vida do nos so pla ne ta. Uma au tên ti ca ima gi na ção eu ca -
rís ti ca conduz a determinados valores, a uma cultura e a
uma ação eco ló gi ca.
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13 KELLY, Tony. The Bre ad of God: Nur tu ring a Eu cha ris tic Ima gi na ti on [O pão de Deus: nu trin do uma ima gi na ção eu ca rís ti ca]. Mel bour ne: Har per
Col lins, p. 92, 2001.

14 KELLY, T. The Bre ad of God, p. 100-101.



1.5 So li da ri e da de com as ví ti mas

A Eu ca ris tia sem pre su põe a re cor da ção da cruz.
O teó lo go Jo han nes Metz fala dis so como de uma me mó -
ria “pe ri go sa”15. A cruz de Je sus é um de sa fio que se
cum pre em todo tipo de com pla cên cia ante o so fri men to
dos de ma is. Leva os que so frem ao ver da de i ro cen tro da
fé cris tã. Ela ques ti o na jus ti fi ca ções in te res se i ras e ide o ló -
gi cas das mi sé ri as dos po bres e das ví ti mas das guer ras da 
opres são e dos de sas tres na tu ra is. A res sur re i ção ofe re ce
uma vi são di nâ mi ca da es pe ran ça para os que so frem no
mun do, e, sem em bar go, não en tor pe ce sua re cor da ção.
Eles es tão sem pre pre sen tes, para sem pre re pre sen ta dos
nas cha gas do Cris to res sus ci ta do.

Esta me mó ria crí ti ca e pe ri go sa ofe re ce uma nova
for ma de ver e de atu ar. Con duz à so li da ri e da de, a es ti los 
de vida al ter na ti vos e a uma ação pes so al e po lí ti ca. O
Con se lho Ecu mê ni co das Igre jas, em suas re fle xões so bre 
a so li da ri e da de com as ví ti mas da mu dan ça cli má ti ca, as -

si na la às nu me ro sas co mu ni da des de pes so as, so bre tu do
no he mis fé rio sul, que são mu i to vul ne rá ve is face às al te -
ra ções at mos fé ri cas: “Ape sar de sua con tri bu i ção per ca -
pi ta às ca u sas da mu dan ça cli má ti ca ser in sig ni fi can te,
elas pa de ce rão as con se quên ci as num grau mu i to mais
alto16.

A al te ra ção cli má ti ca, jun to a ou tros as pec tos de
nos sa cri se eco ló gi ca, pi o ra as in jus ti ças so ci a is e eco nô -
mi cas en tre ri cos e po bres em nos sa co mu ni da de glo bal.
Con tri bu ir para des tru ir vi das, ca sas, me i os de exis tên cia
e co mu ni da des “não so men te é um pe ca do con tra os
dé be is e os de sam pa ra dos, se não tam bém con tra a Ter ra 
– dom di vi no da vida17.

A Eu ca ris tia, me mó ria viva de to dos os que so -
frem, cha ma a co mu ni da de cris tã para uma nova so li da -

ri e da de, tan to com as ví ti mas hu ma nas, como com os
ani ma is e as plan tas que são des tru í dos ou ame a ça dos. A 
so li da ri e da de im pli ca um com pro mis so so ci al e po lí ti co
nas duas es tra té gi as que se iden ti fi ca ram como res pos tas
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15 METZ, Jo han nes Bap tist. Fa ith in His tory and So ci ety: To wards a Prac ti cal Fun da men tal The o logy [Fé na his tó ria e na so ci e da de: para uma te o lo gia 
fun da men tal prá ti ca]. Lon dres: Burns y Oa tes, 1980, p. 109.

16 Soli da rity with Vic tims of Cli ma te Chan ge: Re flec ti ons on the World Coun cil of Chur ches’ Res pon se to Cli ma te Chan ge [So li da ri e da de com as
ví ti mas da mu dan ça cli má ti ca: re fle xões a par tir da res pos ta do Con se lho Mun di al de Igre jas para as mu dan ças cli má ti cas]. Ge ne bra: Con se lho
Ecu mê ni co das Igre jas, p. 10, 2002.

17 Ibi dem, p. 10.



à mu dan ça cli má ti ca: a ate nu a ção de efe i tos e a adap ta -
ção. Adap ta ção sig ni fi ca rá re or ga ni zar a so ci e da de, pla ne -
jar pres su pos tos à es pe ra de de sas tres eco ló gi cos, for mar o 
pes so al e con sig nar re cur sos. Em par ti cu lar isso tam bém
im pli ca rá, por ques tão de jus ti ça, a hos pi ta li da de aos re -
fu gi a dos eco ló gi cos.

Quan do nós, os cristãos aus tra li a nos, nos re u ni -
mos para as ce le bra ções eu ca rís ti cas, fa ze mo-lo em so -
li da ri e da de com os cris tãos que se re ú nem para a
Eu ca ris tia em Ki ri bas, em Tuvalu e em Ban gla desh. Re u -
ni mo-nos em so li da ri e da de com os que com par ti lham
ou tras for mas de fé re li gi o sa no Pa cí fi co, no su des te da
Ásia, na Áfri ca e em to das as re giões de nos sa co mu ni da -
de glo bal. Re cor da mos tam bém os que já se des lo ca ram
de suas mo ra di as e de seu pa tri mô nio. Não po de mos não 

par ti ci par da dor da ame a ça que mu i tos mi lhões de pes -
so as so frem. Esta mos de sa fi a dos a não ol vi dar a con tri -
bu i ção da Aus trá lia ao efe i to-es tu fa, de nos sa ri que za
cri a da com o car vão, de nos so uso dos ve í cu los a mo tor.
Re za mos em so li da ri e da de jun to à co mu ni da de glo bal, a
fim de que a Eu ca ris tia que nos leva à paz e à co mu nhão
com Deus pos sa “fa zer avan çar a paz e a sal va ção do
mun do in te i ro” (Ter ce i ra Ora ção Eu ca rís ti ca). Se gui mos

com pro me ten do-nos no se gui men to de Cris to, em vi ver
va lo res, um es ti lo de vida, uma po lí ti ca e uma ação eco -
ló gi ca, como pes so as da es pe ran ça pas cal.

Pe ter Scott dis se que, na Eu ca ris tia, “a co mu ni da -
de eu ca rís ti ca é li ga da pela so ci a bi li da de à mais am pla
so ci e da de eco ló gi ca, a qual in ter pre ta e cla ri fi ca”. Ele
des cre ve a Eu ca ris tia como um acon te ci men to da hos pi -
ta li da de di vi na e in di ca que esta hos pi ta li da de “não tem
res tri ções ecle siás ti cas e abran ge todo o hu ma no”18. Este
au tor vê a Eu ca ris tia como um po de ro so re cur so po lí ti co
que o Cris ti a nis mo ofe re ce na era eco ló gi ca. Em cada
Eu ca ris tia nos re u ni mos num mes mo lu gar com to das as
nos sas li mi ta ções e tudo que nor mal men te te mos. To -
ma mos os fru tos da Ter ra e o tra ba lho das mãos do ho -
mem. Encon tra mos Je sus com todo o seu amor cu ra dor e 

li ber ta dor que sai de sua vida e de sua mor te e co nhe ce -
mos, uma vez mais, sua pre sen ça de res sus ci ta do que
trans for ma to das as co i sas a par tir do in te ri or. Sob o po -
der do Espí ri to, a as sem ble ia se faz uma só co i sa em Cris -
to, em co mu nhão com Deus que não tem fron te i ras e
que, ao con trá rio, con se gue amar to das as cri a tu ras de
Deus. Cada Eu ca ris tia nos cha ma à con ver são e à ação
ecológica.
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2. Con ver são e ação eco ló gi ca

2.1. Espi ri tu a li da de e Prá ti ca

A con ver são é fun da men tal na vida cris tã. Nun ca é 
algo to tal men te fe i to e con clu í do. Sem pre nos apa re ce
como um con vi te e uma gra ça ofe re ci da para as sem pre
no vas cir cuns tân ci as que se apre sen tam. Se gun do afir ma 
Bren nan Hill: “a es pi ri tu a li da de cris tã é uma vi a gem sobe 
a ter ra que cha ma cons tan te men te à con ver são e ao
ama du re ci men to”19. Este li vro ar gu men ta am pla men te
que o se gui men to de Je sus no sé cu lo 21 in clu i rá uma
con ver são eco ló gi ca contínua.

O al can ce e a in ten si da de da cri se eco ló gi ca nos
de sa fi am de for ma ra di cal. Ne nhu ma ou tra ge ra ção teve
que de fron tar-se com a al te ra ção cli má ti ca glo bal pro du -
zi da pe los ho mens e com a cons ciên cia de que sua ação
ou omis são de ter mi na rão o fu tu ro da vida no pla ne ta.
Ade ma is, como Sean McDo nagh in di ca, ne nhu ma ou tra
ge ra ção teve que ace i tar a res pon sa bi li da de da so bre vi -
vên cia da bi o di ver si da de no pla ne ta:

O nos so pa pel con sis te sim ples men te em to mar me di das 
de for ma de ci si va para evi tar a ex tin ção das es pé ci es
que pode es te ri li zar o pla ne ta. Se esta ge ra ção não atua, 
ne nhu ma ge ra ção fu tu ra po de rá anu lar os da nos que
esta ge ra ção oca si o nou ao pla ne ta. É um mo men to ex -
tra or di ná rio e for mi dá vel, no qual o com por ta men to de
uma só ge ra ção de hu ma nos pode ter efe i tos bem pro -
fun dos e ir re ver sí ve is, não so men te so bre a his tó ria hu -
ma na, como tam bém so bre a vida do pla ne ta20.

A con ver são eco ló gi ca à qual so mos cha ma dos
im pli ca uma nova ma ne i ra de ver, pen sar e atu ar. Inde -
pen den te men te do pró prio sis te ma de va lo res de qual -
quer pes soa – seja esse sis te ma o ju da ís mo, o islã, o
bu dis mo, o cris ti a nis mo ou as tra di ções re li gi o sas au tóc -
to nes aus tra li a nas, ou al gu ma for ma de hu ma nis mo –, o
es ta do do pla ne ta re pre sen ta um de sa fio a uma con ver -
são pro fun da, tan to da men te como tam bém do co ra ção, 
da for ma de vi ver e de go ver nar. Ima gi no que qual quer
uma das gran des tra di ções re li gi o sas te nha seus pró pri os
re cur sos para le var a cabo este la bor con tí nuo de con ver -
são, e cre io que se exi ge uma res pos ta por par te de to das
as nos sas tra di ções e uma co la bo ra ção en tre to das elas.
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New York: Orbis, p. 267, 1998.
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Espe ro que este li vro pos sa fun ci o nar como um es bo ço
par ci al de como este la bor de con ver são eco ló gi ca pos sa
achar ins pi ra ção a par tir do in te ri or da tra di ção da fé cris -
tã, como par te des ta con ver são mais ampla.

2.2 O ca mi nho para a Sa be do ria

Os que con si de ram sua vida como se gui men to de
Je sus Cris to, veem a Ele não só como quem vi veu na Ga -
li le ia há dois mil anos, pro cla man do a com pa i xão de
Deus e a che ga da do Re i no de Deus por suas pa la vras e
fe i tos, se não tam bém como a Sa be do ria de Deus, a Pa la -
vra eter na que se fez car ne, o cru ci fi ca do e res sus ci ta do
que é o prin cí pio da trans for ma ção da cri a ção eter na.
Estou afir man do que ser se gui do res de Je sus sig ni fi ca se -
guir o ca mi nho para a sa be do ria e que isto im pli ca res pe i -
to e amor por to das as cri a tu ras de Deus. Não in ten ta rei
apre sen tar uma éti ca eco ló gi ca a par tir da pers pec ti va da
Sa be do ria, algo co lo ca do por Cé lia De a ne-Drum mond

em vá ri as de suas obras21, se não sim ples men te um per fil,
um en fo que te o ló gi co da prá ti ca ecológica.

Pa u lo não so men te vê Je sus cru ci fi ca do como a
ver da de i ra sa be do ria de Deus (1 Cor 1,24), se não tam -
bém vê os se res hu ma nos como par tí ci pes da ver da de i ra
sa be do ria, por que em Cris to eles des co brem a re ve la ção
da ocul ta in ten ção da cri a ção (1 Cor 2,7-10). Nós os hu -
ma nos po de mos pos su ir a sa be do ria, po rém esta ad vém
como um dom, o dom do Espí ri to que “tudo son da, até
as pro fun di da des de Deus” (1 Cor 2,10). Na Car ta aos
Efé si os le mos que: “em toda sua sa be do ria e in te li gên cia, 
dan do-nos a co nhe cer o mis té rio de sua von ta de, se gun -
do o be né vo lo de síg nio que em cris to se pro pôs de an te -
mão, para re a li zá-lo na ple ni tu de dos tem pos: fa zer que
tudo te nham a Cris to por ca be ça, o que está nos céus e o

que está na ter ra” (Ef 1, 8-10). A sa be do ria é “o mis té rio
es con di do des de tem pos em Deus cri a dor do uni ver so”
(Ef 3, 9-10). Nós par ti ci pa mos des ta sa be do ria di vi na
me di an te uma ilu mi na ção dos “olhos do co ra ção” que
nos faz ca pa zes de co nhe cer a es pe ran ça à qual te mos
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sido cha ma dos (Ef 1,18). A base des ta es pe ran ça é o
Cris to res sus ci ta do que tra ba lha no uni ver so bem além
dos po de res cós mi cos (Ef 1, 22-23)22.

O ca mi nho da sa be do ria im pli ca a ilu mi na ção e a
ação. Tra ta-se de uma ilu mi na ção que pro duz fru tos na
ação. A ilu mi na ção bro ta de nos sa es pe ran ça de que
tudo será to ma do e trans fi gu ra do no Cris to res sus ci ta do.
É uma vi são e uma ava li a ção de to das as co i sas com res -
pe i to a Cris to e uma ação fiel a essa luz. Se guir Je sus-Sa -
be do ria é ver cada par dal como sub mis so e ama do por
Deus. Quer di zer tam bém ver cada par dal e cada ár vo re
gran de e alta como se res cri a dos na Sa be do ria de Deus
que se fez car ne em Je sus de Na za ré. Vi ver na sa be do ria,
no ple no sen ti do cris tão, quer di zer con si de rar a cri a ção
in te i ra como pro ce den te da abun dân cia di nâ mi ca da

Trin da de, como se se de sen vol ves se den tro do di na mis -
mo da vida da Árvo re, des ti na da a en con trar sua ple ni tu -
de nes ta vida com par ti lha da.

Bo a ven tu ra nos con ta que cada cri a tu ra é “nada
me nos que uma es pé cie de re pre sen ta ção da sa be do ria
de Deus”23. Ele vê cada cri a tu ra como uma obra de arte
pro du zi da pelo ar tis ta di vi no e que re fle te este ar tis ta:
“Cada cri a tu ra é por sua na tu re za ima gem e se me lhan ça
da eter na sa be do ria”24. A prá ti ca hu ma na da ver da de i ra
sa be do ria exi ge, por tan to, ver cada cri a tu ra em sua re la -
ção com suas ori gens e com seu des ti no eter no. Esta for -
ma es pe ci al de ver as cri a tu ras es pe cí fi cas em Deus é o
que Bo a ven tu ra cha ma “con tu i ti on”. É im por tan te no tar
que não se tra ta de uma for ma de evi tar a es pe ci fi ci da de
e a pe cu li a ri da de da pró pria cri a tu ra, senão de uma
forma de compreender cada uma em sua singularidade e
em sua única relação com o Deus vivo.

O ca mi nho da sa be do ria se pode en ten der como o 
ca mi nho de quem co nhe ce aman do – “co nhe ci men to
atra vés do amor”25. É o fru to do Espí ri to de amor que
ope ra em nós. Atu ar com sa be do ria não é so men te atu ar
de acor do com todo tipo de evi dên cia em pí ri ca dis po ní -
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vel, se não tam bém atu ar ao mes mo tem po em har mo nia
com o dom do Espí ri to que se in fun de tan to pela cri a ção
como pelo amor em nós. O co nhe ci men to atra vés do
amor é a for ma como co nhe ce mos um ami go mu i to que -
ri do. Não é um amor que exi ge man ter agar ra do ou con -
tro lar o ou tro, mas é, an tes, um amor que re co nhe ce esse
ou tro como mis té rio con tí nuo, in clu si ve na in ti mi da de de
uma ami za de pro fun da. Este tipo de co nhe ci men to atra -
vés do amor é a base fun da men tal para uma con du ta eco -
ló gi ca. Tra ta-se de to mar po si ção ante a re a li da de que põe 
em tela de ju í zo as afir ma ções ab so lu tas fe i tas pela eco no -
mia do li vre mer ca do, por um lado, e por cer tas for mas de
ciên cia e de tec no lo gia, por ou tro. É evi den te que há mo -
men tos em que ne ces si ta mos lu gar para com pre en der o
que nos ame a ça, se jam ma te má ti cas, bi o lo gia, eco no mia,
po lí ti ca ou te o lo gia. Sem em bar go, o co nhe ci men to que
bus ca e exi ge com pre en são e con tro le pode ser pe ri go so.
Ante a re a li da de, é pre ci so si tu ar-se na po si ção de quem
re co nhe ce os li mi tes do que pre ten de mos co nhe cer e ace i -
ta o mis té rio do ou tro com hu mil da de.

Há sa be do ria nas pa la vras de Je sus, quan do ele
fala da im por tân cia de um olho são: “A lâm pa da do cor po
é o olho. Se teu olho está são, todo o teu cor po será lu mi -

no so; mas, se teu olho está en fer mo, todo o teu cor po es ta -
rá na es cu ri dão” (MT 6,22). Um olho são, que vê as co i sas
de modo jus to, é es sen ci al para o ca mi nho da sa be do ria.
Sal lie McFa gue con fron ta o “olho ar ro gan te” com o “olho
che io de amor”. O olho ar ro gan te é ca rac te rís ti co de uma
tí pi ca ati tu de oci den tal para o mun do na tu ral, que o tra ta
como ob je to e o ma ni pu la, uti li za e ex plo ra. O olho che io
de amor não se dá es pon ta ne a men te em nós. É ne ces sá rio 
tre i na men to e dis ci pli na para ver as co i sas com es tes olhos
che i os de amor. McFa gue faz no tar que o olho che io de
amor re quer ob je ti vi da de para ver as di fe ren ças, as pe cu -
li a ri dades e a uni ci da de do ou tro. Mu i to ami ú de ima gi na -
mos sa ber quem ou que é o ou tro, em lu gar de nos
mo les tar mos em des co bri-lo. McFa gue es cre ve:

Este é o olho tre i na do se gun do a ob je ti vi da de, para que
sua vi são seja ob je ti va, ba se a da na re a li da de do ou tro e
não so bre seus pró pri os de se jos ou fan ta si as. Este é o
olho ata do ao ou tro tal e como um apren diz ao tra ba lha -
dor ca paz que es cu ta o ou tro como faz um es tran ge i ro
num país novo. Este é o olho que se fixa no ou tro de
modo que as co ne xões en tre quem co nhe ce e o que é
co nhe ci do se cri a rão igual a um vín cu lo de ami za de,
num su je i to real em seu mun do real26.
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O que se re quer é que apren da mos a amar os de -
ma is, hu ma nos e não hu ma nos, com um amor que im pli -
ca ao mes mo tem po dis tân cia e in ti mi da de. Faz fal ta,
por tan to, cul ti var um olho de amor que res pe i te as di fe -
ren ças. Este é o ca mi nho para a sa be do ria, uma for ma de 
ver cada cri a tu ra em sua re la ção com Deus, como uma
ma ni fes ta ção da Sa be do ria di vi na, como o que Deus
abra çou na en car na ção, des ti na do a par ti ci par na re den -
ção de to das as co i sas em Cris to.

2.3 A ação no Espí ri to

O ca mi nho para a sa be do ria im pli ca a ação – a
combi na ção de com pro mis so ati vo e de re fle xão con tí nua, 
que re pre sen tam o cen tro de toda a te o lo gia da li ber ta ção.
A con ver são à Ter ra, à so li da ri e da de com as cri a tu ras que
for mam nos sa co mu ni da de pla ne tá ria, deve im pli car a
ação. Não se tra ta so men te de uma ra di cal re o ri en ta ção
do pen sa men to, nem sim ples men te do des co bri men to de 
uma nova ca pa ci da de de sen tir a cri a ção não hu ma na,
se não de am bas as co i sas ao mes mo tem po e que se tra -
du zem numa ação pes so al, po lí ti ca e ecle si al.

Se guir Je sus sig ni fi ca de i xar-se con du zir pelo Espí -
ri to, tal como ele o foi em cada eta pa de sua vi a gem. Isto
im pli ca um dis cer ni men to ver da de i ra men te pes so al, po -
rém nun ca in di vi du a lis ta. O Espí ri to de Deus é sem pre
Espí ri to de co mu nhão, co mu nhão com to das as nos sas
ir mãs e ir mãos hu ma nos e nos sa co mu nhão com a cri a ção 
in te i ra. Não é di fí cil ver o Espí ri to atu an do nos gran des
mo vi men tos de nos sa épo ca – o mo vi men to eco ló gi co, o
mo vi men to que pro mo ve a jus ti ça e a paz, so bre tu do
para os po bres da Ter ra e o mo vi men to fe mi nis ta para a
ple na igual da de en tre os se xos. Pese a to dos os fra cas sos
e pe ca dos hu ma nos, que de sem pe nham um pa pel nes tes 
mo vi men tos, eles re pre sen tam lu ga res onde o Espí ri to de
Deus po de ro sa men te atua, cha man do-nos a de sem pe -
nhar nos so pa pel nes tes mo vi men tos, que são mo vi men -

tos de li ber ta ção e de esperança.
Ser gui a dos pelo Espí ri to em prin cí pi os do sé cu lo

XXI quer di zer par ti ci par no que Tho mas Berry cha ma
Gre at Work, a “Gran de Obra”. Esta Gran de Obra deve
le var a cabo a tran si ção de “um pe río do de de vas ta ção
da Ter ra por par te do ho mem” a um pe río do no qual os
hu ma nos “es ta rão pre sen tes no pla ne ta de for ma mu tu a -
men te be né fi ca”27. Pro du zir esta tran si ção sig ni fi ca rá es -
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ten der nos sa co mu ni da de mo ral. Da vid To o lan afir ma
que “nós ne ces si ta mos es ten der nos sa pre o cu pa ção mo -
ral, in clu in do as plan tas, os ani ma is, o ar, a água e a ter -
ra”. Faz fal ta re co nhe cer que so mos uma es pé cie en tre
ou tras, po rém de ve mos, ao mes mo tem po, ace i tar a res -
pon sa bi li da de do fu tu ro do pla ne ta: “de i xar só a na tu re za 
é sim ples men te uma op ção in viá vel”28. Pois bem, éti ca
deve sig ni fi car ace i tar a res pon sa bi li da de da mu dan ça
cli má ti ca, do es ta do das ati vi da des pes que i ras e do fu tu ro 
das sel vas plu vi a is da Ter ra.

To o lan si tua este de sa fio mo ral na par te mais pro -
fun da do pa pel do ser hu ma no no uni ver so que nas ce e
na his tó ria da evo lu ção da vida so bre a Ter ra. É como se
o pó das es tre las em nos so DNA, os mi cró bi os que na dam 
em nos sas cé lu las, as bac té ri as que nos de ram uma at -

mos fe ra res pi rá vel, es pe ras sem ago ra to dos eles que os
se res hu ma nos con clu am a gran de sin fo nia cós mi ca. É
so men te por nós, pelo Homo sa pi ens, que os áto mos
ori gi na dos nas es tre las po dem che gar a ser cons ci en tes
do sig ni fi ca do das co i sas, de modo que pos sam co me -
çar a de ci frar “o mis té rio es con di do des de a fun da ção

do mun do”29. To o lan afir ma que os se res hu ma nos são
cha ma dos a dar alma ao uni ver so:

Nós so mos a gran de es sên cia ge ra do ra do es pa ço da
alma, seu co ra ção e suas cor das vo ca is – e tam bém sua
von ta de, sem pre que lhe per mi ta mos sê-lo, ser es pí ri to,
ser a veia do Sa gra do, cujo in te res se con se gue abra çar
tudo o que foi cri a do. Qu an do fra cas sa mos nes te tra ba -
lho da alma e não con se gui mos es ten der nos sa pró pria
preo cu pa ção, a na tu re za fra cas sa co nos co. Po rém, quan -
do isso pas sa, quan do di ze mos que sim ao Espí ri to que
se in cli na so bre nos so caos in te ri or, as mon ta nhas apla u -
dem e as co li nas sal tam como ga ze las. Elas e os quarks
apos tam for te por nós30.

As cri a tu ras hu ma nas são as que po dem, com
von ta de e in ten ção, dar lou vo res, as que po dem er guer a
cri a ção para Deus com amor. Se gun do diz Sean McDo -

nagh, um dos pro fe tas da ação eco ló gi ca, “nos sa úni ca
vo ca ção é ce le brar a be le za e a fe cun di da de de toda a
vida so bre a Ter ra”31.

A ação eco ló gi ca cris tã se fun da na ce le bra ção. Se
fun da na Eu ca ris tia. No en tan to, ela se tra duz na ação
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pes so al e po lí ti ca. Paul Sant mi re re cu pe ra a tra di ção dos
már ti res da te o lo gia eco ló gi ca, des ta can do que ser um
már tir quer di zer ser tes te mu nha. Ele vê a Igre ja de hoje,
gui a da pelo Espí ri to que lhe con fe re for ça, como se es ti -
ves se de sa fi a da a apro ve i tar das oca siões des ta épo ca –
como os már ti res das dis tin tas épo cas ti ve ram que de -
fron tar-se com os pro ble mas de seu tem po. O de sa fio
con sis te em per mi tir ao amor de Deus em Je sus Cris to
“ver ter-se em nos sos co ra ções me di an te a pre sen ça do
Espí ri to San to que se der ra ma com abun dân cia, não so -
men te so bre as pes so as, es pe ci al men te so bre as que pa -
de cem mu i to, se não tam bém so bre as ou tras cri a tu ras da
na tu re za.” Ne ces si ta mos de uma nova igre ja már tir:

Como, por tan to, essa igre ja már tir ama rá a na tu re za
nes tes tem pos eco ló gi cos e cós mi cos? Com pa i xão, per -
sis tên cia e in ten si da de. Nós, cris tãos, se re mos a voz para 
os que não têm voz, para to das as cri a tu ras da na tu re za
que não tem voz nos as sun tos hu ma nos. Escu ta re mos
os pran tos que i xo sos das gran des ba le i as e ou vi re mos o
ge mi do das sel vas plu vi a is e se re mos seus de fen so res
nas pra ças dos po vos e nos pa lá ci os do po der, pela gra -
ça de Deus. E, ain da mais, es cu ta re mos o amar go pran -
to das cri an ci nhas que vi vem em mon ta nhas de lixo
des te mun do e que ves tem rou pa que tem sido la va do

em ar ro i os trans bor dan tes de mons tru o sos ve ne nos e
que, às ve zes, be bem des sas mes mas águas32.

O tes te mu nho da co mu ni da de cris tã se re a li za rá
nos lu ga res de tra ba lho, nos ba ir ros e nos la res, e às ve zes 
nos gru pos po lí ti cos e ati vis tas. Su pos ta men te se pode e
se deve vi ver da mes ma for ma na qual vi ve mos em nos -
sas vi das co ti di a nas, em cada ofí cio e pro fis são e em cada 
lar. Mu i to ami ú de, a ação dos in di ví du os cris tãos será le -
va da a cabo em co la bo ra ção com ou tros mu i to dis tan tes
da vida da Igre ja. Sem em bar go, se gun do o que su ge re –
a meu ver – Sant mi re, há tam bém um lu gar para a ação
ecle si al onde a pró pria Igre ja tes te mu nha na are na pú bli -
ca atra vés de suas es tru tu ras de li de ran ça.

Ocor rem-me dois exem plos sim ples e re cen tes. Por
oca sião da Jor na da Mun di al do Oce a no, aos 8 de ju nho
de 2004, os sete bis pos ca tó li cos do Esta do de Qu e ens -
land, na Aus trá lia, es cre ve ram uma car ta pas to ral so bre o 
tema do Gran de Arre ci fe de Co ral ame a ça do e con de na -
do. Eles ce le bra ram o re ci fe – com suas tru tas co ra li nas,
seus enor mes mel ros, as ser pen tes ma ri nhas, as gran des
tar ta ru gas ver des, as ba le i as cor cun das, as er vas ma ri -
nhas, as sa mam ba i as ma ri nhas, as es pon jas e as anê mo -
nas do mar – como um ma ra vi lho so dom de Deus que
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sus ci ta ma ra vi lha, gra ti dão e lou vor. Eles ava li a ram os
sé ri os pe ri gos que cor re o ar re ci fe e con vi da ram a po pu -
la ção a as su mir a res pon sa bi li da de por sua so bre vi vên cia 
e sua sa ú de33. De po is, no dia da fes ta de São Fran cis co
de Assis, aos 4 de ou tu bro de 2004, onze bis pos da ba cia
do Mur ray-Dar ling apro va ram uma de cla ra ção da Cat ho lic
Eart hca re Aus tra lia [Cu i da do Ca tó li co da Ter ra da Aus -
trá lia] que apóia uma po lí ti ca so bre a sa li ni da de e so bre a 
cres cen te cor ren te dos rios e con vi da a com pro me ter-se
pela pro te ção e re ci cla gem das águas34. O que é im por -
tan te nes tes exem plos (e de ou tros no mun do) é que: (i) a
res pos ta é lo cal, com a par ti ci pa ção dos lí de res da Igre ja
lo cal que to mam po si ção so bre os as sun tos eco ló gi cos
que sur gem em sua bio-re gião, e (ii) ao es co lher te mas
po lí ti cos, como por exem plo a cres cen te cor ren te mé -
dio-am bi en tal dos rios, os bis pos es tão de fen den do não
so men te o bem dos se res hu ma nos, mas tam bém es tão
es ten den do cla ra men te seu com pro mis so mo ral e sua de -
fe sa até in clu ir os ani ma is, as plan tas e pe i xes da Ba cia
Mur ray-Dar ling e do Gran de Arre ci fe de Co ral.

A es cu ta do Espí ri to pode le var os fiéis cris tãos a
com pro me te rem-se na ação po lí ti ca atra vés de gru pos
ati vis tas ou gru pos de pres são. Em mi nha opi nião, isso le -
va rá, sem dú vi da, a ques ti o nar o do mi nan te mo de lo po lí -
ti co e eco nô mi co ba se a do nas for ças do mer ca do e do
con su mo cons tan te. Isso su po rá ace i tar que os re cur sos da
Ter ra são li mi ta dos, que os mo de los de con su mo não po -
dem ser man ti dos pela co mu ni da de hu ma na mais am pla
ou pe las ge ra ções fu tu ras, e que eles le vam mor te e des tru -
i ção às ou tras es pé ci es de nos sa co mu ni da de pla ne tá ria de 
vida. Isso sig ni fi ca rá ha ver op ções pes so a is e po lí ti cas que
apon tem no sen ti do de fa vo re cer as fon tes de ener gia re -
no vá vel, as for mas de trans por te al ter na ti vas, a con ser va -
ção e re ci cla gem da água, a ação de de se nhar edi fí ci os
ener ge ti ca men te efi ci en tes, pro te ger os ha bi tats, li mi tar a

ex pan são ur ba na e pro cu rar le var vida e be le za às nos sas
ci da des. Em mu i tos ca sos, isso sig ni fi ca rá vi ver de for ma
mais cons ci en te e mais ple na den tro de uma zona lo cal,
numa de ter mi na da bio-região e numa co mu ni da de hu -
ma na lo cal com seus ne gó ci os e sua vida locais.
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2.4 Um Mis ti cis mo da Ação Eco ló gi ca

Ser con ver ti dos a um sen ti do de em pa tia e de res -
pon sa bi li da de com as cri a tu ras da Ter ra e com o ter ri tó -
rio, a at mos fe ra, os ma res e os rios que as sus ten tam,
pode ser uma ex pe riên cia di to sa e de li ber ta ção. Estar
im pli ca dos na luta por um mun do mais jus to e eco lo gi ca -
men te viá vel pode trans mi tir sen ti do de gra ti dão e de im -
por tân cia, uma ex pe riên cia de co mu nhão com ou tros
se res hu ma nos e com o mun do na tu ral. Pode in clu si ve
su por uma ex pe riên cia que im pli que êxi to, um ha bi tat a
sal vo, a con ser va ção de um par que, um pro to co lo in ter -
na ci o nal so bre os ní ve is ace i tá ve is de emis são de car bo -
no, mas, de cer ta for ma, pode su por tam bém so fri men tos 
e fra cas sos. E isso pode le var a um sen ti men to de de ses -
pe ran ça por ca u sa do po der ab so lu to das for ças po lí ti cas
e eco nô mi cas com pro me ti das em ob ter o má xi mo de lu -
cros em cur to pra zo, sem con si de rar as con se quên ci as
eco ló gi cas ou sociais.

A es pe ran ça cris tã se ba se ia em Deus que se doa
em Cris to e na pro mes sa de que tudo é re u ni do em Cris to 
e será nele trans fi gu ra do. Nos sos com pro mis sos, nos sas

ações e nos sos êxi tos e fra cas sos se rão a ma té ria bru ta
des ta trans for ma ção fi nal. Sal var as es pé ci es, os ha bi tats, é
im por tan te ante Deus. Nos sas lu tas têm um sig ni fi ca do fi nal
e eter no. Cada cri a tu ra tem um sig ni fi ca do fi nal para Deus.

Este sig ni fi ca do, esta pro mes sa tem mu i ta im por -
tân cia en tre nos sos com pro mis sos e ações. Sem em bar go,
se ne ces si ta mu i to mais para man ter viva a es pe ran ça. Ne -
ces si ta mos es tar an co ra dos na pro mes sa de Deus como
ex pe riên cia real. Ne ces si ta mos ser mís ti cos. Karl Rah ner
afirmou mu i tas ve zes que o cris tão do fu tu ro será um
mís ti co, ou, se não sê-lo, ter mi na rá por não ser nada35.
É evi den te que Rah ner não se re fe re a um mis ti cis mo
en ten di do como uma for ma de ex pe riên cia vi si o ná ria ou
de tran se. Ade ma is, ele não está pen san do ba si ca men te
numa ex pe riên cia de ora ção si len ci o sa e con tem pla ti va

di an te de Deus – em bo ra tudo isso faça par te da ide ia.
Ele se re fe re ao que ele mes mo cha ma o “mis ti cis mo da
vida co ti di a na”36. Ele acre di ta que, me di an te a gra ça di -
vi na, uma ex pe riên cia de Deus se dá na vida de to dos os
dias e no co ra ção da vida, e isso in de pen den te men te do
fato se nos da mos con ta ou não e se lhe da mos um nome
ou não. Isso pode pas sar no pró prio in sa ciá vel de se jo do

22

35 Ver, p. ex., RAHNER, Karl. Chris ti an Li ving For merly and To day [O cris tão vi ven do ou tro ra e hoje]. The o lo gi cal Inves ti ga ti ons 7. New York: Her der
e Her der, p. 15, 1971.

36 Cf.: EGAN, Har vey D. Karl Rah ner: Mystic of Every day Life [Karl Rah ner: Mís ti ca da vida co ti di a na], New York: Cross ro ad, p. 55-79, 1998.



co ra ção, na bus ca de res pos tas que le van tam cada vez
mais per gun tas, na ex pe riên cia de um com pro mis so re al -
men te ra di cal por uma ca u sa, na dor mais ab so lu ta de
per da e mi sé ria, onde algo nos ca pa ci ta a aguen tar e se -
guir adi an te, em pe que nos atos de amor que nas cem de
um ra di cal com pro mis so pes so al. Du ran te es tas ex pe -
riên ci as se dá uma aber tu ra para o mis té rio, para o trans -
cen den te que os cris tãos cha mam a ex pe riên cia da gra ça. 
À luz da re ve la ção cris tã po de mos ver isso como o lu gar
do Espí ri to San to em nos sa vida e po de mos abrir nos sos
se res a quem está si len ci o sa men te pre sen te no cen tro de
nos sa ex pe riên cia. Este é o mis ti cis mo da vida co ti di a na.

O que pen so que ne ces si ta mos no sé cu lo XXI é o que 
po de ría mos cha mar um mis ti cis mo da ação eco ló gi ca. Os
teó lo gos da li ber ta ção do sé cu lo XX e seus ho mó lo gos eu ro -

pe us re co nhe ce ram que os cris tãos com pro me ti dos na ca u -
sa da li ber ta ção po lí ti ca de ve ri am ser ao mes mo tem po

po lí ti cos e mís ti cos. So men te o ele men to mís ti co pode
tor nar-nos ca pa zes de se guir es pe ran do con tra todo
prog nós ti co, de atu ar com in te gri da de e amor na es fe ra
po lí ti ca e na es fe ra pes so al em tem pos de ad ver si da des
e fra cas sos, para se guir adi an te até a mor te. Edward
Schil le be eckx re su me tudo isto quan do afir ma que a fé
au tên ti ca, ou a mís ti ca, pa re ce na era mo der na “ser cul ti -
va da, so bre tu do den tro de e me di an te a ação de li ber ta -
ção”. Nes ta ex pe riên cia cres ce a cons ciên cia de que Deus 
se re ve la como “o mis té rio mais pro fun do, o co ra ção e a
alma de toda li ber ta ção hu ma na au tên ti ca”37. Ele faz no -
tar que a for ma po lí ti ca do amor de Deus e do pró xi mo
tem a mes ma ne ces si da de de ar re pen di men to e con ver -
são, o mes mo as ce tis mo, os mes mos so fri men tos e no i tes
es cu ras que se dão no mis ti cis mo con tem pla ti vo38. Ele

afir ma: “Sem ora ções ou mis ti cis mo, a po lí ti ca em pou co
tem po se tor na cru el e bru tal. Sem o amor po lí ti co, as
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ora ções ou o mis ti cis mo se tor nam em pou co tem po sen -
ti men ta is, ou en tão in te ri o ri da de sem com pro mis so”39.

O de sa fio para se en con trar o Deus vivo na so li da -
ri e da de com os po bres da Ter ra se tor na um imen so de -
sa fio para a fé cris tã nes te sé cu lo. O tema des te li vro é que 
o com pro mis so com os po bres e com os aco mo da dos na
vida des te pla ne ta de vem ir jun tos como duas di men sões
in ter-re la ci o na das da mes ma vo ca ção cris tã. A con ver são 
eco ló gi ca não se opõe. Po rém, é in ti ma men te uni da à
con ver são da par te dos po bres. E a con ver são eco ló gi ca,
como a con ver são da par te dos em po bre ci dos, ne ces si ta -
rá do po lí ti co de modo igual como do místico e da
descoberta do místico supostamente no político.

Então, como de ve ria ser o mis ti cis mo da ação eco -
ló gi ca? Para mim, esta de ve ria abran ger al gu mas ex pe -

riên ci as desse tipo:

} A ex pe riên cia de fi car en vol vi dos pela ab so lu ta
be le za do mun do na tu ral, quan do este leva ao
ma ra vi lhar-se e a uma fe li ci da de que pa re ce
in fi ni ta.

} A ex pe riên cia de for mar par te dos 14 bi lhões de
anos da his tó ria do uni ver so e dos 3.800 mi -
lhões de anos da his tó ria da evo lu ção da vida

so bre a Ter ra, e de sa ber tudo isso por que di ri gi -
dos para o dom de si mes mo de Deus no amor.

} A ex pe riên cia de ser ar ras ta dos pe las for ças na tu -
ra is, pe las di men sões e pela ida de do uni ver so,
de des co brir o mun do na tu ral como algo dis tin to, 
de sen ti-lo como alhe io e nis so ser le va dos além
das zo nas de con for to hu ma no no mis té rio.

} A ex pe riên cia de ser cha ma dos à so li da ri e da de
com as cri a tu ras da Ter ra, de ser cha ma dos a
uma con ver são eco ló gi ca, de che gar a sen tir as
ou tras cri a tu ras como fa mi li a res e de re co nhe cer 
que se tra ta do dom mi se ri cor di o so do Espí ri to
de Deus.

} A ex pe riên cia de ser ar ras ta dos pela en ver ga du -
ra do pro ble ma eco ló gi co, de ser der ro ta dos pe -

las po de ro sas for ças eco nô mi cas, de ver a des -
tru i ção das sel vas plu vi a is, a ex tin ção de ou tras
es pé ci es, o au men to das emis sões de car bo no
na at mos fe ra, de qua se ex pe ri men tar de ses pe ro
e, sem em bar go, se guir es pe ran do ape sar de
tudo, re co nhe cen do que se tra ta de uma par ti ci -
pa ção do ca mi nho da cruz, como um con vi te a
com pro me ter-nos a se guir em fren te, en co men -
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dan do-nos e en co men dan do nos sa Ter ra con -
de na da nas mãos de Deus.

} A ex pe riên cia de con ver são do mo de lo do in di -
vi du a lis mo e do con su mo ao mo de lo da sim pli -
ci da de que é o que Sal lie McFa gue cha ma “vida
abun dan te” e nela re co nhe cer a ver da de de
Deus: o que im por ta são as ne ces si da des bá si cas 
de co mi da, rou pa, am pa ro, tra ta men tos clí ni cos,
opor tu ni da des edu ca ti vas, re la ções de amor, tra -
ba lhos sig ni fi ca ti vos, uma vida es pi ri tu al e ima -

gi na ti va en ri que ce do ra, tem po com os ami gos e
tem po pas sa do no mun do na tu ral que nos
cir cun da40.

} A ex pe riên cia do com pro mis so em fa vor das cri -
a tu ras de nos sa co mu ni da de ter res tre, que nos
leva além de nos sas ten dên ci as pes so a is de con -
si de rar-nos cor re tos e de bus car a auto-sa tis fa -
ção, o que traz o tra ço de um com pro mis so para
toda a vida; de fato um com pro mis so eter no,
que po de mos con si de rar como pura gra ça.
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De nis Edwards, teó lo go e sa cer do te, é pro fes sor de te o lo gia sis te má ti ca na Fa cul da de de
Teolo gia da Uni ver si da de Flin ders e no Cen tro Ecu mê ni co de Ade la i de. Per ten ce à Arqui di o ce -
se Ca tó li ca de Ade la i de. Atu al men te é o pre si den te da Co mis são Ecu mê ni ca da Arqui di o ce se
de Ade la i de, é mem bro da Co mis são Angli ca na–-Ca tó li ca Ro ma na da Aus trá lia e é co pre si den -
te do  Con se lho de Diá lo go Lut he ran Na ti o nal – Diá lo go ca tó li co ro ma no. Ele é tam bém mem -
bro do Con se lho Con sul ti vo do Cu i da do Ca tó li co da Ter ra da Aus trá lia.
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