Meio ambiente e fé cristã

“Preservação
e esperança:
reflorestando
os bosques
secos do Peru”

N

ós cristãos seguimos a Cristo,
confiamos
nele,
cremos
nele e obedecemos a ele.
Reconhecemos que ele é o
Senhor da criação, dono do universo
e das nossas vidas; deixamos de viver
ignorando a sua vontade e decidimos
nos submeter a ele e praticar os seus
mandamentos em tudo o que fazemos.
Por isso, estudamos a Bíblia para
conhecer a maneira correta de usar
tudo o que Deus nos deu: o corpo, as
emoções, a mente, a fala,
os talentos, o tempo, o
dinheiro etc. Pois tudo o
Cristãos
que temos pertence a ele,
também podem
e um dia prestaremos
participar da
conta do que fizemos de
conservação do
bom ou ruim com a vida
meio ambiente
que ele nos deu.
Submeter-nos
ao
junto com
senhorio
de
Cristo
comunidades
começa com uma atilocais, doadores
tude do coração, que se
e empresas
aperfeiçoa em fé, obeparceiras
diência e amor para se
relacionar corretamente
(em santidade) com
Deus e os nossos semelhantes. Porém,
não se limita a esses relacionamentos,
mas sim se estende ao uso correto de
tudo o que pertence a Deus, começando pelo ser interior, nossas faculdades, e incluindo também os recursos
naturais e o ambiente. A Bíblia afirma
que somos mordomos da criação.
Por isso, damos graças a Deus
por organizações como A Rocha
(www.arocha.org), que em diversos
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Promovendo o cuidado com a criação em um clube ambiental

países reúne cristãos comprometidos
com o ato de cuidar do ambiente como
expressão de amor e obediência a
Deus. No Peru, A Rocha realiza várias
atividades de conservação, educação
ambiental e pesquisa.
Além de realizar conferências em
seminários, universidades, igrejas e
outras organizações, ensinando sobre
a mordomia da criação e convidando
todos a serem responsáveis pelo seu
ambiente, A Rocha Peru trabalha em
projetos práticos de conservação e
restauração de ecossistemas naturais
ameaçados. Desde 2009, focou o seu
trabalho no reflorestamento do bosque
seco na costa peruana, começando
com um primeiro projeto na cidade
de Ica, com acácia-pálida (Prosopis
spp.) e outras espécies nativas, junto
com outras organizações, igrejas, a
universidade e a comunidade. Desde
2013, A Rocha Peru repetiu esta experiência bem-sucedida nas cidades
de La Libertad e de Piura, no norte
do Peru. Os projetos d’A Rocha Peru
sempre incluem um forte componente
de educação ambiental e capacitação
de voluntários com a participação
de cristãos. As atividades ambientais
também têm um objetivo social, tal
como o novo clube socioambiental
dirigido a jovens vulneráveis do distrito de La Esperanza, em Trujillo, que
iniciou as suas atividades este ano e
incluirá uma microempresa de reciclagem, promovendo a formação de
líderes em valores bíblicos e ambientais. Outro aspecto importante dos

projetos d’A Rocha Peru é a pesquisa,
realizada em colaboração com universidades locais e estudantes estrangeiros. No seu projeto de restauração
do bosque seco em Talara, por
exemplo, tem sido realizado um estudo
de captura de gás carbônico, monitoramentos de avifauna e uma caracterização taxonômica do bosque seco.
Estes são alguns exemplos de como
nós cristãos podemos participar, liderando a capacitação e a conservação
do meio ambiente como mais uma
maneira de serviço ao Senhor, em um
trabalho conjunto com comunidades
locais, pessoas doadoras e empresas
parceiras. São ações que esperamos que
se multipliquem para o bem das nossas
comunidades e para a honra e glória
daquele a quem tudo pertence.
É um erro o cristão esforçar-se unicamente em ser fiel mordomo de sua
vida e não do ambiente. Também é um
erro cuidar do ambiente e não se encarregar de que a vida seja agradável a Deus.
Se Jesus é o Senhor, devemos ser fiéis
mordomos em tudo. Que assim seja.
Traduzido por Wagner Guimarães.
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LEIA MAIS NA INTERNET
Sembrando Esperanza
arocha.org/pe-es/15423-DSY.html
Reflorestando los bosques de Huarango
goo.gl/uwI2FZ
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