
CAMPANHA DA 

 FRATERNIDADE 2017 

LEMA: Cultivar e guardar 

a criação (Gn 2,15) 

TEMA: Biomas brasileiros e defesa da vida 



 

54ª edição da Campanha da 

Fraternidade no Brasil 

 

Todas estas 

campanhas são 

lançadas na 

Quaresma e têm 

visado a 

 

→ conversão dos fiéis 

→ renovação interior 

da Igreja 

→ ação comunitária 

no mundo 
 



OBJETIVO GERAL  
DA CF 2017: 
 
Cuidar da criação,  

de modo especial dos 

biomas brasileiros,  

dons de Deus,  

e promover relações 

fraternas com a vida e a 

cultura dos povos,  

à luz do Evangelho. 



BIOMA 

“Quando se juntam muitas formas de vida parecidas 
num mesmo e vasto espaço,  

tanto vegetal quanto animal,  

uma dependente da outra, de forma contínua, com 
uma história semelhante, um clima semelhante, 

então temos um bioma.” 
(Robert Barbault, Ecologia Geral) 

 

Grego: bio = vida; - oma = conjunto, massa 



BRASIL 
 

Quando Pero Vaz de 

Caminha chegou à costa do 

território brasileiro, 

maravilhou-se com tudo o 

que viu, os indígenas, a 

flora, a fauna e as águas. 

No final da sua carta ao rei 

ei de Portugal escreveu: 

“águas são muitas, 

infinitas. Em tal maneira 

graciosa (a terra) que, 

querendo-a aproveitar, dar-

se-á nela tudo; por causa 

das águas que tem”. 

 



 Os biomas brasileiros sofrem interferências negativas 
desde a chegada dos primeiros colonizadores ao Brasil. 
Começou a extração do pau-brasil usando, no início, a 
mão de obra escrava de indígenas e mais tarde dos 
africanos, as plantações de cana de açúcar, de café, de 
soja, a pecuária, a mineração, a indústria, as cidades 
onde vivem 85% dos brasileiros. 

 Hoje, após mais de 500 anos daquela carta, o que 
restou da beleza natural descrita por Pero Vaz de 
Caminha? O que restou daquela floresta, o que restou 
daqueles povos originários (indígenas)? O que restou 
daquelas águas? 

 



. OS 6 BIOMAS DO BRASIL 





BIOMAS 

DO BRASIL Cerrado 



O Cerrado é o segundo 
maior bioma no Brasil 
(23%: Área 2.036.448  
km2) e o mais antigo 
(65.000.000 anos). 
 
Sua vegetação é 
encontrada na região 
Centro-Oeste e também 
nas regiões oeste de 
Minas Gerais e da Bahia 
e das regiões sul do 
Maranhão e do Piauí. 
Nesta área vivem 22 
milhões de pessoas. 
 



 O Cerrado tem duas estações climáticas bem definidas: 
chuvosa e seca. Embora não produza água, ele acumula 
as águas das chuvas em seu subsolo poroso, 
principalmente as vindas dos “rios aéreos” (nuvens 
carregadas) da Amazônia. Assim, os biomas Amazônia e 
Cerrado se unem perfeitamente para a produção e 
distribuição da água para o Brasil.  

 O Cerrado é o Pai/Berço das águas, ou a “Caixa d’água" 
do Brasil. Nele estão as nascentes das três maiores 
bacias da América do Sul (Amazônica/Tocantins, São 
Francisco e Prata), o que resulta em elevado potencial 
aquífero (Urucuia, Guarani) e grande biodiversidade.  



POPULAÇÃO ORIGINÁRIA NO NOSSO CERRADO 

Os camponeses, juntos com os indígenas, primeiros 

habitantes do Cerrado presente há 11.000 anos, 

constituem os grupos importantes no Cerrado. Denomina-

se camponês aquele agricultor que possui autoidentidade 

reconhecida como povos e comunidades tradicionais 

(“geraizeiros” em MG e na BA). São eles os guardiões do 

patrimônio ecológico e cultural deste bioma. 
 



 O mundo está de olhos na Amazônia: A Amazônia tem 
papel fundamental para o clima da terra. Tem a maior 
parte de água potável em estado líquido. Pelo vapor, 
sua floresta produz 50% das chuvas e suas folhas 
transformam o carbono (CO2) em oxigênio, evitando o 
efeito estufa que produz o aquecimento global. 

 O governo querendo preservar a Amazônia entregou o 
bioma do Cerrado à exploração econômica. Assim 
avança sobre o Cerrado o AGRONEGÓCIO: Com muita 
tecnológica e garra dos agricultores consegue-se 
produzir enormes quantidades de grãos (soja, milho, 
feijão, algodão), trazendo empregos e desenvolvimento 
da região. 



TRANSFORMAÇÕES NO CERRADO 

O agronegócio, porém, produz amplo desmatamento, modifica a 

química do solo, além de alterar o regime das águas (irrigação, 

pivôs…), podendo trazer grande prejuízo à biodiversidade e a 

todo o território brasileiro.  

O que é preocupante é que o Cerrado, a caixa d’água do Brasil e 

da América do Sul, uma vez destruído, não se reconstitui. 
 



À LUZ DA BÍBLIA 

 
Criação de Deus,  

Pecado do homem,  

Salvação por Jesus Cristo 



 Nossa fé aponta um caminho 
objetivo: o mundo não vem do nada, 
(pois de nada, nada se faz), mas foi 
criado por um só Deus. 

 A Sagrada Escritura revela-nos em 
suas primeiras páginas que o mundo 
é obra desejada por Deus, criado 
harmonicamente por amor.  

 A obra da criação é apresentada em 
dois relatos diferentes (Gn 1 e Gn 2). 
Neles Deus vai organizando 
progressivamente tudo até a 
conclusão da sua obra. Não são 
relatos científicos, mas obras 
literárias para orientar o ser humano. 

Harmonia Original:  

O mundo criado 



 PRIMEIRO RELATO: apresenta a criação sendo realizada 
em sete dias/estrofes (Gn 1-2,4a). Cada dia tem em seu  
programa um elemento necessário para a continuidade 
(evolução) da obra no outro dia: a luz, o firmamento e a 
separação das águas, o solo firme para nele fazer brotar 
as plantas, os luzeiros para separar dia e noite, os seres 
vivos das águas e os pássaros e os animais terrestres. 

 O ser humano, como macho e fêmea, é criado como 
“imagem e semelhança de Deus”, mas não num dia 
próprio, junto com os animais terrestres no sexto dia. 

 O “sétimo dia” tem como programa o descanso de 
Deus. Nessa perspectiva, a criação é apresentada a 
partir de uma inter--relação de seus elementos. 

Harmonia Original: o mundo criado 



 A Bíblia afirma que nenhum ser existe isoladamente, 
todos estão relacionados. É nessa harmonia que todas as 
criaturas de Deus são muito boas (Gn 1,31). 



No primeiro relato (Gn 1-2,4a), Deus 

cria apenas através da sua palavra: 

Deus falou e assim se fez.  

Nesta imagens medievais, a Palavra 

de Deus é simbolizada por uma 

trombeta: “Deus criando do nada o 

universo”, soprando (Espírito) e 

falando; ou representa a Palavra 

criadora de 

Deus com 

as feições 

de Jesus  

(Jo 1,14).  



 SEGUNDO RELATO: é mais direto: Deus cria com suas 
mãos, modelando o homem (Adam) do barro (Adamá), 
sopra nele o seu espírito de vida e o coloca em um 
jardim para “cultivar e guardar” (Gn 2,5.15). Depois cria 
a mulher a partir da costela do homem para ela ser 
igual companheira na mesma missão.  

 



 A ordem de Deus “enchei a terra e 
submetei-a” (Gn 1,28) não pode 
ser vista como favorecimento à 
exploração selvagem da natureza. 
Em Gn 2,15 o homem deve 
“cultivar e guardar” a criação. 

 

 Na Encíclica Laudato Si’, o Papa 
Francisco explica que “cultivar 
quer dizer lavrar ou trabalhar um 
terreno e guardar significa 
proteger, cuidar, preservar, velar. 
Isso implica uma relação de 
reciprocidade responsável entre o 
ser humano e a natureza” (LS 67). 

  



 Ademais, o próprio relato da 
criação indica limites:  

 Não é lícito ao casal comer o 
fruto da árvore do 
conhecimento do bem e do 
mal, indicando que o homem 
não pode dispor da terra a 
seu bel-prazer (Gn 2,17).  

 A criação pertence a Deus  
(Sl 24; Lv 25,23). 

 Pelo seu próprio bem, o 
homem deve respeitar as 
leis e os limites que Deus 
colocou na natureza,  



O ser humano, tentado a ser igual a 

Deus, não respeita o limite que Deus 

colocou. 

É pela desobediência a Deus que o 

homem provoca uma interrupção de 

continuidade nas relações com o 

Criador com consequências imediatas.  

A aliança rompida pelo pecado 

 A primeira relação a ser ferida é com Deus. Adão e Eva, que 

antes conviviam com Deus no Jardim, agora têm medo e 

Dele se escondem (Gn 3,10). É a arrogância e a 

autossuficiência que, tomando conta do coração do homem, 

fazem-no querer “ser igual a Deus” (Gn 3,5). 



    É o desejo de ocupar o lugar de Deus, 
que mostra a que ponto chega a 
ruptura da relação do homem com 
Deus. A partir daí as relações 
fraternas são substituídas e 
transformadas em violência:  

 Abel assassina Caim (Gn 4,8) e a 
injustiça vai se espalhar sobre a terra 
(Gn 4, 23). É jardim que se transforma 
num campo de guerra onde o sangue 
do irmão é derramado.  

 A linguagem do amor perde-se e 
nascem os desentendimentos e as 
rupturas nas relações com o próximo, 
com Deus e com a criação. 



 O homem, que é imagem e semelhança de Deus, 
recebeu a vocação de cuidar e guardar com 
atenção dos seres que dela fazem parte.  

 
No dilúvio, Noé 

salva as espécies 

dos animais na 

sua arca, 

portanto pode se 

alimentar da 

carne deles (Gn 

6-9).  
 



 Mas a prepotência de ser como 
deuses continua (construir uma 
torre que atinge o céu em 
Babel=Babilônia, Gn 11). 

 Mas Deus começa uma nova 
história com os migrantes 
Abraão e Sara, e liberta os 
escravos do Egito. 

 Os profetas denunciam os 
abusos, mas também dão 
esperança de um novo tempo 
messiânico. 



 Em suas parábolas, Jesus faz perceber que a criação 
contém em si explicações do agir de Deus (Mc 4,3-9); e 
de realidades relativas ao Reino de Deus. Na sua 
catequese, Jesus utiliza elementos da criação. Ele 
mesmo é um Bom Pastor que cuida das suas ovelhas. 



 A graça de Deus é comparada a uma fonte de água viva (Jo 4,10-

14). A bondade de Deus é comparada à chuva sobre justos e 

injustos (Mt 5,45). A relação de Deus com o homem é comparada 

com a vinha e seus ramos (Jo 15); 
 

A fé é comparada à 

semente, e o 

coração do homem é 

comparado com o 

terreno onde a 

semente é lançada 

(Mc 4,1-20p). 



 Na Encíclica Laudato Si‟ o Papa Francisco reúne 
pronunciamentos e documentos do magistério da Igreja, 
que ainda hoje contribuem, de forma significativa, para o 
aprofundamento e para a divulgação dos grandes 
desafios e da busca coletiva de soluções. Nessa Encíclica, 
o Papa Francisco faz ligação entre violência e desrespeito 
contra a natureza, questões sociais, econômicas e éticas. 

Laudato Si`: 

Ponto culminante 

de um caminho 

À LUZ DO MAGISTÉRIO 



Beato Paulo VI:  

A consciência do 

desafio ecológico. 



 São João Paulo II aprofundou essa reflexão, 
chamando a atenção para as ligações que há 
entre todas as criaturas: “É preciso levar em conta 
a natureza de cada ser e as ligações mútuas entre 
todos, em um sistema ordenado que é justamente 
o cosmos” (Encíclica Solicitude Rei Socialis - 30 
de dezembro de 1987). 

São João Paulo II: 

Ecologia e Ética 



 O Papa Bento XVI retomou e fortaleceu a relação 

inseparável que existe entre “ecologia da 

natureza”, “ecologia humana” e “ecologia social”. 

Bento XVI: A 

ecologia humana 

“A Igreja tem uma 
responsabilidade pela criação 
e deve valer essa 
responsabilidade em público. 
E ao fazer isso deve defender 
a terra, a água e o ar como 
dons da criação pertencentes 
a todos. Deve proteger o 
homem contra a destruição 
de si mesmo”  
(Encíclica Caritas in Veritate n° 61). 



  No magistério do Papa Francisco aparece claramente 
esta continuidade com seus antecessores. A ecologia é vista 
não de forma isolada da vida dos seres humanos, da 
natureza, do meio ambiente, da criação e da sociedade. 
Retoma a ideia de que a “ecologia humana e ecologia 
ambiental caminham juntas”. Uma das palavras-chave é 
“harmonia”. 

Papa Francisco: 

Ecologia Integral. 



  “A causa do problema não é só econômica, é ética e 

antropológica. E o que manda hoje não é o homem, é o 

dinheiro, o dinheiro manda. E Deus, nosso Pai, deu a tarefa de 

guardar a terra não para o dinheiro, mas para nós: aos homens 

e às mulheres, nós temos essa tarefa! O que vemos hoje é o 

contrário: homens e mulheres são sacrificados aos ídolos do 

lucro e do consumo: é a „cultura do descarte‟” (Audiência Geral 

05.06.2013) 

“Qualquer realidade que seja 

frágil como o meio ambiente, 

fica indefesa em relação aos 

interesses do mercado 

divinizado, transformado em 

regra absoluta” (EG 215). 
 



 O apelo do Papa Francisco é categórico:  

 “O tempo para encontrar soluções globais está acabando. 
Só podemos encontrar soluções adequadas se agirmos 
juntos e de comum acordo. Portanto, existe um claro, 
definitivo e improrrogável imperativo ético de agir”  

    (Conferência de Lima, 27 de novembro de 2014). 

Papa Francisco: 

Ecologia Integral. 



 

 “Nós, os seres humanos, não somos meramente 
beneficiários, mas guardiões das outras criaturas. 
Pela nossa realidade corpórea, Deus uniu-nos tão 
estreitamente ao mundo que nos rodeia que a 
desertificação do solo é como uma doença para 
cada um, e podemos lamentar a extinção de uma 
espécie como se fosse uma mutilação”. 

Papa Francisco: 

Ecologia Integral. 

Em sua exortação apostólica 

Evangelii Gaudium 

(24/11/2013) o pontífice 

argentino afirmou:  
  



 “A relação íntima entre os pobres e a 
fragilidade do planeta, a convicção de 
que tudo está estreitamente 
interligado no mundo, … o convite a 
procurara outras maneiras de 
entender a economia e o progresso, o 
valor próprio de cada criatura, o 
sentido humano da ecologia, a 
necessidade de debates sinceros e 
honestos, a grave responsabilidade da 
política internacional e local, a cultura 
do descarte e a proposta de um novo 
estilo de vida” (LS 16). 

 
São Francisco de Assis, Cândido Portinari 1941 

Papa Francisco:  

Ecologia Integral 



  “É necessário dispormos de espaços de debates, 
onde todos aqueles que poderiam, de algum modo, 
ver-se, direta ou indiretamente, afetados 
(agricultores, consumidores, autoridades, cientistas, 
produtores de sementes, populações vizinhas dos 
campos e outros) tenham possibilidade de expor as 
suas problemáticas ou ter acesso a uma informação 
ampla e fidedigna para adotar decisões tendentes 
ao bem comum presente e futuro” (LS 135). 

Papa Francisco: 

Ecologia Integral. 



 O agir da Campanha da Fraternidade de 2017 está em sintonia com 
a Doutrina Social da Igreja, principalmente com a encíclica Laudato 
Si‟ e com a Campanha da Fraternidade Ecumênica de 2016. Elas 
indicam a necessidade da conversão pessoal e social, dos cristãos e 
não cristãos, para cultivar e cuidar da criação. A encíclica Laudato Si 
propõe a ecologia integral como condição para a vida do planeta. 

 A Campanha da Fraternidade 2017 também está em sintonia com a 
celebração dos 300 anos do encontro da imagem de Nossa 
Senhora da Conceição Aparecida. Sob as bênçãos de Maria, 
rogamos a Deus para nos encorajar a fim de que possamos fazer 
ecoar nosso grito à sociedade brasileira e ao mundo que os biomas 
pedem socorro. 

 



 As indicações do agir não são de caráter geral. Algumas delas 
chegam a aspectos bem particulares, É importante que cada 
comunidade, a partir do bioma em que vive e em relação com os 
povos originários desse bioma, faça o discernimento de quais ações 
são possíveis, e entre elas quais dão as mais importante e de 
impacto mais positivo e duradouro. 

 

 A criação é obra amorosa de Deus confiada a seus filhos e filhas. 
Nossa Senhora, Mãe de Deus e dos seres humanos, acompanhará 
as comunidades e famílias no caminho do cuidado e cultivo da casa 
comum.  

 



 Promover o intercâmbio entre as comunidades 
locais para troca de experiências e o 
conhecimento da biodiversidade do Cerrado. 

 Incentivar o desenvolvimento de projetos de 
preservação, recuperação e valorização das 
frutas, ervas medicinais. 

 Fortalecer a agricultura camponês familiar 
através de meios que viabilizem a produção 
agroecológica, agroextrativista e as redes de 
comercialização 



 Desenvolver ações de recuperação de nascentes 
de rios e reconstituição das matas ciliares. 

 Trabalhar pelo reconhecimento do Cerrado como 
Patrimônio Nacional. 

 Fortalecer a luta em defesa dos territórios 
tradicionais e da reforma agrária. 

 Exigir controle mais rígido sobre licenciamento de 
novos projetos de irrigação. 

 Promover debates e seminários sobre o projeto de 
Desenvolvimento do MATOPIBA. 



 Exigir respeito ao direito dos povos e comunidades 

tradicionais de serem consultados sobre 

empreendimentos que afetam seus meio de vida 

 Envolver a população urbana no debate sobre o 

Cerrado, conscientizando-a de que depende dos 

serviços ambientais do bioma, como 

disponibilidade de água,… 

 Reforçar a campanha promovida por diversas 

entidades cujo lema é: “Cerrado, berço das águas: 

sem Cerrado, sem água, sem vida” 



OBRIGADO! 


