
Quantas gotas enchem a terra? Jejum de carbono para a Quaresma de 2017      #carbonfastforlent
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Para os anglicanos, a Quaresma é a época que lembramos os 40 dias que Je-
sus passou no deserto, enfrentando desafios e tentações. É a época na qual 
refletimos sobre os propósitos de Deus em nossas vidas. Neste ano nós o 
desafiamos a um jejum de carbono – para reduzir as ações que danificam a 
Criação de Deus. Neste ano temos um foco especial na água. A água é uma 
dádiva. Água é vida. Enquanto crises de água aumentam, o acesso à água 
limpa e potável diminui. Encontre mais detalhes de ações, escrituras e ora-
ções diárias em www.greenanglicans.org  facebook.com/GreenAnglicans 
#justwater2017

Quarta-feira de cinzas
ARREPENDIMENTO

Nós confessamos que 
temos sido irresponsá-
veis com o uso da água, 
gastando-a para satisfa-
zer nossos desejos e 
não necessidades.

2 de março
ESPIRITUALIDADE

Agradeça por seu batis-
mo. Encontre uma foto 
do dia – reflita sobre o 
significado espiritual da
água em sua vida..

3 de março
JUSTIÇA

Pesquise e ore por uma 
comunidade que não te-
nha acesso à água potá-
vel. Escolha ações práti-
cas para apoiá-los.

4 de março
PRÁTICA

Faça uma auditoria da 
água em sua casa. Veri-
fique o relógio de água 
hoje e no próximo sába-
do. Quanta água você 
usou?
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5 de março
DOMINGO

“Assim como o cervo 
brama pelas correntes 
das águas, assim suspira
a minha alma por ti, ó 
Deus!” Salmo 42:1

6 de março
SEGUNDA SEM CARNE

Coma menos carne, 
consequentemente re-
duzindo seu consumo 
de carbono e de água.

7 de março
DIGA NÃO À OGM

Compre apenas comida 
produzida organica-
mente. Verifique o rótu-
lo do que você come.

8 de março
BUSQUE ZERAR O

DESPERDÍCIO
Observe sua alimenta-
ção nesta semana. O 
quê você está desperdi-
çando?

9 de março
GRANDES GRÃOS

Descubra uma nova re-
ceita deliciosa com 
grãos e compartilhe 
com um amigo.

10 de março
SEXTA DE PEIXE

Hoje, comprometa-se a 
comer peixes compra-
dos de criações susten-
táveis.

11 de março
LANCHE DA IGREJA

Qual é a sua alimenta-
ção após a Santa Comu-
nhão?
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12 de março
DOMINGO

“A quem quer que tiver 
sede, de graça lhe darei 
da fonte da água da 
vida.” Apocalipse 21:6

13 de março
DESCARREGUE O

CARREGADOR
Tire o carregador e to-
dos os eletrônicos, 
como a TV, da tomada.
(Segunda sem carne) 

14 de março
DÊ UM TEMPO PARA O

AR-CONDICIONADO
Coloque o ar-condicio-
nado de lado.

15 de março
PLANEJE SUA COMIDA

Planeje seu jantar e dei-
xe a carne descongelar 
sozinha. Use fogo baixo.

16 de março
QUE TAL UMA VIAGEM

VERDE?
Use a bicicleta ou o 
transporte público para 
ir trabalhar.

17 de março
ECONOMIZE ENERGIA

DE SUA MANEIRA
Tenha um tempo com a 
família livre de apare-
lhos eletrônicos.
(Sexta de peixe) 

18 de março
COZINHA MAIS

ECOLÓGICA
Encontre três novas 
maneiras de economi-
zar eletricidade na cozi-
nha.
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19 de março
DOMINGO

“E saía um rio do Éden 
para regar o jardim; e 
dali se dividia e se tor-
nava em quatro braços.”
Gênesis 2:10

20 de março
ÁGUA CINZA

Reutilize a água para 
molhar o jardim. Econo-
mize água de seu banho
ou lavagem de mãos.
(Segunda sem carne) 

21 de março
SIM, NÓS PODEMOS!

Use um regador em vez 
de irrigadores ou man-
gueiras.

22 de março
REDUZA O BANHO

Reduza o tempo de seu 
banho e instale chuvei-
ros que usem menos 
água.
DIA MUNDIAL DA ÁGUA 

23 de março
LAVE COM

SABEDORIA
Como você enche a 
máquina de lavar? Você 
pode reutilizar a água 
da lavagem?

24 de março
REPARE VAZAMENTOS
Elimine vazamentos em
sua casa e informe so-
bre vazamentos de água
em locais públicos para 
a empresa de águas.
(Sexta de peixe) 

25 de março
VERIFIQUE O TEMPO

Verifique o uso de água 
em casa ou na igreja e 
veja o quanto do uso 
pode ser diminuído.
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26 de março
DOMINGO

“Lança o teu pão sobre 
as águas, porque depois 
de muitos dias o acha-
rás.” Eclesiastes 11:1

27 de março
GUERRA AO

DESPERDÍCIO!
Tirar a casca de alguns 
vegetais faz com que 
eles percam suas vita-
minas.
(Segunda sem carne) 

28 de março
COMPARTILHE SEU
GUARDA-ROUPAS

Dê as roupas que não 
servem ou as que você 
não usa mais.

29 de março
LOCAL É MELHOR

Encontre um mercado 
local e o apoie.

30 de março
SEJA AMIGO DA

SACOLA
Adquira uma sacola de 
pano e use-a para fazer 
compras no mercado e 
em outros locais. Não 
use a sacolinha de 
plástico descartável!

31 de março
ADOTE A RUA

Adote parte de sua rua 
e se comprometa a 
cuidá-la, limpando-a, 
nesta Quaresma.
(Sexta de peixe) 

1 de abril
DIA DA LIMPEZA

Faça com que os mem-
bros da igreja se envol-
vam na limpeza de um 
local público.
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2 de abril
DOMINGO

“E a terra seca se torna-
rá em lagos, e a terra se-
denta em mananciais de
águas; e nas habitações 
em que jaziam os cha-
cais haverá erva com 
canas e juncos.” Isaías 
35:7

3 de abril
É TEMPO DE ERVAS

Plante ervas ou especia-
rias em seu jardim.
(Segunda sem carne) 

4 de abril
CUIDAR DO JARDIM DA

MANEIRA ANTIGA
Pare de usar adubo 
inorgânico, pois isto, no 
longo prazo, pode afetar
a qualidade do solo.

5 de abril
ALIMENTE SUAS

MINHOCAS
Se desfaça das cascas de
alimentos na terra de 
seu jardim.

6 de abril
O MÉDICO EM
SEU JARDIM

Plante uma planta me-
dicinal, como a babosa.

7 de abril
PARE A INVASÃO

Como você pode dimi-
nuir o seu gramado? 
Tire essas plantas inva-
sivas e substitua por es-
pécies locais.
(Sexta de peixe) 

8 de abril
A NATUREZA DE DEUS

Vamos levar a natureza 
para a igreja levando 
vasos de plantas.

Cristãos são convidados a participarem de jejum de carbono durante a Quaresma

O presidente da Rede Ambiental da Comunhão Anglicana – RACA (Anglican Communion Environmental Network – ACEN), Bispo da Suazilândia,
Ellinah Wamukoya, está convidando todos a participarem do “jejum de carbono” durante a Quaresma – a examinar suas ações diárias e a refle-
tir sobre como elas impactam no meio ambiente: “Nós somos da terra, nós somos pó, se a terra nos fez nascer, vamos tomar conta dela, e na Qua -
resma, as pessoas podem tomar pequenos passos para reduzir nossa pegada de carbono para garantir que a vida continue” , disse ele.
As campanhas de jejum de carbono são projetadas para que, durante a Quaresma, as pessoas possam realizar pequenos gestos que reduzam a
produção de dióxido de carbono na esperança de ajudar o meio ambiente e a trazer o mundo a um passo mais próximo de uma existência sus -
tentável. O grupo Green Anglicans produziu um guia com ações diárias para uso na Quaresma; desde comprar alimentos orgânicos a comer me-
nos carne e desligar aparelhos eletrônicos da tomada, as ações diárias sugerem como ajudar a diminuir os impactos na criação de Deus. Ir de
bicicleta ao trabalho, usar regadores em vez de irrigadores, reparar vazamentos de água em casa também estão no calendário do Green Angli-
cans.
O Bispo Wamukoya e outros membros do RACA que vivem em contextos distintos também escreveram meditações para uso nos domingos na
Quaresma – relacionados, neste ano, a questão da justiça da água; e estão disponíveis em inglês, francês, espanhol e português, e foram produ-
zidas em parceria com a Igreja da Trindade de Wall Street.
O pedido do Bispo Wamukoya por um jejum de carbono foi ecoado pela Igreja do Sul da Índia (CSI), Green Anglicans e outros grupos. O moderador da CSI, Revmo. Thomas
K. Oomen, escreveu uma carta convidando as pessoas a fazerem dos 40 dias da Quaresma uma época de arrependimento, reflexão e ação para diminuir os danos na cria -
ção de Deus.
“Um jejum de carbono é um desafio para que nós olhemos para nossas ações diárias, a refletirmos como elas impactam no meio ambiente. Nos desafia para que tomemos pe -
quenos passos – alguns que diminuirão nossa emissão de dióxido de carbono enquanto outros ajudarão o meio ambiente – por um mundo mais sustentável. No processo, pode -
remos redescobrir um relacionamento diferente com Deus, com Sua Criação e uns com os outros”, disse.
“Na Índia, estamos cientes das mudanças climáticas pois as temperaturas mais altas, oscilações entre enchentes e secas, e o aumento do nível do mar”, escreveu. “Temperatu -
ras mais altas e o aumento do nível do mar não são desejáveis, pois terão impactos negativos na agricultura, pesca, desenvolvimento das comunidades, plantas e animais que
são importantes para nossos ecossistemas e proteção de nossas linhas costeiras”.
Ele clama para que as pessoas formem grupos em suas igrejas que discutam os seguintes temas nas semanas da Quaresma:  “simplificar nossas vidas / alimento e
florestas / energia e transporte / conservação da água / reduzir, reutilizar, reciclar”.

Publicado em 10/02/2017 no site Anglican Communion News Service <http://www.anglicannews.org>.
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