ÁGUA
1.1 bilhão de pessoas no mundo não
tem acesso a água.
1.8 milhões de crianças morrem a
cada ano de doenças provindas da
água – uma a cada 10 segundos.
5.3 bilhões de pessoas, dois terços
da população mundial, sofrerão de
escassez de água em 2050.
Uma família norte americana usa em
média 1.100 litros de água por dia;
a média de uma família africana é
de 18 litros por dia.

Em 1966, a Convenção Internacional das Nações
Unidas para os direitos econômicos, sociais e
culturais estabeleceu que o direito a água como um
direito humano nos artigos 11 e 12.
Em 1999, a Conferencia de Dublin sobre Água e
Meio Ambiente estabeleceu quatro princípios que
subsequentemente orientado as políticas sobre a
água no mundo: (1) água fresca é um recurso finito
e vulnerável; (2) desenvolvimento e gestão da água
deveria ser baseado numa aproximação
participativa, envolvendo usuários, planejadores e
formulares de políticas em todos os níveis; (3)
mulheres tem um papel central na provisão, gestão
e salvaguarda da água; (4) água tem um valor
econômico e todo o uso competitivo disso deveria
ser reconhecido como um bem econômico.

O consumo
global de água
dobra a cada 20
anos – mais que
duas vezes a
taxa de
crescimento da
população.

Em 2001, 800 delegados de 35 países participaram
da Cúpula Água por paz e Natureza em Vancouver
(Canadá). Eles endossaram e assinaram o “Tratado
Iniciativa para Compartilhar e Proteger a Água em
nível global”, que diz: “o intrínseco valor da água
fresca da Terra precede sua utilidade e seu valor
comercial”, e que “a água da Terra pertence a Terra
e todas as suas espécies, e portanto não deve ser
tratada como uma commodity privada para ser
vendida, comprada e tratada como algo para o
lucro.”

Porquanto isso seja
obviamente verdade
que nós precisamos
de água para a
sobrevivência básica,
tentativas continuas
de categorizar a água
como “necessidade”
mais do que “direito”
tem sido legalmente
utilizadas para
justificar a
privatização – o que
quer dizer,
companhias dizem
que sua missão é
preencher as suas
“necessidades”
básicas.
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O QUE
AS IGREJAS
PODEM
FAZER
• líderes das igrejas, ordenados e
leigos, devem dirigir-se
diretamente aos representantes
dos governos em todos os níveis
– local, regional e nacional –
sobre o direito de água limpa e
preservar o direito como uma
crença pública básica
• usar a água na sua pia batismal
como um sacramento e como um
instrumento de formação
conectando ensinamentos
espirituais, praticas de cuidado
com o meio ambiente e direitos
humanos básicos
• convidar mulheres na sua
congregação para compartilhar
suas experiências sobre o
significado da água, seu uso e as
questões que envolvem tudo isso
• visitar poços, córregos e rios
próximos com suas congregações
e comunidades para testar e
abençoar a água
• implementar estratégias de
conservação da água na sua
paróquia ou outros lugares
de culto

ESTUDO BÍBLICO –
O DIREITO À ÁGUA:
O DIREITO À VIDA
Água é um dos recursos naturais finitos mais
importantes para a sobrevivência do planeta. Em
nossos tempos tem sido desperdiçada e
privatizada. Milhões de pessoas morrem de
sede. No Brasil a seca do Nordeste não é só
fruto das mudanças climáticas mas também fruto
do latifúndio e da concentração de renda. O que
nós estamos fazendo? Como estamos refletindo
sobre isso? Como a Bíblia pode ajudar a
encontrar caminhos para que o Reino de Deus
seja presente de verdade em nosso meio e não
somente em nossas palavras e cultos?

ACOLHIDA: PODEMOS
CANTAR OU ORAR
A Água
Aqui chegando, Senhor / Que
poderemos te dar? (bis)
Um simples coração / E uma vontade
de cantar. (bis)
Recebe nosso louvor / E tua paz vem
nos dar. (bis)
A tua graça, Senhor, / Melhor que
vida será (bis)
E o teu amor em nós / Será
manancial (bis)
De água boa a jorrar / Pra nossa
sede estancar (bis)

LEITURA DA VIDA:
Água da chuva (Roberto Malvezzi)
Nós somos água. E o corpo de um bebê 90% é
água. E o nosso corpo é 70% água. Nosso corpo
é como nosso planeta 70% água. 97% por cento
das águas do planeta são salgadas. Apenas 3%
são água doce. Uma parte está nos pólos, outra
nos rios e lagos; outra, nos lençóis freáticos.
8% da água doce do mundo está em território
brasileiro, mas só 3% da água brasileira está no
nordeste. Temos a maior rede de bacias fluviais
do mundo, mas os rios, como o São Francisco,
dom de Deus, dádiva da natureza, estão com
seus dias contados.
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ORAÇÃO: PAI NOSSO
COMPROMISSOS
Que compromissos teremos de agora em
diante a partir do nosso estudo?
Quem sabe podemos compartilhar nas
redes sociais nossa indignação e nosso
apoio aos grupos que estão trabalhando
pela salvaguarda da Criação e escrever
cartas para nossos governantes exigindo
tomada de providências.
Procurar conversar mais sobre que
pequenas atitudes podemos tomar para
proteger a vida no planeta: reciclagem,
coleta seletiva de lixo, cursos de
conscientização, pregações nas igrejas,
estudos bíblicos.
BÊNÇÃO:
“Que o caminho seja brando a teus pés
o vento sopre leve em teus ombros,
que o sol brilhe cálido sobre tua face,
as chuvas caiam serenas em teus campos.
E até que, de novo, eu te veja,
Que Deus te guarde na palma da sua mão”
(benção irlandesa)

Água é um bem raro e escasso e assim deve ser
tratado. A população mundial está crescendo, e os
mananciais de água estão sendo destruídos e
contaminados. Falta água potável nesta virada de
milênio para 40% da humanidade. Vão acontecer
guerras pela água e a mesma será um bem mais
precioso que pedras raras. Está em andamento a
estratégia dos impérios para controlar os grandes
mananciais de água do mundo. Portanto, toda
defesa da água é uma luta sábia, justa e santa.
Depois de séculos destruindo a natureza, voltamos
ao começo. Os antigos afirmavam que eram quatro
elementos vitais da natureza: terra, água, ar e fogo.
A luta do próximo milênio será pela defesa da
água, da terra e do ar porque a vida na mãe terra
corre perigo.

LEITURA DO TEXTO BÍBLICO:
• Da mesma forma como a primeira palavra de
Deus, comunicadora de vida, é pronunciada, no
princípio, sobre as águas, também a primeira
palavra transformadora de Jesus é pronunciada
sobre a água, para que dela brote a plena e
completa alegria: o melhor vinho! (cf. Jo 2:1-11).
• No diálogo com a samaritana, Jesus dá o passo
seguinte em relação à teologia do Primeiro
Testamento: “A fonte de água viva jorra para a
vida eterna” (cf. Jo 4:1-14).

QUESTÕES PARA REFLEXÃO:
• Qual é o significado dos líquidos nos textos
bíblicos para você? O que significa “água viva”
que Jesus menciona para a Samaritana? A festa
de Caná e o encontro da Samaritana com Jesus
levam a uma nova realidade, qual é?
• Como cuidamos das nossas fontes de água? Elas
são protegidas? A erosão, os agrotóxicos, os
herbicidas e os fungicidas têm contaminado a
nossa água?
• Na sua comunidade ou município, como está
sendo tratada a preservação do meio ambiente?
Como está o plantio de árvores nativas para
preservação da água?
• Qual é a vontade de Deus que vemos no texto
em relação à água? Qual a riqueza e abundância
em alimento que a água dá para a nossa vida?
• Como valorizamos os movimentos sociais que
lutam pela preservação dos nossos rios para que
eles não sejam mortos? Quais deles
conhecemos?
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