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“Por ocasião do 800° aniversário de São
Francisco de Assis, aconteceu o Seminário
Internacional “Terra Mater” (Mãe Terra), em
Gubio, uma cidade bem conhecida como
lugar de reconciliação e de paz franciscana.
No fim das deliberações, os participantes
resolveram conscientizar o mundo inteiro a
respeito do futuro da humanidade em nossa
única pátria, ou seja: no planeta terra, que
está em perigo mortal. Apesar da advertência
dada pela Assembléia da ONU em Estocolmo,
que aconteceu há dez anos atrás, a situação
do meio ambiente na terra continua se
deteriorando.
O relacionamento viciado entre a humanidade
e o meio ambiente, assim como as relações
sociais debilitadas causam grandes danos.
Por este motivo, os participantes do Seminário
querem dirigir um apelo insistente a todos, para que superem a resignação
e o fatalismo. Convidam todos a reagirem, por meio de projetos para um futuro
alternativo, que seja sustentável e desejável.
Declaram que a orientação atual da humanidade, marcada pela opressão e
pela exploração, praticada sobretudo por uma minoria poderosa nos países
industrializados, necessita urgentemente da mudança. Esta orientação que, até
hoje, continua marcando a relação da humanidade com a natureza e também dos
seres humanos entre si, tem que ser substituída por uma atitude de partilha, de
proteção, de mútuo respeito e de fraternidade entre todas as criaturas.
Por sua força estimulante, o exemplo de Francisco de Assis continua válido até hoje.
Ciente da interdependência da humanidade com o meio ambiente e consciente
que o ser humano não pode prescindir de um relacionamento harmonioso com a
natureza, ele criou, primeiramente na sua própria comunidade, o sistema alternativo
de uma fraternidade universal onde homens, animais, plantas e seres inanimadas
são considerados “irmãos” e “irmãs”.
A mensagem franciscana propõe o uso moderado dos bens da terra. Para isto exige:
- Reconhecer que o verdadeiro progresso não consiste na acumulação de bens
materiais, nem na procura de uma política de poder ou na preocupação exclusiva
com a atualidade presente, mas com a obrigação de melhorar a qualidade de vida.
- Respeito pela natureza e promoção do valor próprio das pessoas, das
comunidades e das culturas.
- Reconhecer que a economia e a indústria necessitam de discrição, moderação
e equilíbrio, renunciando a tecnologias que destroem a natureza e que, de modo
geral, são nocivos à saúde humana e à sociedade.
- Desenvolver estilos de vida que gastam menos recursos e menos fontes de
energia (na sua distribuição e organização política e social), pela adaptação da
tecnologia e, em determinadas regiões, a criação de um equilíbrio entre as indústrias
e as populações.
- Atenção ao problema da fome no mundo, nítido sinal de uma crise ambiental;
como também ao problema da distribuição injusta dos recursos, causada pelos
mecanismos deformantes da economia do mercado.
- Desenvolver a educação, a pesquisa científica e a tecnologia, de acordo com
estes princípios.
- Garantir que a tecnologia, por ser uma forma especial da capacidade criativa
do ser humano, não causa danos. A técnica não poderá satisfazer às necessidades
das pessoas, quando não respeita a dignidade humana e o ciclo natural do planeta
terra.
- Manter regras éticas de comportamento, também no trato com outras
criaturas, sejam plantas ou animais, para salvar suas espécies da extinção, do
cultivo exagerado, do abuso irresponsável, da prodigalidade (p. ex. pela caça, a
tortura e a destruição insensata); simultaneamente, velar pelo seu habitat.
- Dirigir a atenção para três problemas que atualmente ameaçam a humanidade
de modo particular: o crescimento demográfico, a injusta distribuição dos bens e o
envelhecimento das populações.
- Rejeitar qualquer forma de violência física praticada contra a natureza ou a
humanidade.

- Reconhecer que a conservação do ambiente natural e humano constitui o prérequisito essencial para um desenvolvimento justo.
- Descobrir experiências, feitas através da história e das diversas civilizações
humanas, que possibilitam o planejamento de um futuro alternativo da sociedade
por meio de um sistema de mútua interdependência.
- À luz de tudo aquilo que foi dito até agora, examinar como em cada país, o
interesse e a estima pelas tradições culturais podem ser reanimados como fontes
principais de um enriquecimento da qualidade de vida.
- Rejeitar todos os aspectos da vida humana que são alienados ou alienantes,
como p. ex.: a monotonia política ou o uniforme comportamento consumista, para
promover a estima por cada pessoa humana, instituindo organizações sociais e
políticas que consideram como a sua tarefa principal: o maior desenvolvimento
possível, a maior pluriforrnidade, a melhor determinação de atividades e o máximo
aproveitamento de valiosas contribuições pessoais.
De modo explícito, os participantes do Seminário “Terra Mater” exigem o seguinte:
1. Empregar todos os meios para desenvolver as capacidades humanas
em todos os setores, na sociedade em geral e no comportamento, por meio de
novas formas de educação, fundadas na previsão, ou seja: numa preocupação
responsável pelo futuro, assim como a participação de todos os cidadãos na tomada
de decisões que determinam o futuro.
2. Todas as pessoas competentes, responsáveis por assuntos culturais ou
engajadas no setor da mídia, têm a obrigação de informar de modo fidedigno e
correto sobre a crise ecológica e suas causas.
3.Em todos os países, os responsáveis pelo ensino público têm que desenvolver
- em todos os níveis - programas de ensino que promovam uma educação
abrangente sobre as questões ambientais e sobre o relacionamento estorvado que
atualmente existe entre o homem e os recursos naturais, para que os educandos
chegam a ter uma visão clara dos problemas que terão que enfrentar um dia.
4. Os líderes de todas as religiões e as igrejas de todas as convicções têm
que chamar a atenção dos seus membros para a qualidade inviolável da natureza,
assim como para o direito e o dever de todos de respeitarem o ambiente natural
e humano. Neste sentido, eles têm que zelar também pela formação dos seus
ministros, transmitindo-lhes uma noção clara do valor religioso destes princípios.
Sobretudo, é para se desejar que o Conselho Mundial das Igrejas e a Santa Sé criam
órgãos ecológicos, preparando-os para estas tarefas. Bispos, sacerdotes e igrejas
locais têm que conscientizar os fiéis constantemente sobre sua responsabilidade
de se engajarem como agentes ativos no desenvolvimento de uma rica qualidade
de vida, assim como pela proteção da natureza e do meio ambiente.
5. Em nível mundial, os membros dos parlamentos e dos vários governos
nacionais têm que colaborar, para curar as feridas que já foram infligidas ao nosso
planeta. Por meio da promulgação de prioridades para investimentos públicos
e projetos de trabalho, como sejam, p .ex.: programas da proteção do solo, a
regulamentação das águas, o reflorestamento, a recultivação de regiões desérticas
e de paisagens destruídas, a redução e o impedimento da poluição do ambiente,
etc. Eles têm que visar a reconstituição de um sadio equilíbrio ecológico no mundo
inteiro.
6. Organizações não-governamentais (ONG) devem apresentar os seus
programas visando a sobrevivência humana de modo mais convincente e
enérgico, para influenciar decisões políticas e econômicas que atingem o meio
ambiente.
Finalmente, os participantes do Seminário “Terra Mater” advertem os governos
internacionais de trabalharem pela paz no mundo, pelo desarmamento, por uma
solidariedade recíproca, pela renúncia a qualquer tipo de nacionalismo que possa
estar contrário a estes objetivos, e de procurar soluções para as discrepâncias
existentes entre os países do hemisfério norte e do hemisfério sul. A realização
destes objetivos tem que ser procurada pela redução dos gastos do armamento
militar.
A qualidade de vida de toda a sociedade humana e do meio ambiente está
confiada à responsabilidade humana. É urgente que cada homem, cada mulher
e cada comunidade transforme esta responsabilidade quanto antes em uma
atuação concreta, motivada não pela visão de catástrofes irreversíveis, mas pela
esperança no futuro.”
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