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Introdução
No dia 22 de maio, comemoramos o Dia Internacional da Biodiversidade, que teve sua
criação pela Assembléia Geral das Nações Unidas, em 1993. A “diversidade da vida” no
planeta Terra precisa ser comemorada e, mais do que isso, deve ser preservada a qualquer
custo, uma vez que ela é essencial para o desenvolvimento sustentável e para a proteção das
sociedades contra a escassez de água, eventos climáticos extremos, etc.
Chamado a oração
“Tudo o que respira louve a Deus, e tudo dentro de mim exalte-o.” São Francisco belamente
ensina-nos a louvar até a mais minima criação do Senhor. Louvar com a oração, louvar com a
própria vida. Cada pequeno gesto pode nos levar para honrar ao Bom Deus que criou-nos
com sua grande bondade e misericordia.

Experiência
Em Porto Alegre, Brasil, RS, diferentes pessoas realizam a festa da biodiversidade, neste
caso na sua 6ª edição, na semana de 22 a 26 de maio de 2013, com destaque para a ocupação
do Largo Glênio Peres, na quinta-feira (24) e para a Plenária de Mobilização para a Cúpula
dos Povos durante a Rio+20, na quarta (23).
Criado por um conjunto de diversas organizações, grupos e movimentos sociais que
compreendem a biodiversidade não somente pelo viés biológico, mas como toda a
diversidade de manifestações sociais, culturais e ambientais, o Dia Internacional da
Biodiversidade surgiu em 2007, como crítica às comemorações da Semana do Meio
Ambiente. A proposta é resgatar o protagonismo da sociedade civil sobre um tema que tem
sido apropriado por empresas, governos e partidos políticos, com o objetivo de fazer
marketing verde.
Os grupos aproveitaram a data do dia 22 de maio, adotada pela ONU, para proporcionar um
espaço de diálogo com a população da capital, mostrar o trabalho desenvolvido por cada
grupo, e discutir questões pontuais da pauta ambiental, como transgênicos, monoculturas,
plantio de eucaliptos no estado, agricultura urbana, alimentação saudável, mobilidade urbana
e direito à cidade, privatização dos espaços públicos, entre outros temas.

Reflexão
“O amor não pode silenciar quando resíduos envenenam o nosso meio ambiente, quando as
florestas são destruídas, ou quando desenvolvimentistas “expulsam” animais e plantas em
nome do progresso.” (Barb Zurine, SSND-AM, 2013)
“Deus confia ao ser humano o cuidado de toda sua criação quando diz: eu vos dou todas as
ervas que dão semente, que estão sobre a superficie da terra, e todas as arvores que dão
frutos, que dão semente: isso será vosso alimento. A todas as feras, a todas as aves do céu, a

todo o que rasteja sobre a terra e que é animado de vida, eu dou como alimento toda a verdura
das plantas e assim se fez.” (Gênesis 1, 29-30)

Ação
Refletir sobre a maneira que você e sua comunidade possam reavivar uma maior consciência
e responsabilidade em relação á biodiversidade, escolhendo alguns dos seguintes itens:


Conhecer e aprofundar temas relacionados a biodiversidade, através de pesquisas,
leituras, diálogos, e partilhas. Websites:
- http://inta.gob.ar/noticias/22-de-mayo-dia-mundial-de-la-biodiversidad/
- http://blogfestadabiodiversidade.wordpress.com/
- http://www.ffconsultores.com.br/a-diversidade-da-vida/
- http://www.cbd.int/idb/



Refletir sobre viver nossa vida de votos, especialmente olhando o C 25 de VSE: “Por
nosso ministério, nós e aqueles a quem somos enviadas, nos enriquecemos
mutuamente. Tornamo-nos aptos a crescer na comunhão com Deus e entre nós, e na
aceitação da responsabilidade pela terra e seus habitantes. Este mútuo dar e receber é,
por si mesmo, um testemunho em nosso mundo interdependente.”



Conversar sobre a biodiversidade a través de reuniões periódicas em sua comunidade,
na escola, grupos de jovens, etc.



Apoiar iniciativas que promovam ações em favor da biodiversidade.

Oração Final
Cântico das Criaturas de S. Francisco de Assis
Altíssimo, Omnipotente, Bom Senhor
Teus são o Louvor, a Glória, a Honra e toda a Bênção.
Louvado sejas, meu Senhor, com todas as Tuas criaturas,
especialmente o senhor irmão Sol,
que clareia o dia e que, com a sua luz, nos ilumina.
Ele é belo e radiante, com grande esplendor;
de Ti, Altíssimo, é a imagem.
Louvado sejas, meu Senhor, pela irmã Lua e pelas estrelas,
que no céu formaste, claras. preciosas e belas.
Louvado sejas, meu Senhor, pelo irmão vento,
pelo ar e pelas nuvens, pelo sereno, e por todo o tempo
em que dás sustento às Tuas criaturas.
[Oração Completa: http://www.paroquias.org/oracoes/?o=133; video em lingua portuguesa:
http://www.youtube.com/watch?v=x2Hb8vZcV68]
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