
En
trada de Oração 

"David contra Goliat"
Sobre a esperança em tempos extrativistas...



LOs conflitos socio-ambientais causados pelas empresas extractivas
oferecem-nos a oportunidade de dar testemunho da vida ao lado dos
explorados e das vítimas e de construir com eles novas formas de
convivência e relações com a natureza e com os seres humanos. 

Da Campanha de Desinvestimento em Mineração:

Partilhamos 3 sessões de oração, para sentir, pensar e rezar a partir da
dor e esperança das vítimas do extrativismo e de um sistema económico
que nos subjugam e nos devastam enquanto humanidade.

 

Convidamo-lo a empenhar-se na vida, na esperança e na luta de
milhares de pessoas e comunidades que enfrentam o modelo
económico que nos ameaça a todos. E para sustentar esta profunda
aliança com a nossa irmã Mãe Terra que nos acolhe e nos pede
ajuda.



 

 

 
Mas também seria errado pensar que outros seres vivos deveriam ser considerados

como meros objectos sujeitos a uma dominação humana arbitrária. Quando a natureza
é vista apenas como um objecto de lucro e interesse, isto também tem consequências
graves para a sociedade. A visão que consolida a arbitrariedade dos mais fortes levou a
desigualdades imensas, injustiça e violência para a maioria da humanidade, porque os

recursos tornam-se os primeiros a chegar, os primeiros a servidos ou os mais
poderosos: o vencedor leva tudo. 

O ideal de harmonia, justiça, fraternidade e paz proposto por Jesus está nos antípodas
de tal modelo, e foi assim que ele o expressou no que diz respeito aos poderes do seu

tempo: 
 

"Os poderosos entre as nações governam-nas como senhores absolutos, e os grandes
oprimem-nas com o seu poder. Que não seja assim entre vós, mas que seja grande o servo"

(Mt 20,25-26).
 

                                 
Laudato Si, #82

Para começar:

Qual é a nossa relação com a Irmã Mãe Terra? Como é que a sentimos?

Quem sofre com este modelo económico de devastação?

Como transformamos do nosso espaço mais concreto o sistema económico
que nos subjugou?

 

 



 
Símbolo: 

 

ÁGUA
Ouvimos a água, reconhecemos o seu sabor, o seu cheiro.  

A água que flui, transporta histórias ancestrais, alimenta e dá
banho a crianças e animais, faz a vida fluir.  Os rios e fontes de

água são as grandes vítimas do extrativismo. Esta água, que
deveria ser vida para todos, é agora também a morte para

muitos, envenenada. 
 

SESSÃO 1

Ouçamos os gritos:

Eles tiraram o ouro das nossas terras. E agora as nossas
nascentes de água são afectadas. As nossas casas estão

rachadas, e temos doenças de pele. E agora a empresa está de
partida. Tiveram um bom lucro com o que levaram de San

Miguel ao Canadá. E ficamos com os danos que foram feitos.
 

Crisanta Lopez - Líder da Resistência às Minas de Marlin    

 
 



Reflictamos de uma perspectiva teológica: 

Ao longo das nossas tradições eclesiais, esse peso antropocêntrico dos nossos
lugares de reflexão prevaleceu e é necessário um maior esforço para fazer uma
viragem biocêntrica que é necessária na tecelagem com outras espiritualidades
e referências que resistem ao extrativismo mineiro, enquanto constroem
alternativas. A coração com o tecido da vida que se estende a territórios, águas,
montanhas, florestas, animais e muito mais, também se estende daí até nós;
assim, a coração em harmonia com esse tecido é reconhecermo-nos como um
fio desse tear vital que é graça, promessa e milagre. Reconhecemos em
comunidade que a conversão ecológica também nos chama a uma viragem
biocêntrica, e aí reside um dos nossos maiores desafios.

 

Deixemo-nos inspirar por estes gestos:

As nossas consciências serão abaladas pelo facto de apenas contemplarmos a autodestruição
baseada na predação capitalista, racista e patriarcal.

O rio Gualcarque chamou-nos, assim como os outros que estão seriamente ameaçados. Temos de
ir. 

A Mãe Terra militarizada, vedada e envenenada, onde os direitos elementares são
sistematicamente violados, exige que actuemos.

Construamos sociedades capazes de coexistir em justiça, dignidade e vida. 
Juntemo-nos e continuemos com a esperança de defender e cuidar do sangue da terra e dos

espíritos.
Dedico este prémio a todas as rebeliões, à minha mãe, ao povo Lenca, ao Rio Blanco e aos

mártires para a defesa dos recursos naturais.
 

Berta Cáceres - líder hondurenha (assassinada)
 

 



Sentimo-nos chamados a transformar:  

Queremos ser sementes de mudança e luz, capazes de sentir com as vítimas da
dor do extrativismo, que vivem com doenças, com falta de alimentos, por causa
da água contaminada pela mineração. Queremos que esta água flua livremente,
tal como foi criada. 
O nosso compromisso é sensibilizar, divulgar e partilhar nos espaços onde
estamos, sobre as histórias de dor e esperança de que milhares de famílias
afectadas pelas empresas extractivas e o seu impacto na água, a fonte da vida. 

 

Rezemos juntos:

Irmã água, você é transparência e simplicidade, humildade e rebeldia. 
Irmã água, memória ancestral de tantas estradas e aldeias onde se vive. 
Irmã água, a sua presença integra todas as criaturas desta casa comum. 

Irmã água, você é força e fragilidade, integridade e contaminação, saúde e vida. 
Irmã água, você sustenta esta casa comum, você é livre e bonita.

 Irmã água, você é uma luta transformadora que impele mulheres e homens a
defender a criação.

 
René  Flores, OFM

 
 



Ouçamos os gritos:

As instituições não trabalham, não trabalham para os pobres, não trabalham para aqueles
de nós que não podem pagar pelo acesso à justiça. Agora estamos a lutar contra a

empresa que quer ocupar e destruir o nosso território.  
Mas estamos também a lutar contra um grupo de poder tão grande, estamos também a

lutar contra um sistema, uma instituição que não nos deu a justiça de que necessitamos.
 

Maribel Montalvo - líder indígena, México
 
 

SESSÃO 2

 
Símbolo: 

 

AS MOUNTAINS
Trazemos à nossa oração as colinas e montanhas, que
também gemem em dores de parto. Estes lugares são

espaços sagrados onde a vida acontece.  A terra, cortada
pela adaga extrativista que corta profundamente as suas

entranhas, ao dividir comunidades e famílias, com
promessas de um desenvolvimento que é apenas uma

miragem e uma decepção. 
 



Reflictamos de uma perspectiva teológica: 

A relação de David contra Golias, exprime-se nestes tempos extrativistas, na
possibilidade de tantas comunidades, do seu trabalho diário, da sua fé e da
sua esperança a capacidade de se organizarem e se sustentarem.
Caminhar para o derrube das estruturas coloniais significa a resistência que
se opõe a qualquer projecto de dominação e que desmascara a
colonialidade por detrás das práticas, valores e discursos que se supõe
serem superiores.

 

Deixemo-nos inspirar por estes gestos:

 
 

 

 
 
 

“Nós mulheres gritamos por justiça, nunca esqueceremos: a mineração
mata. Seguindo o exemplo de Maria, as mulheres são um símbolo de

cuidado, sabedoria e coragem, perante tudo o que observamos, vivemos e
sonhamos, o protagonismo feminino é predominante nas acções pastorais

e sociais, bem como nas lutas e resistência na mineração". 
 

Bruna Monalisa - Brasil



Sentimo-nos chamados a transformar:  

O lugar que escolhemos, à maneira de Jesus, é com as vítimas, abraçando a sua dor e as
suas feridas, optando pela sua esperança e agindo em consequência da sua defesa da
vida. Agimos com profecia. Em que lugares e espaços, acompanhando que realidades,
respondemos com profecia? 
O nosso compromisso: a partir dos espaços em que estamos, associamo-nos a iniciativas
de justiça, iniciativas para quebrar estas cadeias de dominação, tais como a Campanha
de Desinvestimento Mineiro. 

Rezemos juntos:

 
 

 

 
 
 

 
 
 

Dá-nos, Senhor, essa estranha Paz
que surge no meio da luta

como uma flor de fogo
que quebra a meio da noite

como uma canção escondida;
que vem no meio da morte

como um beijo há muito esperado.
Dêem-nos a Paz daqueles que caminham sempre,

nua de vantagem,
revestida pelo vento de uma esperança nubilar.

Que a Paz dos pobres
que já venceu o medo.
Que a Paz dos livres
que se agarra à vida.

A Paz que é partilhada
em igualdade fraterna

como a água e o hospedeiro
 
 

Mons. Pedro Casaldáliga



SESSÃO 3

 
Símbolo: 

 

A FLORESTA
Um lugar de abundância, ameaça e resistência.  A

floresta é o lar, onde coexistem vida humana e não-
humana. Rezamos na floresta e pela floresta, pelos
territórios que são defendidos com vida, e que são

também um lugar de martírio. 

Ouçamos os gritos::

Eles escravizaram-nos para promover este modelo económico e de desenvolvimento e
continuam a fazê-lo hoje. Expropriando a nossa dignidade, explorando a nossa condição

humana em favor deste extrativismo que continua a ser implementado. 
Portanto, o extrativismo é a continuidade desta política de morte que começou com a

colonização e agora continua a expropriar-nos. É a continuidade do racismo e do classismo
que é utilizada para enriquecer uns poucos face à destruição das maiorias. 

 
Francia Márquez – Colombia

 
 



 
 

 

 
 
 

Deixemo-nos inspirar por estes gestos:

 A comunidade não são apenas as pessoas que habitam um espaço, mas também temos
ligações com seres não humanos que estão no mesmo espaço, e esta ligação com estes

seres não humanos ajuda a conservar o planeta para os povos indígenas.
 

Miguel Ángel Cadenas - Bispo de Iquitos - Peru
 
 
 

 

Reflictamos de uma perspectiva teológica: 

A economia extractivista da despossessão e da morte contrasta com a compreensão bíblica
da terra como dom de Deus, a terra dada como uma graça a ser trabalhada e partilhada
solidariamente. O ano sabático da terra (Lev.25 e 26) é o que o documento do Sínodo da
Amazónia chama de graça ecológica, visível nos "conhecimentos, iniciativas, lideranças,
acções públicas e espiritualidades que os territórios em resistência nos oferecem". Portanto,
o pecado ecológico é rejeitar esta graça ecológica, aceitando-a ao mesmo tempo que
implica que as comunidades de fé assumam a responsabilidade pelo seu cuidado como um
requisito ético. 

É a partir desta exigência que devemos cultivar a atitude de aprendizagem em constante
partilha, em colaboração com outros, para o que é pertinente confiar em pedagogias
críticas e libertadoras. Para que as comunidades de fé se liguem à terra, à criação e vivam a
conversão ecológica, é essencial estar aberto à escuta e à partilha de caminhos com as
comunidades que resistem e que teceram as lutas pelo cuidado dos territórios, povos
nativos, afro-descendentes e camponeses do Sul global.

 



Rezemos juntos:

Deus Omnipotente,
que estais presente em todo o universo

e na mais pequenina das vossas criaturas,
Vós que envolveis com a vossa ternura

tudo o que existe,
derramai em nós a força do vosso amor

para cuidarmos da vida e da beleza.
Inundai-nos de paz,

para que vivamos como irmãos e irmãs
sem prejudicar ninguém.

Ó Deus dos pobres,
ajudai-nos a resgatar

os abandonados e esquecidos desta terra
que valem tanto aos vossos olhos.

Curai a nossa vida,
para que protejamos o mundo

e não o depredemos,
para que semeemos beleza

e não poluição nem destruição.
Tocai os corações

daqueles que buscam apenas benefícios
à custa dos pobres e da terra.

Ensinai-nos a descobrir o valor de cada coisa,
a contemplar com encanto,

a reconhecer que estamos profundamente unidos
com todas as criaturas

no nosso caminho para a vossa luz infinita.
Obrigado porque estais connosco todos os dias.

Sustentai-nos, por favor, na nossa luta
pela justiça, o amor e a paz.

Laudato Si

Sentimo-nos chamados a transformar:   

Há comunidades que estão a sofrer em resultado do modelo extractivo. Há
violações dos direitos humanos, violações da dignidade das pessoas.
Queremos promover uma reflexão séria e ética dentro das nossas igrejas. 
O nosso compromisso: Analisar, debater e propor diálogos no seio das
nossas organizações religiosas sobre a relação entre as comunidades que
sofrem e as empresas que geram esse sofrimento. Que relação temos com
estas empresas a nível local, nacional e internacional. Será que temos
investimentos financeiros que favorecem estas empresas e lhes permitem
continuar a causar sofrimento?



 

 

 
Podemos não ser capazes de mudar imediatamente o
modelo dominante de desenvolvimento destrutivo e
extrativista, mas precisamos de saber e deixar claro:

em que ponto estamos, de que lado estamos, que
perspectiva assumimos, como transmitimos a

dimensão política e ética da nossa palavra de fé e
vida? 

 
 

Documento Final, Sínodo da Amazónia
 

 
 
 


