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Declaração da Rede JPIC/ONG RSCM 

Agosto 2020 

 

Como mulheres de paixão e compaixão, conscientes de nossa interconexão com toda a 

criação, ¹ 

 

Queremos ser uma voz para os que não têm voz, comprometendo-nos a agir em 

colaboração com outros grupos que refletem os valores evangélicos de inclusão, 

reciprocidade e solidariedade. Queremos ser uma voz que revele a ternura de Deus e 

proclame a nossa espiritualidade RSCM de vida plena para todos
2
.  

 

Comprometemo-nos a usar a nossa voz para defender os direitos humanos ao abordar as 

seguintes questões: 

 

 Cuidado da Casa Comum /Alterações climáticas  

 O abismo crescente entre ricos e pobres (globalmente, nacionalmente, 

localmente) 

  Corrupção Governamental e Corporativa 

 

Queremos agir a partir de um lugar de esperança: 

 Compartilhando histórias das RSCM e de outros 

 Usando redes sociais (sites, Facebook, Twitter etc 

 Participar de campanhas apropriadas, que ofereçam uma plataforma/um lugar 

público para publicações, em nosso compromisso com a justiça, a paz e a 

integridade da criação. 

 Identificar questões diversas e interconectadas; por exemplo, mudanças climáticas e 

novas doenças, como o COVID-19, bem como o ressurgimento do sarampo, malária 

e dengue; o fosso crescente entre ricos e pobres tem um impacto negativo extremo 

sobre as pessoas pobres com acesso limitado a alimentos, saneamento, saúde e 

educação. 

 

Reconhecemos que cada Área do Instituto precisará responder a essas questões urgentes, 

de acordo com suas diversas realidades e possibilidades. Pretendemos criar vínculos com 

outras Equipes /Commissões do Instituto 
 

 

 

1,2  Capítulo Geral 2019 
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Prioridade para os próximos meses - Cuidados com a Terra / Mudanças Climáticas                     

(mantendo nosso Plano e Prioridades 2017-2020) 

 

• Focar o “Tempo da Criação”, pedindo às Irmãs em todas as comunidades que se 

envolvam com os grupos locais que estão celebrando esta época. 

• Usar material do Movimento Católico Global pelo Clima (MCGC) e outros materiais 

elaborados para o “Tempo da Criação” 

• Registrar eventos afins com o MCGC 

• Compartilhar o material em nossa pasta do Google 

• Utilizar  a Laudato Si e a Carta da Terra 

• Rezar para que sejamos “curandeiras” do planeta 

• Pedir às comunidades para tirar fotos e escrever um breve relato de eventos / estudo com 

grupos locais e enviar para a Animadora JPIC, que os envia para Mary Jo para oferecer ao 

site do Instituto das RSCM 

 
11 Website in English https://earthcharter.org/ and Portuguese  https://cartadaterrainternacional.org/ 
 

CARTA DA TERRA   
 

 

 

 

 

 

 

 

História 

 

Em 1987, a Comissão Mundial de Meio Ambiente e Desenvolvimento (conhecida como “a 

Comissão Brundtland”) lançou o informativo ” Nosso Futuro Comum” com um chamado a 

uma “nova carta” para estabelecer “novas nornas” para guiar a transição ao 

desenvolvimento sustentável. 

Depois disso, a discussão sobre uma Carta da Terra ocorreu no processo que levou à 

Cúpula no Rio de Janeiro em 1992, mas o momento para tal declaração não era o correto. 

A Declaração do Rio se transformou na declaração do consenso possível nesse momento. 

Em 1994, Maurice String (Secretário Geral do Encontro da Terra no Rio de Janeiro) e 

Mikhail Gorbachev, trabalhando através de organizações que fundaram (Conselho da 

Terra e Green Cross International respectivamente), lançaram uma iniciativa (com o apoio 

do Governo holandês) para desenvolver uma Carta da Terra como uma iniciativa da 

sociedade civil. O processo inicial de redação e consulta baseou-se em centenas de 

documentos internacionais. 

https://earthcharter.org/
https://cartadaterrainternacional.org/
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Perguntas Frequentes (sugestão para uma pesquisa...) 

 

1. O que é a Carta da Terra? 

2. O que é a Iniciativa da Carta da Terra? 

3. O que é a Carta da Terra Internacional (CTI)? 

4. Qual é a origem e a história da Carta da Terra? 

5. Por qual processo foi criada a Carta da Terra? 

6. Quem escreveu a Carta da Terra? 

7. O que formou a Carta da Terra? 

8. A Carta da Terra está preocupada principalmente com o meio ambiente? 

9. Qual é a missão da Iniciativa da Carta da Terra? 

10. Quais são as metas e objetivos da Iniciativa? 

11. Como a Carta da Terra pode ser usada? 

12. Como posso participar da Iniciativa da Carta da Terra? 

13. Como é financiada a Iniciativa da Carta da Terra? 

14. Como posso contribuir financeiramente para a Carta da Terra Internacional (CTI)? 

 

Colaboração de Ir. Rosinha, RSCM   

(Membro da REDE JPIC RSCM)   

https://cartadaterrainternacional.org/sobre-nos/perguntas-frequentes/#ec1
https://cartadaterrainternacional.org/sobre-nos/perguntas-frequentes/#ec1
https://cartadaterrainternacional.org/sobre-nos/perguntas-frequentes/#ec1
https://cartadaterrainternacional.org/sobre-nos/perguntas-frequentes/#ec2
https://cartadaterrainternacional.org/sobre-nos/perguntas-frequentes/#ec2
https://cartadaterrainternacional.org/sobre-nos/perguntas-frequentes/#ec3
https://cartadaterrainternacional.org/sobre-nos/perguntas-frequentes/#ec5
https://cartadaterrainternacional.org/sobre-nos/perguntas-frequentes/#ec5
https://cartadaterrainternacional.org/sobre-nos/perguntas-frequentes/#ec5
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https://cartadaterrainternacional.org/sobre-nos/perguntas-frequentes/#ec8
https://cartadaterrainternacional.org/sobre-nos/perguntas-frequentes/#ec9
https://cartadaterrainternacional.org/sobre-nos/perguntas-frequentes/#ec10
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https://cartadaterrainternacional.org/sobre-nos/perguntas-frequentes/#ec12
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