
SEMANA NACIONAL DA VIDA E ECOLOGIA 
 
Duas palavras estão presentes na midia de nosso tempo: ecologia e meio ambiente. Por ecologia se entende 
o estudo que se preocupa de garantir a casa para o ser humano, a morada que acolhe, o lugar do encontro 
das pessoas, onde é possível viver e construir a convivência na paz. Por meio ambiente se entende o 
conjunto de componentes físicos, químicos, biológicos e sociais capazes de causar efeitos diretos ou 
indiretos, em um prazo curto ou longo, sobre os seres vivos e as atividades humanas.  

O desastre ecológico  é um dos resultados de quem não exitou em poluir, envenenar, destruir, 
dizimar, para obter lucros ingentes e rápidos. Deste prossesso não escapou a vida humana. Mas, tornam-se 
evidentes os limites de toda esta manipulação desenfreada. O declínio demográfico, a difusão epidêmica da 
depressão, o aumento da violência, especialmente entre os jovens, o envelhecimento da população e a 
consequente dificuldade dos governos para pagar os benefícios previdenciários e a exaltação da eutanásia 
para reduzir a despesa pública,  são alguns sinais que indicam a necessidade urgente de se pensar a partir 
duma ecologia humana.  

É aí que a proposta do Evangelho adquire novo significado. Pensar uma ecologia humana é retornar 
ao desígnio de Deus sobre o ser humano que não o reduz a objeto e é capaz de proporcionar um ambiente 
de vida em comunhão, o que corresponde à sua natureza e às exigências mais profundas de seu coração.  

O ser humano realiza-se no amor. A pessoa humana recebe a vida como dom e é chamada a fazer 
dom de si mesmo. A comunhão trinitária está na origem deste caminho. 

Quando o ser humano só é entendido na lógica do mercado, e não como dom de Deus, afirma-se 
mais a cultura individualista que corrompe a estrutura mais sublime do ser humano: ser de comunhão, ser 
para a comunhão. Nestas circunstâncias, a família, que devia ser o ambiente onde as relações de amor-
doação, justiça, misericórdia, solidariedade deviam ser aprendidas, se dá a exaltação da rivalidade entre os 
seres humanos que reduz a vida a uma disputa de poder. 
 Da construção de uma verdadeira e equilibrada ecologia humana onde as relações de paternidade e 
maternidade seguem o desígnio de Deus, nasce uma verdadeira ecologia do meio ambiente onde a vida em 
toda a sua grandeza é valorizada.  
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