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Mordomia do Meio Ambiente
Vídeo Debate
Filme: A História das Coisas (The Story of Stuff)

Perguntas para reflexão e debate:
1 - Jesus em João 10:10 disse: “...eu vim para que tenham vida, e a tenham plenamente”. O que é vida
plena hoje? No que o nosso atual sistema econômico (incluindo nosso consumo) contribui para isso?

2 - Leia Isaías 1:16 e 17. Deus exorta o povo com relação à falsa religiosidade, e vemos vários verbos no
imperativo, ordenando a santidade, a justiça, o bem das pessoas. Que tipo de injustiça social e ambiental
existe no nosso sistema atual? Que tipos de ações podem ser feitas com relação a isso?

3 - O presidente Bush, após o 11 de setembro, disse ao povo americano para fazerem compras.
Recentemente, por conta da crise econômica mundial, vimos nosso presidente Lula fazer menção várias
vezes para não deixarmos de consumir. Deus nos fez seres consumidores, dependemos de coisas externas a
nós para sobreviver (vestuário, alimentação, etc). Que tipo de consumidores queremos ser? Qual o papel
do consumo na nossa identidade?

4 - “Temos mais coisas, porém menos tempo para o que realmente nos faz felizes”. Você nota essa
realidade em sua vida? Que coisas deixam você feliz?

5 - Que coisas você mais gosta de comprar? Qual o limite para um consumo equilibrado?

6 - Devemos reciclar sim! Mas só a reciclagem não é suficiente. Repensar o consumo, Reduzir o consumo,
Reutilizar suas coisas, e somente depois Reciclar. Que mudanças práticas podem ocorrer na sua vida com
relação a repensar seu consumo e reduzi-lo?

7 - Irrealista, idealista, utopia. Paulo Freire preferia o termo Inédito Viável à Utopia. Você acredita que
mudanças significativas podem acontecer no atual sistema? Por quê? Cite exemplos práticos.

8 – Compare a vida de Jesus com o nosso modo de vida atual. Como era a vida Dele? O que podemos
aprender com Ele?

