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O tema da Nossa Assembleia de Delegadas em 2017 (Châtillon): 400 anos de caminhada com 

São Vicente em direção ao futuro do nosso lar. Como resultado, durante as nossas 

deliberações sobre os vários assuntos, a ideia de desenvolvimento sustentável sempre esteve 

em nossos pensamentos.   

À luz da importância desse assunto e da necessidade de conscientizar todas as voluntárias, 

que não puderam participar da Assembleia, sobre esse assunto – os documentos de formação 

de Fevereiro, Março e Abril 2018 irão desenvolver esse assunto. As reflexões são baseadas no 

Caderno de Formação desenvolvido pela Secretaria Internacional da AIC. 

   

1. Introdução 

Até recentemente, acreditávamos que os recursos no nosso planeta eram infinitos. Hoje nos 

conscientizamos que esses recursos são limitados. Segundo o Papa Francisco, sabemos que 

também somos responsáveis pelo nosso planeta, Terra – “o nosso lar comum”.    

Há alguns anos começamos a ouvir sobre mudança climática, sobre a necessidade de se 

proteger o nosso planeta, sobre os Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável 

(desenvolvidos pela ONU). Também ouvimos algumas pessoas sobre a necessidade urgente 

de ação, para se viver de maneira diferente e, assim proteger a vida nesse planeta.  

Talvez tenhamos nos sentido impotentes para enfrentar esses grandes desafios ou, talvez 

tenhamos sentido que tudo isso está muito distante do nosso alcance.  
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Então, perguntemos a nós mesmos: O que podemos fazer? O que devemos fazer? Como 

podemos mudar os nossos hábitos de consumo, o nosso trabalho, a nossa vida? A mudança 

não começa com pequenos gestos diários, gestos esses que causam fantásticos resultados?   

Durante a Assembleia Internacional da AIC (Março/2017), refletimos e discutimos sobre esse 

novo tema: desenvolvimento sustentável.   

O Padre Mauricio Fernández (Conselheiro Internacional da AIC) nos disse: “sabendo-se que 

há 150.000 voluntárias envolvidas em mais de 10.000 projetos, imagina o impacto caso cada 

uma dessas voluntárias fossem comprometidas consigo mesmas para com a proteção do seu 

entorno! A solução está em nossas mãos e depende dos pequenos gestos que fazemos para 

preservar a vida, o nosso planeta, o nosso “lar comum” que criado por Deus”.  

Assim sendo, unamos os nossos esforços, ajamos juntas e que possamos responder a esse 

chamado!  

 

2. Da Encíclica Laudato Sí, para a ONU- “Objetivos do Desenvolvimento 

Sustentável”   

O Papa Francisco foi o primeiro Pontífice a nos desafiar sobre a maneira com que tratamos o 

nosso planeta. Na sua encíclica, Laudato Sí, publicada em 2015, o Papa convoca a humanidade 

a se tornar cada vez mais consciente da necessidade de salvaguardar o nosso “lar comum” 

(vide os documentos de formação datados de Novembro e Dezembro/2016).   

Na sua encíclica, o Papa se refere à ecologia integral, ou seja, a ecologia ambiental, econômica 

e social. “Quando falamos de “meio ambiente”, fazemos referência também a uma particular 

relação: a relação entre a natureza e a sociedade que a habita. Isto impede-nos de considerar 

a natureza como algo separado de nós ou como uma mera moldura da nossa vida. Estamos 

incluídos nela, somos parte dela e compenetramo-nos. As razões, pelas quais um lugar se 

contamina, exigem uma análise do funcionamento da sociedade, da sua economia, do seu 

comportamento, das suas maneiras de entender a realidade. Dada a amplitude das 

mudanças, já não é possível encontrar uma resposta específica e independente para cada 

parte do problema. É fundamental buscar soluções integrais que considerem as interações dos 

sistemas naturais entre si e com os sistemas sociais. Não há duas crises separadas: uma 

ambiental e outra social; mas uma única e complexa crise socioambiental. As diretrizes para 

a solução requerem uma abordagem integral para combater a pobreza, devolver a dignidade 

aos excluídos e, simultaneamente, cuidar da natureza”. (Laudato Sí, #139).  O Papa nos diz 

que devemos confrontar as muitas causas da pobreza.  

Seguindo os passos do Papa Francisco, a ONU, em Dezembro de 2015, publicou os 17 

Objetivos do Desenvolvimento Sustentável; esses objetivos estão alinhados com os 

ensinamentos da encíclica.  



  4 

Esses objetivos do desenvolvimento sustentável, constituem um novo programa de 

desenvolvimento (2015-2030); eles constituem um chamado universal que colocam em 

prática aquelas medidas que acabarão com a pobreza, e, ao mesmo tempo irão proteger o 

planeta e garantir a paz e a prosperidade para todos.   

Esses são os objetivos de desenvolvimento:  

A AIC está comprometida com cinco desses objetivos:  

Objetivo 1: Acabar com a pobreza em todos os lugares e de todas as formas  

Esse é verdadeiramente o principal objetivo da AIC desde o nosso estabelecimento em 1617. 

Somos 150.000 voluntárias e trabalhamos em quatro continentes, ativamente engajadas em 

mais ou menos 10.000 projetos de combate à pobreza.  

Objetivo 4: Assegurar qualidade de vida inclusiva e justa e promover oportunidades de 

aprendizado de toda uma vida, para todas as pessoas  

Desde 2011, a educação se tornou prioridade dentre as nossas várias linhas de atuação. Com 

os adultos somos focados em programas de alfabetização e treinamento vocacional que 

capacitará as pessoas para melhores trabalhos. Também patrocinamos workshops 

especializados como meio de promover formação contínua. Para as crianças patrocinamos 

creches, pré-escola, programas que capacitam que as crianças sejam reinseridas no processo 

educacional.  
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Objetivo 5: Alcançar a igualdade de sexos e empoderar todas as mulheres e meninas  

As mulheres continuam a ser vítimas de discriminação e violência em todas as partes do 

mundo. Na rede AIC, 70% das pessoas assistidas são mulheres e seus filhos. AS mulheres 

desejam levar uma vida digna, e lutar para tornar seus sonhos realidade. A educação das 

mulheres de qualquer idade é instrumento essencial para reduzir a desigualdade dentre 

homens e mulheres.  

Objetivo 12: Assegurar o consume sustentável e padrões de produção  

A educação, na área de desenvolvimento sustentável e na proteção de nosso meio ambiente, 

é componente essencial de muitas das atividades da AIC. Na verdade, desejamos proteger o 

nosso “lar comum” e dar atenção especial a proteção do meio ambiente, em todas as esferas 

do nosso trabalho... somos apresentados a novos desafios!  

Objetivo 17: Reforçar os meios de implementação e revitalizar a Parceria Global para o 

Desenvolvimento Sustentável  

Como a AIC trabalha como uma rede, se torna claro que isso promove a troca de experiências, 

sinergias, e complementa a ação… e isso tudo nos capacita a nos engajarmos na luta contra a 

pobreza. Além disso, ter acesso dentre os vários grupos, ajuda a criar uma rede de 

solidariedade.   

Através de suas representantes, a AIC também colabora com diferentes organizações 

internacionais, como por exemplo, a UNESCO, o Conselho Europeu, o Conselho para os 

Direitos Humanos, CRESCENDO.  A AIC também é parte da Família Vicentina, uma extensa 

rede com mais de dois milhões de pessoas que são inspiradas pelo carisma de São Vicente de 

Paula.  

 

Sugestões da AIC para reflexão:  

1. Compartilhe as atitudes concretas que vocês estão tomando para cuidar do planeta.    

2. Quais projetos o grupo considera adotar para cuidar de nosso “lar comum”?  

3. Revisem os objetivos globais de desenvolvimento da ONU, e discutam sobre projetos 

que podem ser desenvolvidos para se alcançar um ou mais desses objetivos.   
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Durante a Assembleia Internacional da AIC em Março 2017, refletimos juntas sobres possíveis 

iniciativas locais, nacionais e internacionais, para cuidarmos do nosso “lar comum”.  

Tudo começa individualmente, com uma mudança de atitude. Cada um de nós pode ser parte 

da solução. Há várias atitudes que, se adotadas, farão a diferença... e podemos tomar essa 

decisão – aceitamos ou rejeitamos essas atitudes? 

Assim que mudarmos individualmente, seremos capazes de atuar nas esferas local, nacional 

e internacional e, por fim, seremos capazes de integrar essas mudanças na nossa atuação 

como membros da AIC.  

Durante a troca de ideias que aconteceu durante todos os workshops, milhares de sugestões 

foram feitas...  e foram anotadas (em um desenho na forma de uma folha de árvore) e então 

colada em um desenho de uma árvore que estava na parede da sala de reuniões. 

  

Sugestões - Individualmente: 

 Apague a luz quando não houver ninguém nos cômodos;  

 Não deixe aparelhos eletrônicos ligados na tomada; 

 Utilize lâmpadas LED que consomem menos energia;   

 Diminua a temperatura de aquecedores;  

 

DOCUMENTO DE FORMAÇÃO: MARÇO 2018 
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 Utilize a água conscientemente. Feche a torneira ao escovar os dentes, lavar as mãos, 

ensaboar-se durante o banho;  

 Lave a louça em uma bacia; 

 Regue as plantas com a água que foi utilizada para lavar legumes e verduras;  

 Ao lavar roupas na máquina, utilize o ciclo mais rápido.  

Recicle: 

 Separe o lixo orgânico para fazer adubos para plantas;  

 Recicle o plástico utilizado, como por exemplo, garrafas plásticas; 

 Utilize utensílios reutilizáveis.  

Luta contra o desperdício: 

 Compre apenas o necessário;  

 Faça as refeições de forma responsável; 

 Faça compras solidárias;  

 Leve suas próprias sacolas ao mercado.  

Preserve a natureza: 

 Evite produtos químicos tóxicos; utilize o vinagre;  

 Utilize menos sabão nas máquinas de lavar;  

 Reutilize papéis para rascunho;  

 Imprima apenas o necessário.  

Comunicação com pessoas de gerações diferentes:  

 Converse com as pessoas de sua família sobre os tópicos acima;  

 Ouça os jovens da família, que geralmente são mais bem informados sobre assuntos 

ambientais.  

 

Sugestões - Com a vizinhança, na sua cidade e região:  

Comida: 

 Não jogue comida fora; 

 Crie jardins comunitários para: 

o reestabelecer um relacionamento com o planeta; 

o frutas e verduras podem ser compartilhados com outras pessoas; 

o socialização; 

 Em feiras e mercados, faça intercâmbio de produtos com outras regiões;  

 Utilize adubo natural; 

 Dê preferência a plantas que deem frutas ou verduras. 
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Transição no uso de energias:  

 Desenvolva projetos que permitam outras fontes de energia para substituir o uso de 

óleo;  

 Reduza o consumo de energia, reduzindo o consumo de energia, como por exemplo, 

estufas.  

Preservação da Natureza: 

 Limpe lugares sujos e recolha o lixo;  

 Descontamine o solo e o terreno; 

 Se engaje em projetos de reflorestamento; 

 Sensibilize outras pessoas quanto à mudança de clima - secas, ciclones, incêndios 

florestais.  

Reciclagem: 

 Organize com as crianças a coleta de plástico que pode ser então vendido e, o dinheiro 

arrecadado pode ser utilizado para financiar projetos na área de saúde ou na 

agricultura. 

 Recicle aparelhos eletrônicos. 

Construções: 

 Faça um bom isolamento térmico; 

 Instale painéis solares; 

 Instale painéis isolantes atrás de radiadores.  

Educação: 

 Sensibilize as pessoas quanto aos problemas ambientais; 

 Encoraje as empresas a mudar seus métodos de produção;  

 Engaje-se na luta contra a pobreza.  

 

Sugestões da AIC para reflexão: 

1. Compartilhe com o seu grupo sobre quantas dessas iniciativas para cuidar do planeta, 

vocês estão tomando, individualmente ou em grupo.  

2. Como você passa a necessidade de cuidar do nosso “Lar Comum” para as pessoas 

assistidas por nós?  

3. Vocês têm outras ideias além daquelas descritas acima?  
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O Trabalho da AIC quanto ao Desenvolvimento Sustentável  

Aqui estão os nove (09) projetos mais populares apresentados durante a Assembleia Geral de 

2017. Esses projetos já incluem elementos de desenvolvimento sustentável, por exemplo, a 

educação para a proteção do meio ambiente e o descarte de lixo; a utilização de produtos 

locais na distribuição de alimentos; a construção de casas modelo com tijolos recicláveis 

(tijolos feitos a partir de garrafas de plástico recicláveis e lixo reciclável), agricultura 

sustentável e hortas comunitárias; o plantio de árvores para limitar a erosão do solo e a 

utilização de painéis solares.  

Vocês podem saber mais sobre esses projetos em nosso site: www.aic-international.org. 

AIC Bélgica – Waremme:  Distribuição de Alimentos à Famílias em Situações 

Vulneráveis  

É uma “receita” para uma distribuição de alimentos de 

qualidade, sempre visando o desenvolvimento 

sustentável, com: dieta balanceada, oferta de frutas e 

vegetais da estação a cada semana, sempre envolvendo 

os beneficiários, valorizando as habilidades das pessoas 

através de ações práticas, e criando uma atmosfera 

amigável, acolhedora e respeitosa. Isso é o que as 

 

DOCUMENTO DE FORMAÇÃO: ABRIL 2018 

A AIC Confronta o Desafio do Desenvolvimento 

Sustentável: Protejamos o nosso “lar comum” 

http://www.aic-international.org/


  10 

voluntárias de Waremme, na Bélgica, oferecem a cada semana.  

AIC Brasil – Campina Grande (Paraíba): Cursos sobre Meio Ambiente para 30 crianças 

e adolescentes de uma comunidade 

marginalizada. 

Além de atividades de apoio nas escolas e as 

refeições, as voluntárias promovem 

“workshops” sobre paz e cidadania, 

conscientizando os alunos sobre a preservação 

do planeta, a fim de garantir um melhor futuro, 

como também “workshops” sobre artes para o 

despertar artístico e cultural.  

AIC Colômbia – Mocoa:  Construção de uma casa modelo utilizando tijolos recicláveis  

Construir casas “modelo” como tijolos ecológicos, 

é um bom exemplo de ação de desenvolvimento 

sustentável na Colômbia. O projeto encoraja a 

criação de materiais úteis a partir de Descartes, e 

realça a necessidade de ideias inovadoras. Toda a 

comunidade está envolvida nesse processo, 

incluindo os idosos de um lar dirigido por 

voluntárias da AIC.  

AIC França– Saint Valery-en-Caux: Horta Comunitária 

As voluntárias de Saint-Valery-en-Caux iniciaram o cultivo de uma horta comunitária para 

pessoas menos favorecidas. O objetivo é oferecer às pessoas frutas e vegetais saudáveis e da 

estação, ao mesmo tempo em que valorizam a horta e as pessoas que cuidam da mesma. Essa 

atividade permite que as pessoas cultivem os 

próprios alimentos e reaprendam técnicas 

que estavam em desuso, até mesmo em 

ambientes rurais. É um projeto fácil de ser 

desenvolvido em termos de meios, mas 

requer perseverança e certa humildade para 

com os fenômenos da natureza (nenhuma 

estação ou nenhum ano é o mesmo do 

anterior). Aprende-se a viver de acordo com 

os ritmos das estações).  
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AIC Madagascar – Manaskara/Vohipenho: Agricultura Sustentável  

Há algum tempo as voluntárias da AIC em Manaskara estão engajadas no cultivo de arroz, 

com as mães e seus filhos mais velhos… assim, colocando em prática o aconselhamento de 

técnicos em agricultura, que se preocupam em preservar o meio ambiente e tornar os campos 

mais produtivos.  

Os grupos da AIC em Ambolos e Vohipenho 

estão engajados em projetos sobre o cultivo 

de alimentos e plantio de árvores frutíferas, 

elas mesmas criam seus rebanhos e utilizam 

os excrementos como fertilizantes.  Esses 

dois grupos da AIC colaboram com a 

Diocese do Plano Verde de Farafangana, 

que tem o propósito de proteger o meio 

ambiente.  

AIC Filipinas – Pampanga: Fabricação de Lâmpadas Solares e Luta contra a Erosão  

É graças ao apoio do Departamento de Meio Ambiente e Recursos Naturais (DENR) que as 

voluntárias da AIC na região de Pampanga – Filipinas, conseguiram iniciar um projeto 

sustentável de plantação de árvores, a fim de evitar a erosão das encostas dos grandes diques. 

Esses diques, construídos ao pé do vulcão, tem a função de impedir que a lava cubra as áreas 

vizinhas não habitadas.  

As voluntárias da AIC estão participando de 

um excitante projeto ambiental de cinco 

anos: plantar 500 mudas de árvores por 

hectare e manter um lote de 07 hectares nos 

declives dos diques do Monte Pinatubo. Ao se 

evitar a erosão dos diques, as árvores 

plantadas irão ajudar a salvar vidas se houver 

tufões.  

Além disso, algumas voluntárias aprenderam a como fazer lâmpadas solares, juntando as 

peças, para doá-las à famílias menos favorecidas. Há três objetivos nessa ação:  as famílias 

não precisarão mais pagar por energia, que é cara; parar com a utilização de velas – causa 

frequente de incêndios e, por fim, proteger o meio ambiente, vista que essas lâmpadas 

solares não causam nenhum tipo de poluição.  
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AIC Reino Unido: Educação para o Desenvolvimento Sustentável  

As voluntárias da AIC estão fazendo um trabalho 

de conscientização nas comunidades e escolas 

paroquiais, sobre a preocupação por um 

desenvolvimento sustentável. Isso acontece 

através dessa educação prática e concreta quanto 

a assuntos ambientais. Elas promovem estilos de 

vida simples e solidariedade para com as pessoas 

que vivem em estado de pobreza. As pessoas são 

convidadas a fazer gestos simples, como por 

exemplo, reduzir e controlar o uso de energia elétrica isolando e utilizando lâmpadas 

econômicas, caronas solidárias, reciclagem, aproveitamento de restos alimentares, etc.     

AIC Vietnã - Ho Chi Minh: Reciclagem 

do Lixo para melhor Desenvolvimento 

Sustentável  

A dispensa de lixo é um problema ambiental 

e da sociedade. Saber separá-lo irá reduzir o 

custo da reciclagem e criar um ambiente 

mais favorável, facilitando o tratamento, 

reciclando e reduzindo o desperdício. O 

objetivo dos voluntários é o de encorajar a 

sociedade a selecionar esse lixo.  Todos estão convidados a participar. “Da próxima vez que 

você for trocar os sacos de lixo, dê uma olhada neles”, dizem os voluntários, “Há algo lá que 

não deveria estar? Provavelmente. Tente reduzir pela metade a quantidade de lixo que você 

produz em casa”.  

AIC EUA – Distribuição Sustentável de Alimentos  

Os voluntários da AIC incrementam a distribuição de alimentos, focando em uma maior 

sustentabilidade: incluir, por exemplo, mais frutas e vegetais frescos e da estação. Eles têm o 

cuidado para que as pessoas peguem apenas o necessário, e para que utilizem os alimentos 

antes que os mesmos estraguem.  Os 

voluntários, preocupados com a 

melhoria de suas atividades no future, 

dizem que a distribuição de alimentos 

frescos às pessoas necessitadas, é 

simplesmente um passo à frente para 

uma utilização mais sustentável de 

recursos naturais.  
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Conclusão  

Pouco a pouco estamos nos acostumando com a ideia de transformarmos nossos estilos de 

vida, para que gastemos menos energia e sejamos mais respeitosos com a natureza e com a 

humanidade.   

Seguindo o Papa Francisco e a ONU que discorreram sobre a urgência de se proteger nosso 

planeta, vamos agir para cumprir esse desafio! Pensemos nas futuras gerações! 

 Que nos comprometamos a termos pequenos gestos para com o meio ambiente a cada 

dia, em nossos lares.  

 Que nos reunamos em grupos da AIC para decidirmos juntos que aspecto do 

desenvolvimento sustentável poderíamos incluir em nossas ações.  

 Que nos mobilizemos para apoiarmos as iniciativas que estão sendo implantadas por 

nossas autoridades locais, nacionais ou regionais, na área de desenvolvimento 

sustentável.  

 

Sugestões da AIC para reflexão:  

1. Se possível, visite o site www.aic-international.org durante a sua reunião para obter 

maiores informações sobre os projetos mencionados acima e, ver se podem usá-los 

para implantar um ou mais projetos de desenvolvimento sustentável em seu grupo.   

2. Quais iniciativas as autoridades regionais ou locais lançam na área de desenvolvimento 

sustentável? Como vocês acham que poderiam se mobilizar para apoiá-los e trazer 

novas ideias?  

3. Após terem estudado três reflexões de treinamento sobre a proteção do nosso “Lar 

Comum”, que comprometimentos concretos vocês poderiam ter como grupo para 

melhor cuidar do nosso “Lar Comum”?  

4. O que você acredita que aprendeu estudando essas três reflexões de treinamento sobre 

a proteção do nosso Lar Comum? 

 

 


