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TOMADA DE POSIÇÃO 

O Exército de Salvação acredita que as 
pessoas foram criadas à imagem de Deus e 
têm sido incumbidas de cuidar da Terra e de 
tudo que nela existe.

O Exército de Salvação reconhece a 
degradação do meio ambiente como uma das 
questões mais urgentes que o mundo enfrenta 
atualmente, com seus efeitos sendo sentidos 
desproporcionalmente pelas comunidades 
mais vulneráveis, particularmente em termos 
de saúde, sustento, habitação e oportunidade 
de fazer escolhas.

O Exército de Salvação está preocupado 
com os efeitos da destruição ambiental nas 
gerações presentes e futuras. Requer-se 
práticas ambientais sustentáveis para 
alcançar as necessidades e aspirações 
globais atuais sem comprometer a vida das 
futuras gerações.
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PANO DE FUNDO E CONTEXTO

No século passado, a Terra sofreu níveis de 
degradação devastadores e sem precedentes, 
resultando em mudanças não naturais na 
biodiversidade, na poluição do ar e da água, na 
redução da camada de ozônio e destruição da 
terra. A maioria das opiniões científicas prevê 
o aumento da temperatura, levando a padrões 
climáticos mais extremos e menos previsíveis 
devido à atividade humana.

O carvão, o gás natural e o petróleo 
representam oitenta e sete por cento do 
consumo global de energia primária em 2012. 
Está previsto que em 2040 os combustíveis 
líquidos, o gás natural e o carvão ainda 
representarão mais de três quartos do 
consumo total de energia mundial. 

Considerando a natureza finita desses 
recursos e a rápida expansão populacional 
global, juntamente com o impacto de 
atividades industriais e rurais, fica evidente 
que esse consumo de recursos não 
é sustentável.

Portanto, a degradação ambiental é mais 
que meramente uma questão de eficiência 
energética ou emissão de carbono, ela 
também é impactada por outros fatores, tais 
como aumento populacional, movimentação 
populacional e pobreza.

A extinção de espécies da fauna e da flora 
está aumentando devido à perda de habitat 
e às mudanças climáticas. A poluição do ar 
e da água reduziu a produção de alimentos, 
e a desertificação de significantes extensões 
de terra ameaçam a saúde, o bem-estar e a 
própria sobrevivência de milhões de pessoas. 
Essa questão deve preocupar todas as 
pessoas em todos os lugares. As soluções 
não são simples e requerem um esforço 
concentrado durante um longo período 
de tempo.
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FUNDAMENTOS PARA A  
POSIÇÃO DO EXÉRCITO  
DE SALVAÇÃO

A resposta do Exército de Salvação sobre as 
questões de meio ambiente é baseada nos 
seguintes princípios bíblicos:

• Deus é o criador, governador e preservador 
de todas as coisas. A Terra pertence ao 
Senhor, assim como tudo o que nela existe 
(Salmo 24:1, Êxodo 19:5). Como pessoas 
feitas à imagem de Deus (Gênesis 1:27) 
fomos incumbidos de cuidar dos recursos 
da Terra (Gênesis 2:15). Deus nos convida 
a compartilhar a responsabilidade pelo 
cuidado da Criação (Gênesis 1:28-31; 2:15) 
e participar do trabalho de cura do mundo 
(Romanos 8:19-22).

• O relacionamento de Deus com a Criação 
é de amor cuidadoso e preocupação. A 
mordomia da humanidade pela terra é um 
reflexo desse cuidado, visto que os seres 
humanos são feitos à imagem de Deus. 
O mundo foi feito para louvar a Deus e 
revelar Sua glória (Salmo 19:1-6); nossa 
mordomia pela terra favorece esse fim.

• A degradação da terra é, em parte, 
o resultado da atividade humana 
(Isaías 24:5-6) e, portanto, é nossa 
responsabilidade trabalhar por seu 
restabelecimento. O mandamento bíblico 
para a humanidade “subjugar” e “dominar” 
deve ser interpretado como um requisito 
para sermos bons mordomos em vez de 
ser entendido como justificativa para 
abuso dos recursos da Terra (Gênesis 
1:28). O efeito desproporcional que a 
mudança climática e a degradação do 
meio ambiente têm sobre as partes mais 
pobres do mundo gera responsabilidades 
adicionais para restauração de um 
senso de justiça na comunidade global 
em defesa da causa daqueles que são 
vulneráveis. (Miquéias 6:8). 
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RESPOSTAS PRÁTICAS

O Exército de Salvação busca melhorar suas 
respostas à degradação ambiental, afirmando 
as seguintes ações:

1. Reconhecemos nossa falta de 
cuidado com o meio ambiente e 
buscamos o arrependimento, dessa 
forma, empenhamo-nos em ser mais 
conscientemente envolvidos na busca de 
uma mudança de atitude que leve a um 
uso mais responsável do meio ambiente e 
de seus recursos.

2. Encorajaremos os salvacionistas a terem 
uma mudança de atitude que leve a um 
uso mais responsável do meio ambiente 
e seus recursos, através do incentivo à 
reflexão sobre práticas atuais e passadas.

3. Estabeleceremos políticas e práticas 
ambientais efetivas dentro do Exército 
de Salvação, incluindo reciclagem 
abrangente, políticas de consumo 
ambientalmente sensíveis, práticas 
ambientalmente responsáveis de manejo 
de resíduos e desenvolvimento de meios 
inovadores para reduzir o uso destrutivo 
de recursos naturais.

4. Diminuiremos os impactos da degradação 
ambiental através de treinamento, 
educação e conscientização dos 
salvacionistas, com o objetivo de melhorar 
suas práticas ambientais.

5. Forneceremos assistência prática e defesa 
àqueles que são impactados por situações 
ambientalmente adversas ou prejudiciais.

6. Buscaremos oportunidades de cooperação 
e coordenação com todos os governantes, 
pessoas e organizações de boa vontade 
que estão trabalhando em prol de um 
objetivo comum de estilos de vida 
sustentáveis e cuidado ambiental.
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