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1. Na Rio+20 por Justiça Social e Ambiental
Há vinte anos, a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o
Desenvolvimento (Rio 92) e o ciclo social de conferências das Nações Unidas que a ela
se seguiu discutiram os problemas globais que afetam a humanidade e pactuaram uma
série de propostas para enfrentá-los (as Convenções sobre Mudanças Climáticas,
Biodiversidade, Desertificação, a Agenda 21, Carta da Terra, Declaração sobre
Florestas, Declaração de Durban, entre outras). Mas aquilo que deveria ter sido o início
da reversão das situações de miséria, injustiça social e degradação ambiental frustrou
boa parte das esperanças depositadas nesse processo.
O Comitê Facilitador da Sociedade Civil Brasileira para a Rio+20 chama as
organizações da sociedade civil e movimentos sociais e populares de todo o Brasil e do
mundo para participar do processo que culminará na realização, em junho de 2012, do
evento autônomo e plural, provisoriamente denominado Cúpula dos Povos da Rio+20
por Justiça Social e Ambiental, paralelo à Conferência das Nações Unidas sobre
Desenvolvimento Sustentável (UNCSD).
Maiores informações: www.cupuladospovos.org.br

2. A Tearfund organiza reunião sobre a participação evangélica na
Rio+20.
A Tearfund tem um projeto de mobilização evangélica para a Rio+20 com seus
parceiros no Brasil, no entanto, entende que este é um processo que deve ser construído
com muitas mãos e com ampla participação. Se 20 anos (ECO 92 ou Rio 92) atrás a
presença evangélica foi pequena, esperamos que 20 anos depois a voz evangélica possa
ser ouvida e se fazer presente de uma maneira significativa.
Com esse objetivo organizou uma reunião dia 30/11 em São Paulo convidando
representantes de várias organizações. Após a consultar alguns irmãos e irmãs a
Coordenação Nacional do EPJ indicou o Edson Sales que se disponibilizou para nos
representar.
Breve Relato da Reunião de 30/11 sobre Rio+20.
A reunião foi bastante proveitosa e produtiva, tivemos a presença de varias ONG'S
cristãs das diversas partes do Brasil, todas ligadas a questões sociais/ambientais.No
primeiro momento foi feita uma meditação pelo pastor Wostenes da AVEC/ACEV
SOCIAL igreja e entidade localizada na cidade de Campina Grande/Paraíba, que fez
uma leitura bíblica em Mateus 25:31,-36, 40 e em Mateus 9:36-38.

www.epj.org.br
contato@epj.org.br

Em seguida o Serguem Jessui da Tearfund nos dirigiu a palavra explicando da
importância do encontro e também a pauta a ser trabalhada no período da tarde, uma
vez que eles já vinham se reunido desde a sexta-feira (se não estou enganado), a
discursão foi pautada em três eixos, a saber: uma plataforma evangélica para Rio+20,
um agenda socioambiental que possa ser apropriada pela igreja evangélica, e as bases
bíblicas para tal discursão e fundamentação.
Assim tivemos a partir dos eixos acima uma discursão bastante profunda e salutar,
chegando a um consenso de proposições a serem sistematizadas para a construção da
plataforma a ser desenvolvida (discutida) entre as ong's e as igrejas no período que
antecede a Rio+20.
Também ficaram encaminhadas algumas datas para nos reencontrarmos para afinarmos
as questões ligadas as proposições da reunião que aconteceu dia 30/11/2011. Foi um
momento bastante rico de comunhão e também de conhecimento das dificuldades e de
uma necessidade da igreja evangélica marcar posição no que tange as questões
ambientais.
Houve vários relatos das ações já desenvolvidas por igrejas e on'gs o que contribuiu e
muito para o enriquecimento dos trabalhos.
Ficou acertado que a organização do evento enviara para os presentes os
encaminhamento e proposições e um relatório mais sucinto dos trabalhos realizados.
Assim foi o que, em poucas palavras, consegui resumir sobre a minha participação
enquanto representante do EPJ.
Att, Edson Sales
eds_shalon@yahoo.com.br
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