
 

22 de Abril, Dia da Terra 

 

“Louvado sejas, meu Senhor, pela nossa irmã, a mãe terra, que nos sustenta e 

governa e produz variados frutos com flores coloridas e verduras” (Cântico das 

Criaturas, São Francisco de Assis) 

 

 

Por Julio Nogueira 

 

Cientistas, com base em estudos feitos a partir do telescópio espacial Hubble, 

estimam que o Universo tenha 2 trilhões de galáxias. E cada galáxia tem bilhões de 

estrelas. O Sol, por exemplo, é apenas uma das 200 bilhões de estrelas da Via Láctea, 

a galáxia em que habitamos. E como não sabemos se há vida fora da Terra (até agora, 

ninguém provou o contrário), podemos considerar nossa existência um enorme 

privilégio, em meio a um Cosmo tão gigantesco e inalcançável à nossa inteligência e 

à nossa atual tecnologia. 

Em 22 de abril, comemora-se o Dia da Terra. A data é dedicada à promoção da 

consciência ambiental e do desenvolvimento sustentável. 

E o que isso tem a ver com a vastidão do Universo, comentada no primeiro 

parágrafo? É o fato de estarmos no único planeta em toda essa imensidão em que há, 

comprovadamente, condições para o surgimento e a manutenção da vida. Isso 

aumenta nossa responsabilidade em cuidar da “Casa Comum”, como nos lembra o 

Papa Francisco na Encíclica “Laudato Si” (Louvado Sejas), publicada em 2015. 



A reflexão que vale aqui é que, ao cuidar da Terra, estamos cuidando de nós 

mesmos, e não apenas do planeta. E por quê? Porque se os recursos naturais 

acabarem e não houver condições de vida, o planeta continuará aqui, seguindo seu 

giro em torno do Sol. E com o ser humano, acontecerá o quê? Não é difícil imaginar: 

deixaríamos de existir. 

Alguns exemplos claros: descarte descontrolado de lixo e as ocupações de áreas 

de encostas ou de várzeas de rios e córregos (não por culpa de quem vai morar 

nesses locais, mas por problemas sociais e de falta de planejamento urbano ao longo 

de décadas). O resultado disso é visto, e lamentado, a cada período de chuvas 

intensas, com enchentes, deslizamentos de terra e mortes. A natureza segue seu 

curso. E o ser humano padece as consequências. 

Um estudo do Banco Mundial revelou que, em 2050, caso se confirme a 

estimativa de uma população mundial de 9,6 bilhões de pessoas, serão necessários 

quase três planetas Terra para que a humanidade tenha os recursos naturais 

necessários para manter o atual estilo de vida. 

Agora, reflitamos: o que faremos até lá, já que não temos três planetas Terra. 

Temos só um. Ou a humanidade muda o consumo desenfreado de recursos, ou será 

consumida pela consequência disso. 


