
CULTURA DO DESCARTE: Uma SOCIEDADE 
contra a solidariedade e a justiça  
Catequese 8

VER 
O que é a cultura do desperdício? 
O Papa Francisco fala dela como de “uma cultura de 
exclusão a todo aquele e aquilo que não é capaz de 
produzir, segundo os termos que o liberalismo econômico 
exagerado tem instaurado” e que exclui “desde coisas e 
animais, aos seres humanos e até mesmo a Deus”. Isto é, o 
valor do termo é sinônimo de produção e consumo. A vida 
humana e o meio ambiente já não são percebidos como 
valores primários que devem ser respeitados, cuidados e 
protegidos, passaram a ser instrumentos de lucro em favor 
da economia e o consumo globalizado. Tudo o que não entra 
nesse conceito é “descartável” como resíduo (idosos, não 
nascidos, desempregados, indígenas, pobres, portadores de 
necessidades específicas…); ou acaba sendo submetido a 
diversas e novas formas de escravidão (tráfico de pessoas e 
de órgãos, mão de obra em condições subumanas...). Nessa 
Sociedade do Descarte o fim sempre se justifica pelos 
meios, ou seja, tudo o que garante ganância abundante e 
rápida é validamente justificável.

Para Compartilhar
Vídeo:  Entramos numa mina de coltan                                                                                                                   
Áudio:   REPAM Capítulo 19 Irmãs e Irmãos (Youtube.com)

META:
Fazer com que os menores e os mais marginalizados se sintam 
parte do nosso mundo.

ORAÇÃO PELA JMJ 2019

SINAL:
Uma cesta com diferentes dispositivos eletrônicos 
descartados como inutilizáveis, como por exemplo, fotografias 
de mineradores, imigrantes, nativos, idosos, enfermos, 
desempregados, jovens e crianças sem acesso a educação, 
vítimas das drogas, da prostituição e do tráfico de pessoas...



VOCÊ SABIA QUE … ?

1. O seu celular e a maioria dos dispositivos eletrônicos 
que usamos contém coltan e cada quilo deste mineral 
extraído das minas custa a vida de duas ou mais 
crianças, seres inocentes que vivem em condição de 
escravidão nas escuras cavernas do Congo africano, por 
um custo de 25 centavos de dólares por dia? 

2.  O tráfico de pessoas no mundo é o terceiro maior depois 
do tráfico de drogas e do tráfico de armas? Que gera 
32 milhões de euros por ano e que cada ano entram 
no mundo quase 2,5 milhões de vítimas nas redes de 
exploração, sendo estas principalmente mulheres e 
menores? (ONU 2013).

3. O sistema sócio-econômico que domina o mundo 
também faz de nós descartadores em série quando nos 
movimentamos segundo nossos próprios interesses e 
nos deixamos guiar pelo consumismo descontrolado, 
sem pensar no bem comum e no sofrimento que 
padecem os demais? 

4. Há outras alternativas além do coltan que são rejeitadas 
pelas empresas do mercado tecnológico, e que 
enquanto não existe uma consciência clara, uma maior 
sensibilidade social da nossa parte como consumidores, 
continuaremos sendo cúmplices desta prática criminosa 
mundial contra os direitos humanos? 

ANALISAR
TEXTOS PARA ILUMINAR   
         
Mc 1,40-45:
“Aproximou-se dele um leproso, 
suplicando-lhe de joelhos: «Se queres 
podes limpar-me». Jesus compadeceu-
se dele, estendeu a mão, tocou-o e lhe 
disse: «Eu quero, sê curado».” 

Marcos  12, 1-12: 
“Nunca lestes estas palavras da 
Escritura: A pedra que os construtores 
rejeitaram veio a tornar-se a pedra 
angular? Isto é obra do Senhor, e ela é 
admirável aos nossos olhos”»

DIZ O PAPA FRANCISCO 

“Deus constrói sobre a fraqueza… Ele 
não descarta as pessoas porque não 
conhece a cultura do descarte. Ele busca 
e ama a todos porque n’Ele tudo é amor e 
misericórdia… Quando lemos a história de 
amor entre Deus e seu povo, ela se parece 
como uma história de fracassos, porque até 
o seu Filho Jesus foi descartado, julgado, não 
escutado, condenado e assassinado. Mas não! Esta 
história termina com  o grande amor de Deus que do 
descarte nos dá a salvação. Do seu filho desprezado, 
ele salva a todos. “A pedra que os construtores 
rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isto vem do 
Senhor, e é maravilha aos nossos olhos”. Uma pedra 
descartada que se converte no fundamento, porque Deus 
do descarte leva a salvação… (01-06-2015)
  



Hoje, no entanto, “Não podemos, porém, ignorar que a energia 
nuclear, a biotecnologia, a informática, o conhecimento do 
nosso próprio DNA e outras potencialidades que adquirimos, 
nos dêem um poder tremendo. Ou melhor, dão àqueles que 
detêm o conhecimento e, sobretudo, o poder econômico para 
desfrutar um domínio impressionante sobre o conjunto do 
gênero humano e do mundo inteiro…  (Laudato Si 104).      
                                                                                          
Também denuncia que “na região dos Grandes Lagos, existem 
rostos concretos… Nas guerras e conflitos, há pessoas, nossos 
irmãos e irmãs, homens e mulheres, jovens e idosos, meninos e 
meninas que choram, sofrem e morrem. Seres humanos que se 
tornam material de descarte”. 
(Discurso às Nações Unidas: 25-09-2015).
     
De diversas maneiras e a partir de vários ângulos, o Papa 
Francisco quer deixar claro que a Terra, a Vida e os Pobres, 
pertencem a mesma questão social, porque «a criação só 
se pode conceber como um dom que vem das mãos abertas 
do Pai de todos» (LS 76). «Das obras criadas pode-se subir 
“à sua amorosa misericórdia”» (77) e a criação caminha em 
Cristo até a plenitude de Deus (83).    

É por isso que seu pontificado está profundamente marcado 
pela cultura do Encontro. Continuamente está abrindo nossas 
mentes ao processo de recuperar a capacidade de incluir, de 
dialogar e de construir ou gerar uma sociedade integrada 
e reconciliada. Promover uma cultura que saiba respeitar 
e acolher ao outro, não por benefício próprio, mas pelo 
reconhecimento da sua própria dignidade e valor como pessoa. 
Só a “cultura do encontro”, é “capaz de fazer cair todos os 
muros, que ainda dividem o mundo” e construir pontes entre 
toda a humanidade.  

Em seu memorável discurso no Congresso dos Estados Unidos, 
o Papa Francisco nos deu valiosas pautas sobre a Cultura do 
Encontro: 
“...Combater a violência feita em nome da religião, ideologia 
ou de um sistema econômico. Nossos esforços devem 
estar orientados em manter a esperança e trabalhar 
pela dignidade e igualdade das pessoas, pela justiça, o 
respeito e a paz. Ele nos pede para ter coragem de usar 
nossa inteligência para resolver as crises geopolíticas 
e econômicas que vem a tona hoje… Aprender a 
nos relacionar com os outros, saindo da lógica da 
rivalidade e da inimizade para entrar na lógica do 
respeito e da tolerância, da solidariedade humana e 
da fraternidade cristã dando em todo momento e 
circunstância, o melhor de nós mesmos…”.

combater a violência perpetrada em nome 
duma religião, duma ideologia ou dum 
sistema económico, enquanto, ao mesmo 
tempo, se salvaguarda a liberdade religiosa, 
a liberdade intelectual e as liberdades 
individuais. Mas há outra tentação de que 
devemos acautelar-nos: o reducionismo 
simplista que só vê bem ou mal, ou, se 
quiserdes, justos e pecadores. O mundo 
contemporâneo, com as suas feridas 
abertas que tocam muitos dos nossos 
irmãos e irmãs, exige que enfrentemos 
toda a forma de polarização que o possa 
dividir entre estes dois campos. Sabemos 
que, na ânsia de nos libertar do inimigo 
externo, podemos ser tentados a alimentar 
o inimigo interno. Imitar o ódio e a violência 
dos tiranos e dos assassinos é o modo melhor 
para ocupar o seu lugar. Isto é algo que vós, 



como povo, rejeitais.
VS No final, nos encontraremos diante da beleza infinita de 
Deus: «A vida eterna será um espanto compartilhado onde 
cada criatura, luminosamente transformada, ocupará seu 
lugar e terá algo para dar aos pobres que se encontrarão 
definitivamente livres» (243). Nossas lutas e nossa 
preocupação por este planeta não nos tiram a alegria da 
esperança, porque «No coração deste mundo continua 
presente o Senhor da vida que nos ama tanto » (245) e seu 
amor sempre nos leva a encontrar novos caminhos. 
ENCONTRO X DESCARTE

ATUAR
Experiências para ir além

• Investigar sobre as possíveis alternativas tecnológicas em 
relação ao uso do coltan e ver a possibilidade de aderirmos 
aos que as propõem. 

• Motivar e acompanhar os jovens em risco social com 
propostas de estudo e trabalho onde seja possível prestar 
ajuda. 

• Comprometer-se em “ser a diferença” com um consumo 
maduro e responsável, buscando a solidariedade e a 
fraternidade acima do individualismo que exclui.

• Aderir ou fundar algum grupo de “Cuidadores da Casa 
Comum” para o desenvolvimento do bairro, local, regional, no 
que eles também tenham seu lugar de protagonistas como 
gestores de uma nova sociedade.

• Assumir a cultura do encontro vs a cultura do descarte na 
vida pessoal, comunitária e dos grupos em que vivem… 
Construir pontes de contato e derrubar muros de separação 
entre pessoas, culturas, religiões, etc. 

• “Fazer barulho” mundial como a JMJ, através de um 
comunicado a ONU e ao mundo inteiro, denunciando 
as injustiças provocadas pelo consumismo exagerado e 



exigindo a pesquisa de novas alternativas que eliminem o 
descarte e a escravidão e a violação dos direitos humanos.  

CELEBRAR 

• Desenho de um mapa mundi estendido no chão.
• Antes da motivação, em silêncio, cada participante colocará 

seu celular sobre o mapa, uma roupa sua ou outro elemento 
que expresse sua ânsia de consumo; como sinal de 
solidariedade com os irmãos que dia após dia perdem a vida 
por conta do dinheiro e do poder que dominam o mundo

• Colocar uma música de fundo que expresse gemidos, choro, 
lamento, dor da vida dura de um minerador, refugiado, 
migrante, das mulheres obrigadas a se prostituírem… Colocar 
a imaginação para funcionar e acompanhar em silêncio essa 
parcela da humanidade que se encontra ferida. [Ver o que 
fazem - escutar o que dizem] 

• Deixar que o coração seja alcançado pelos mesmos 
sentimentos dos irmãos. Ver a Jesus que também está 
presente em cada lugar, acompanhando, padecendo a dor 
da humanidade descartada, violentada… O que fazer? O que 
dizer? O que isso diz a mim?

• Em silêncio, cada participante deixará que as palavras de 
Jesus tomem lugar em sua mente e toquem seu coração. 
Depois disso, eles poderão expressar seus sentimentos 
com uma palavra ou frase simples. Por fim, depois do 
silêncio, cada participante poderá pegar seu celular ou seus 
pertences, e, assim, elevá-los como um sinal de oferta, a 
entregar ao Senhor suas decisões de usá-los com maior 
responsabilidade e sobriedade, sabendo que nesses objetos 
há vidas de inocentes que se deixam perder.

• Suas mãos serão dadas como uma rede de unidade e 
fraternidade, e rezarão juntos o Pai Nosso...

PARA SEGUIR 
APROFUNDANDO
A Cultura do Encontro - português 


