Como funciona The Earth Cube? Pega nele em cada dia e
lança-o. Depois, lê o que está na face de topo, encontra um
modo de viver aquelas palavras durante o dia, e partilha os
resultados com os outros.

Todos estamos LIGADOS!

O objetivo consiste em encorajar uma atitude pessoal e
coletiva transformadora através de uma acção centrada na
pessoa, e orientar a ação para responder às necessidades do
ambiente. O cubo é baseado no estilo de vida encorajado pelo
Projeto EcoOne (www.ecoone.org), uma iniciativa ecológica
internacional presente em mais de 180 países.

Embora por vezes não pareça, tudo neste planeta está em relação com tudo - as
cidades, florestas, o oceano, o ar. Tudo.
Quando algo acontece a alguém, todos e tudo o que está à volta é afetado, tanto para
o bem como para o mal. Quando algo não está saudável, tudo o que está à sua volta
sofre: uma floresta que arde, um rio contaminado, uma montanha explorada pelos
seus minérios. Frequentemente, aquele que é mais vulnerável é o que paga o preço.

(O Dado da Terra) é
uma nova estratégia motivacional para
viver mais eficazmente os princípios chave que
conduzem a um planeta mais saudável e sustentável.

Como te vês ligado ao mundo que te rodeia?
O que podes fazer hoje para tornar essa ligação mais forte e real?

The Earth Cube ®

“Cada ser vivo é um motor engrenado na roda do universo. Aparentemente
sem ser afetado apenas pelo ambiente circundante de imediato, a esfera da
influência externa estende-se a uma distância infinita.” (Nikola Tesla)

- Vincent Van Gogh

“O sol não brilha sobre nós, mas em nós. Os rios não passam por nós, mas através
de nós …” (John Muir)
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A ação de hoje, o futuro do amanhã!

a natureza, vais

(O Dado da Terra)
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“Se amas
“ ‘APENAS O que é preciso!’ foi a direcção dada pelo Dado da Terra de hoje.
Começou com um ‘duche temporizado’ (sair antes que o alarme tocasse),
seguido que algum papel no trabalho que reciclei/reutilizei, e depois por um
almoço mais ligeiro do que o normal (sopa/salada). Ok, talvez sejam passos de
bebé, mas ao menos a minha consciência estava lá!” (Sao Paolo, Brasil)
“ ‘Tudo é um DOM!’ Hoje fui ao funeral do pai de um amigo. O perfil lido foi
muito significativo para mim … foi mesmo um dom! A lição de ‘viver bem o
momento presente’ permaneceu dentro de mim. (Chicago, EUA)
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O que dizem....

Earth Cube®
A ação de hoje,
o futuro do amanhã!

“ ‘DESCOBRIR Coisas Fantásticas!’ é, hoje, a face recomendada pelo Dado da
Terra. Estou a trabalhar num projeto esta manhã para prevenir a contaminação
de um rio, mantendo-o limpo para a geração seguinte. Hoje, preciso de ir mais
profundamente, além da ciência, para compreender o que está por detrás de
tudo o que faço. (Indianapolis, EUA)
“ Hoje foi um lançamento duplo especial do Dado da Terra
… viver duas faces do dado ao mesmo tempo: ‘AGORA
é o Tempo!’ e ‘SORRI para o mundo!’ Olhei para a minha
gaveta das meias esta manhã e dei-me conta de quantas
tinha e de que podia partilhar. Por isso, dei as que tinha
a mais para outros. Menos é mais! (Paris, França)

“A corrupção surgiu na terra e no mar por causa do que as mãos dos humanos
lucraram. E (Deus) os fará provar algo do que cometeram. Quiçá assim se
abstenham disso.” (Corão 30:41)

¾

Compra produtos locais para reduzir a emissão de gases
causada pelo transporte dos produtos para mercados distantes.

¾

Planta uma árvores ou flores no teu bairro, escola ou local de
trabalho.

¾

Não deites fora o lixo em lugares públicos. Retém o teu lixo até
encontrares um caixote onde o possas deitar.

¾

Calcula a tua pegada ecológica. Mede a quantidade de gases
com efeito de estufa emitidos para a atmosfera pela tua
comida, energia e transportes usados - depois, muda os teus
hábitos, sejam essas mudanças grandes ou pequenas, de
modo a reduzir a pegada.

“Tudo o que criei foi criado por Ti mesmo. Pensa nisto, e não corrompas ou
destruas o meu mundo; pois, se o corromperes, não haverá alguém que o corrija
depois de ti.” (Ecclesiastes Rabbah 7:13 - Judaico)

DESCOBRIR Coisas Fantásticas!
O mundo está cheio de todo o tipo de coisas incríveis desde os picos das montanhas
mais altas, aos profundos vales dos oceanos.
Uma variedade imensa - de pessoas, animais, plantas, insetos, micróbios,
solos, rios, lagos, cascatas - espera ser encontrada por nós! Com cada encontro
somos transformados para sempre - uma nova consciência, um maior sentido de
deslumbramento, um maior alargamento da alma inspirada pela beleza, um respeito
humilde pela potência da natureza. Estas descobertas levam-nos a uma viagem com
momentos fascinantes, actividades com sentido, e um modo de vida com propósito!
Que fenómenos naturais únicos podes aprender hoje que te permitem ver o mundo
de forma diferente?
Como posso viver esta face do Dado da Terra?
“Olhai como crescem os lírios do campo: não trabalham nem fiam.” (Matthew
6:28, Biblia)

¾

Aprende algo novo acerca do ambiente. Investiga sobre
espécies ameaçadas; encontra espécies locais de flora e fauna
que precisam de ajuda; se no local onde vives flui um rio,
procura perceber onde está a nascente.

¾

Explora a natureza próxima de ti. Vai para o campo, pratica ecoturismo, viaja por lugares belos, ou mergulha pela primeira
vez. Sente o poder de Deus. Descansa nos braços da natureza.
Refresca e renova-te para quando voltares ao trabalho.

¾

Vê filmes documentários. Observa e compreende a beleza e
complexidade da natureza.

“Nunca reparamos na beleza porque estamos demasiado ocupados com a
tentativa de a criar.” (Desconhecido)

“ Dado da Terra - ‘Todas estamos LIGADOS!’ dizia-me
hoje o dado após tê-lo lançado. Dei-me conta de que
tenho deixado acesas as luzes quando saia de casa,
logo, dei uma vista de olhos pela casa e desliguei-as
antes de sair à noite. Até desliguei o meu computador.
O que faço afeta realmente os outros! (Nairobi, Quénia)
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“Para cada acção existe sempre uma igual reação.” (Issac Newton)

Como posso viver esta face do Dado da Terra?

“Ensinar as crianças acerca do mundo natural deveria ser visto como um dos
eventos mais importantes das suas vidas.” (Thomas Berry)
“Quanto mais perto olhamos, mais longe vemos.” (David Cavagnaro)

Para mais informação vai a

www.TheEarthCube.org

Tudo é um DOM!

APENAS o que é preciso!

Cada pessoa, cada coisa, está presente como um dom para o outro.
Se os pinheiros brilham ao sol - é um dom! Se os riachos fluem até cascatas
reluzentes - é um dom! Se um novo bebé caminha no chão - é um dom!
Quando começamos a ver que tudo à nossa volta tem algo de valor a oferecer-nos,
cresce dentro de nós um sentido de apreço e gratidão. A partir daí vem uma profunda
reverência e respeito por tudo aquilo que existe, e o desejo de o preservar e proteger
para futuras gerações.
Como és dom para os outros à tua volta e para o ambiente?
Existem dons que não te dás conta?

Como pensas viver de modo sustentável neste planeta?
Tomando apenas aquilo que é necessário para as nossas vidas em relação com tudo
o que nos rodeia.
Assim, como uma árvore que absorve apenas a água e nutrientes que precisa para
crescer e dar fruto, também nós precisamos de separar os nossos desejos das
necessidades.
Minimizemos os impactes negativos, maximizando os positivos.
Que estas escolhas pessoais possam ser inspiração para uma mudança coletiva!

“A vitalidade e a beleza são dons da Natureza para aqueles que vivem de
acordo com as suas leis.” (Leonardo da Vinci)
“A alegria de observar e compreender é o dom mais belo da natureza.”
(Albert Einstein)
“Quando admiro as maravilhas do pô-do-sol, ou a beleza da lua, a minha
alma expande na adoração do seu criador.” (Mahatma Gandhi)
“Quando bebes água, lembra-te da fonte.” (Provérbio Chinês)
“Se um muçulmano planta uma árvore ou semeia, e um pássaro, ou
pessoa, ou animal come delas, considera isso como um dom caritativo
(sadaqah) para ele.” (Imam Bukhari)

Como posso viver esta face do Dado da Terra?
¾

Faz uma pausa e reflete. Contempla o pôr-do-sol; escuta os
pássaros; sente o vento na tua face; toca a erva.

¾

Dá um passeio ao ar livre. Pára e encontra um insecto - qual a sua
forma e cor? Onde vive? Será que vive em comunidade?

¾

¾

Sê grato por tudo na tua vida: a água que bebes todos os dias; os
nutrientes que consomes; os medicamentos que tens à disposição.
Agradece à natureza por nos ter dado estas coisas.
Feridas e bênçãos. Olha para cada dificuldade ou obstáculo do diaa-dia como um dom.

“Lembra-te que, quando deixares esta terra, não podes levar nada contigo daquilo
que recebeste, apenas o que deste.” (São Francisco de Assis)
“Demasiadas pessoas gastam o dinheiro de ganham … para comprar coisas que
não querem … de modo a impressionar as pessoas de quem não gostam.” (Will
Rogers)
“Não esvazies o jarro de água até que a chuva caia.” (Provérbio Filipino)
“Esta é a minha religião simples. Não há necessidade de templos; nem de uma
filosofia complicada. O nosso cérebro, o nosso coração são o nosso templo; e a
filosofia a bondade.” (Dalai Lama)

Pendura as tuas roupas para secar. Isto irá poupar dinheiro, reduzir
a Pegada Ecológica, e estender o tempo de vida das roupas.

“Não podemos fazer grandes coisas nesta Terra, apenas coisas pequenas
com grande amor.” (Ir. Teresa de Calcutá)

¾

“O nosso ambiente, o mundo no qual vivemos e trabalhamos, é um espelho
das nossas atitudes e expectativas.” (Earl Nightingale)

Usa ambas as faces de uma folha de papel. Imprime dos dois
lados e coloca os rascunhos no caixote do lixo para reciclar.

¾

“Procurai primeiro o Reino de Deus e a sua justiça, e tudo o mais se vos dará
por acréscimo.” (Matthew 6:33 - Biblia)

Reparar em vez de substituir. Arranja os aparelhos electrónicos e as
roupas em vez de comprar umas novas. Elimina o excesso de lixo.

¾

Recicla e doa objetos usados. Antes de deitar algo fora, procura
outra utilidade para esses objetos, ou encontra alguém que possa
precisar deles.

¾

Compra produtos usados ou feitos de materiais recicláveis.
Roupas, fósforos, contentores de cartão reciclado.

“Nunca, nunca temas fazer o que está certo, especialmente se o bem-estar
das pessoas ou animais, está em jogo.” (Martin Luther King)

Desliga os computadores durante a noite. Um computador e
monitor em modo “sleep” pode minimizar o uso de eletricidade
e os custos.

¾

Pensa duas vezes antes de fazer uma compra. Será que precisas
de um novo telemóvel? Será que a tua compra é impulsionada
pelo desejo de ser aceite pelos outros?

¾

Controla o desperdício de comida na tua casa. Estarás a
cozinhar demasiada comida para a tua família? Controlas
aquilo que está no frigorífico e é deitado fora em cada semana?

AGORA é o tempo!

Nada fala mais alto do que as ações positivas que fazemos para tornar o mundo
melhor!
Parar para reciclar o nosso lixo, reutilizar ou dar um novo propósito a um velho
objeto, fechar rapidamente a água do duche, plantar um jardim comunitário, eliminar
a necessidade de transporte privado diário - todas estas “pequenas coisas” levam a
um ambiente mais eficiente e sustentável.
Cada ação durante o dia tem consequências!
Não “penses” somente em ser pró-terra, move-te, e vê as coisas maravilhosas que
resultam disso!
Como posso viver esta face do Dado da Terra?
¾

¾

“Vive com simplicidade para que os outros possam simplesmente viver.” (Sta.
Elizabeth Ann Seton)

SORRI para o mundo!

“Sê a mudança que desejas ver no mundo.” (Mahatma Gandhi)

Como posso viver esta face do Dado da Terra?

Quantas vezes dissemos: “faço isso amanhã” … e depois, não faço sequer?
Começa em cada momento do dia a mudar nas pequenas coisas da vida para a
melhorar.
O nosso mundo não pode mais esperar por nós!
Não olhes para além do espaço onde vives para melhorar algo nele.
Age AGORA!

“Não deixas para amanhã o que podes fazer hoje.” (Benjamin Franklin)

Como posso viver esta face do Dado da Terra?

“Quando começaremos? Agora! Santa Catarina costumava dizer: ‘Não
esperes pelo tempo porque o tempo não espera por ti’.” (Chiara Lubich)

¾

Faz alguma coisa pequena em cada dia e partilha a experiência.
Por exemplo, depois de viver uma face do dado, coloca um post
nas redes sociais ou conta simplesmente a experiência aos
teus amigos. Espalha a tua paixão e boas obras pessoalmente.

¾

Se falhares um dia, simplesmente recomeça no dia seguinte.
O pior inimigo da transformação ambiental é desistir pela
frustração e culpa. Faz bem recomeçar sempre.

“Um único modo de ir em frente, se queremos melhorar a qualidade do meio
ambiente, é envolver a todos.” (Richard Rogers)
“a multidão dos que conhecem o seu Deus permanecerá firme e há-de resistir.”
(Daniel 11:32 - Biblia)
“Todos podemos cooperar como instrumentos de Deus para cuidar da criação,
cada um de acordo com a sua cultura, experiência, empenhos e talentos.” (Papa
Francisco)

Para mais informação vai a: www.TheEarthCube.org
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