
Ambiente e Arte 



In http://www.infopedia.pt/ 

Ambiente: meio natural e social em que se 
vive; atmosfera; conjunto de coisas que nos 
cercam. 



“Espiritismo e Ambiente são ciências sistémicas que procuram investigar, cada qual com a sua 

ferramenta de observação, as relações que sustentam e emprestam sentido à vida.” 
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Estamos hoje sofrendo os efeitos das escolhas 
que fazemos no dia a dia. Se somos a causa dos 
problemas, também é verdade que as soluções 

precisam partir de nós. ” 

“ 

"Eu entendo que pode haver uma crise de 

biodiversidade, mas como isso me afeta?” 
 
A diversidade biológica é o recurso do qual dependem 

famílias, comunidades, nações e gerações futuras. É o 

elo entre todos os organismos existentes na terra, que 

liga cada um deles a um ecossistema interdependente, 

em que cada espécie desempenha sua função. É uma 

verdadeira teia da vida.  
 
O patrimônio natural da Terra é composto por plantas, 

animais, terra, água, a atmosfera e os seres humanos! 

Juntos, fazemos todos parte dos ecossistemas do 

planeta, o que equivale a dizer que, se houver uma crise 

de biodiversidade, nossa saúde e meios de 

subsistência também entram em risco. 

 
A biodiversidade é a base da saúde do planeta e tem um 
impacto direto sobre a vida de todos nós. 

http://www.wwf.org.br/natureza_brasileira/especiais/biodiversidade/quantas_especies_estamos_perdendo/
http://www.wwf.org.br/natureza_brasileira/especiais/biodiversidade/quantas_especies_estamos_perdendo/


O que fazer? 

Renovar Atitudes/Comportamentos! 

 Reciclagem (RU, OAU, RCD…) 
 Boleias partilhadas 
 Usar bicicleta 
 Optar por produtos nacionais 
 Optar por materiais certificados (p.e. madeira FSC) 
 Optar por produtos ecológicos 
 Opções na alimentação 
 Poupança de água 
 (…) 

 



REDUZIR REUTILIZAR 

RECICLAR 
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Se é verdade que a Providência Divina nunca nos abandona, também é verdade que nossas escolhas 
são soberanas e determinantes do destino que teremos. A função do livre-arbítrio é conferir a cada ser 
humano o mérito – ou demérito – de suas escolhas, sendo cada um de nós responsável direto pelo seu 
próprio processo evolutivo. 
Sempre amparados e protegidos por Deus, acompanhados de perto por nossos guias e mentores 
espirituais, cada um de nós assume perante a Lei a responsabilidade pelas escolhas que fazemos. ” 

“ 
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