
Ecologia das redes: A natureza da fé cristã 

 

Como aumentar a eficácia das ações locais do projeto "Galo Verde" e potencializar a rede de 

apoio luterano? 

O livro "estratégias em serviço social" de Vicente de Paula Faleiros fornece boas ideias para 

pensar e executar uma estratégia para um serviço social que se diz compromissado com os 

direitos das pessoas e dos grupos. 

 

Por isso, adéquo esse "passo a passo" teórico e as estratégias em rede ao compromisso cristão 

com a natureza e com os projetos do Galo Verde. 

 

1) Em primeiro lugar, executemos o modelo da diaconia que consiste em "ver, perguntar e 

intervir". Observamos a situação da igreja, perguntamos sobre o cotidiano dela e 

aprimorarmos a nossa intervenção em nome de uma ecologia cristã cidadã. 

Precisamos fazer essas análises minuciosas para saber como, por exemplo, podemos 

economizar mais água ou mais energia elétrica (ações pontuais com foco nas repercussões 

globais). 

 

2) Articulamos a rede de contato. Fornecemos materiais sobre educação ambiental para 

otimizar e potencializar a intervenção e garantir a sustentabilidade econômica e ecológica das 

nossas igrejas. Estudemos os ritos, rituais, saberes, poderes e fazeres luteranos. 

Como, por exemplo, podemos introduzir a educação ambiental e a economia de recursos nos 

velórios, casamentos, reuniões e demais pontos do cotidiano luterano? 

 

  

3) É importante mencionar como a rede de igrejas conseguiu economizar recursos (números 

para comprovar). E fora isso, a igreja precisa documentar os capitais (capacidades) que ela 

possuí e dispõe. 

Em resumo: Alinhar e documentar informações sobre economia de recursos (capital cultural), 

instituições-parceiras (capital institucional), pessoas-chaves (redes de contato) e todo um 

trabalho relacional com demais contatos para exigir mudanças. É um mapeamento de 

oportunidades, fragilidades, fraquezas e contextos para trabalhar mais eficazmente com a rede 

de contatos. 

 

4) Na maioria das vezes, trabalhar com afetos pode facilitar a adoção de mudanças 

institucionais. 

Como, por exemplo, o significado cristão dos nossos rituais e orações está alinhado com a 

educação ambiental? Como o primeiro mandamento (Amarás teu Deus) nos faz refletir sobre 

a presença de Deus em todas as coisas da natureza? É um autêntico trabalho envolvendo 

construir novos significados para o amor cristão e aproximar nossa identidade cristã da 

cidadania planetária e do esforço em rede. 

 


