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Objetivos

·       Reconhecer as instruções islâmicas sobre preservação ambiental.

·       Entender nossa relação com o universo e os arredores.

·       Entender que toda criatura do universo está em equilíbrio que exige sua preservação.

·       Aprender algumas dicas para combater as mudanças climáticas.

Palavras em árabe

·       Iftar - Refeição para quebrar o jejum.

Nosso relacionamento com o meio à nossa volta
A preservação ambiental é

um aspecto importante do Islam.
Sendo administradores da
Terra, é responsabilidade dos
muçulmanos cuidar do meio
ambiente de maneira proativa.
Existe um objetivo definido por
trás da criação de diferentes
espécies, sejam plantas ou
animais. Os muçulmanos são
incentivados a refletir sobre a
relação entre os organismos
vivos e seu ambiente e a manter o equilíbrio ecológico criado por Allah. A preservação
ambiental é essencial para as crenças islâmicas e a humanidade tem a responsabilidade
de garantir a custódia segura do meio ambiente. 

O universo é enormemente diversificado em forma e função. O universo e seus vários
elementos cumprem o bem-estar humano e são evidências da grandeza do Criador. Ele
determina e ordena todas as coisas e não há algo que Ele criou, mas celebra e declara
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Seu louvor.
"Não viste que a Allah glorifica quem está nos céus e na terra, e os
pássaros, enquanto pairam no ar? Cada um, com efeito, sabe sua
oração e sua glorificação. E Allah, do que fazem, é Onisciente."
(Alcorão 24:41)

Todos as criaturas são criadas para servir ao Senhor de todos os seres e, ao
desempenhar seus papéis ordenados em uma sociedade coesa, eles se beneficiam um ao
outro neste mundo. Isso leva a uma simbiose cósmica. A sabedoria de Deus ordenou a
mordomia da terra aos seres humanos. Portanto, além de fazer parte da Terra e do
universo, o homem também é o executor das injunções e ordens de Deus. Ele é apenas um
administrador da terra e não um proprietário, um beneficiário e não um eliminador. No
Islam, a utilização de recursos é o direito e o privilégio de todas as pessoas e de todas as
espécies. Portanto, o homem deve tomar todas as precauções para garantir os interesses
e direitos de todos os outros, uma vez que são parceiros iguais na terra. O homem não
deve abusar, usar indevidamente ou distorcer os recursos naturais, pois cada geração tem
o direito de se beneficiar deles e não tem o direito de "possuí-los" em um sentido absoluto.

Além disso, todos os seres humanos e, de fato, animais e animais selvagens também
têm o direito de compartilhar os recursos da terra. O abuso do homem por qualquer
recurso, como água, ar, terra e solo, bem como outras criaturas vivas, como plantas e
animais, é proibido, e é prescrito o melhor uso de todos os recursos, vivos e sem vida. A
integração do desenvolvimento e conservação dos recursos naturais é clara na ideia de
dar vida à terra e fazer com que ela floresça através da agricultura, cultivo e construção.
Allah diz:

"...Ele vos fez surgir da terra e vos fez povoá-la..." (Alcorão 11:61)
Deus chamou o homem a apreciar o valor dessa fonte tão essencial
da vida
"Dize: 'Vistes? Se vossa água se torna subtérrea, então, quem vos
fará vir água fluída?' (Alcorão 67:30)

Devido à importância da água como base da vida, Deus fez uso do direito comum de
todos os seres vivos e de todos os seres humanos. O Profeta, que a misericórdia e as
bênçãos de Allah estejam sobre ele, disse:

"Os muçulmanos devem compartilhar estas três coisas: água, pasto e fogo." (Abu Dawud)

O ar não é menos importante que a água para a perpetuação e preservação da vida,
desempenhando um papel de vital importância na polinização. Deus disse:

"E enviamos os ventos fecundantes..." (Alcorão 15:22)
Dos minerais da terra são feitos os constituintes sólidos de nossos corpos, assim como

os de todos os animais e plantas vivos. Deus disse no Alcorão:
"E, dentre Seus sinais, está que Ele vos criou de pó; em seguida,
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ei-vos homens, que vos espalhais pela terra." (Alcorão 30:20)
Um dos princípios fundamentais da lei islâmica é a declaração profética:

"Não haverá danos nem inflicção de danos." (Al-Hakim)

Os americanos descartam 40% da oferta de alimentos todos os anos e a família
americana média de quatro pessoas acaba jogando fora o equivalente a US $ 2.200 por
ano em alimentos. 55 pés quadrados de floresta tropical são destruídos para a produção
de cada hambúrguer de fast-food feito com gado da floresta.

Embora os americanos constituam apenas 5% da população mundial, consomem 24%
da energia do mundo. Se um copo de isopor fosse usado em uma refeição iftar durante o
tempo do Profeta, ele ainda estaria aqui hoje. O isopor, um tipo de plástico espumado,
nunca se decompõe.

Dicas para combater a mudança climática
·       Ande de bicicleta ou use o transporte público.

·       Use carros com baixo consumo de combustível.

·       Faça uma auditoria energética em sua casa para economizar energia e dinheiro.

·       Alterne para energia verde, lâmpadas e aparelhos com eficiência energética.

·       Use varais de roupas, não um secador.

·       Seja conservador ao fazer a ablução ou ao tomar um banho.

·       Compre alimentos frescos e locais - não congelados.

·       Vá aos mercados dos fazendeiros.

·       Coma menos carne.

·       Cancele lixo eletrônico.

·       Use papel reciclado.

·       Use um saco de pano ao fazer compras.
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