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 Apresentação


Muita gente já conhece Marcelo Barros. Por tudo o que tem escrito, pela comunidade monástica que lidera em Goiás, por sua vasta correspondência, pelas muitas viagens que lhe possibilitam inumeráveis contactos com os mais diversos tipos de pessoas, inegavelmente, hoje, em nossa América Afrolatíndia, Marcelo é uma referência para toda a Igreja Cristã, e mesmo além fronteira. Há pessoas assim, que conseguem comunicar muito mais que simplesmente as informações que transmitem. Além de eruditas ou instruídas, têm o carisma do “saber”. São aquelas que chegam a experimentar o sabor da vida e por isso têm o dom de falar da vida com sabedoria. Vão muito além da Ciência. Paulo Freire era assim. Era assim também Dom Helder Câmara. Algo disso transparece por exemplo numa figura como a do professor Cristóvam Buarque, com seu insistente convite a “passar da modernidade técnica à modernidade ética”. A tradição espiritual fala dessa gente dizendo que são pessoas “ungidas”. É como se nelas houvesse um instinto, uma espécie de sexto sentido que as faz perceberem a realidade num nível mais profundo, nem sempre accessível a gente comum, mesmo formada em universidades ou em funções de liderança de Igreja.
Marcelo é uma dessas pessoas. Sua ciência, sua prodigiosa memória, a inteligência em leque, sua incrível versatilidade, que vai da reflexão teológica ao romance, sua intensa capacidade de trabalho, o volume de informações que é capaz de transmitir, tudo isso é só instrumento de uma faculdade bem mais profunda, a intuição, a capacidade de sintonizar intensamente com a realidade, de sentir antes e para além do pensar. É por isso, quem sabe, que lhe diz tanto a “compaixão universal” proclamada pelo Dalai Lama. 
Além dos estudos oficiais e curriculares, muito desta sabedoria lhe vem das oficinas da vida, o seu convívio com lavradores e índios, o seu trabalho com grupos populares e comunidades de base, com o MST e o convívio com outras culturas e religiões. É isso que faz de Marcelo um verdadeiro sábio no sentido amplo do termo. 
Neste livro, ele começa lembrando a pergunta que um dia lhe fora feita: “Teologia da Terra, Teologia não é de Deus?” Santo Tomás de Aquino, no século XIII, já respondeu claramente a essa pergunta: “Teologia é a ciência que trata de Deus e de todas as coisas enquanto dizem respeito a Deus”, ou seja, de todas as coisas que, de qualquer forma, se relacionem com Deus, ou seja, de todas as coisas, pois tudo é de Deus . Por isso, Teologia da Água, sim. Pois o que distingue a Teologia não é tratar de um objeto não alcançado por outras ciências e que, por isso, seria seu objeto exclusivo, o mundo arcano e misterioso, inalcançável, do divino. Próprio da Teologia é o jeito de olhar todas as coisas. Dizia a admirável santa moderna Simone Weil: “Eu reconheço quem é de Deus, não quando me fala a respeito de Deus. Eu reconheço quem é de Deus na sua maneira de me falar deste mundo”. Teologia é o jeito divino, isto é, amoroso - pois Deus é Amor - de olhar as coisas deste mundo e de falar a respeito delas. Sim, há um jeito teológico de falar da água, assim como há um ponto de vista físico-químico, sociológico, geográfico, geopolítico, por exemplo. Há até um jeito capitalista de falar da água. 
Este livro é palavra que retrata esse olhar teológico sobre o desafio da água, pois olha a problemática do ponto de vista de Deus. Corresponde exatamente à definição tomista de Teologia. Em outros termos, apresenta uma tomada de posição espiritual, pois, quando “as coisas dizem respeito a Deus”, elas são vistas na perspectiva de Seu propósito salvífico, quer dizer, de Seu interesse amoroso por elas. Nesse sentido é um testemunho, a afirmação de um compromisso, ato de militância. Um manifesto que convoca a participar de um projeto de redenção. Assim, não faz outra coisa que ser fiel à maneira de a própria Bíblia falar. Acha-se plenamente em continuidade com que se vê de Deus na história da salvação: “ Eu vi muito bem a miséria do meu povo que está no Egito. Ouvi o seu clamor contra os opressores, e conheço os seus sofrimentos. Por isso, desci para libertá-lo do poder dos egípcios e fazê-lo subir dessa terra para uma terra fértil e espaçosa, terra onde corre leite e mel... O clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e eu estou vendo a opressão com que os egípcios os atormentam. Por isso vá. Eu envio você ao Faraó, para tirar do Egito o meu povo” ( Ex 3:7-10).
O primeiro capítulo é um grito de dor e um pedido de socorro: a terra está doente. As fontes da vida estão ameaçadas. A terra cada dia mais se degrada a depósito de veneno, com todos os agrotóxicos e adubos. O ar que se respira vai-se enchendo de poluentes que sobem das máquinas, dos automóveis, das chaminés das indústrias, de usinas atômicas. Em certos lugares, até a água da chuva já não é mais confiável e pode ser perigosa, a chamada “chuva ácida”. Em muitas regiões falta água, inúmeras fontes vão secando por interferência humana, e a água disponível vai-se tornando sempre mais suja e poluída. Chegamos a uma situação jamais imaginável no passado. Um dos Pais da Igreja antiga, ao protestar contra a concentração da riqueza, fazia a seguinte reflexão: querem tudo só para si, concentram a terra e a reduzem a propriedade particular, sem considerar a destinação comum de todos os bens da criação de Deus; se pudessem já se teriam apropriado também do ar e da água. É claro que esse pastor jamais teria imaginado que isso fosse possível. Hoje estamos vendo que sim. A concentração da riqueza vai avançando na subjugação da terra, do ar, das águas. O amplo e impressionante panorama que nos é apresentado é pungente denúncia do trágico drama em que está jogada a criação. É mais que evidente: apropriação significa desintegração, degradação e morte.
O modelo de desenvolvimento, a concentração da riqueza, o processo predatório de industrialização, “a capacidade destrutiva do próprio sistema social dominante no mundo, e a política de privatização que faz da água uma mercadoria a ser controlada e regulada pelo mercado”, o pouco valor que tem a vida das pessoas, tudo isso diz bem da tragédia sob a qual multidões literalmente se arrastam em trapos pelo mundo afora. A denúncia que aqui se faz ainda não é grito de desespero, mas é sinal de alerta que se lança para tentar evitar a catástrofe, é chamado a levantar-se e agir com urgência para salvar o planeta. Com base em fontes oficiais e autorizadas das Nações Unidas e respeitáveis instituições internacionais, Marcelo desenha a nossos olhos um panorama estonteante, de tão amplo. 
O segundo capítulo vai deixando claro o método teológico do autor. O que pretende é fazer-nos escutar de novo a Bíblia. Sua Teologia porém tem duas marcas essenciais. Seu ponto de partida é, naturalmente, a fé. Mas, não a fé de respostas prontas ou doutrinas distantes. É a fé no sentido mais profundamente tomista : participação na ciência de Deus. Com as palavras de hoje, diríamos que é a fé como participação do olhar de Deus, da maneira como Deus olha o mundo e conhece sua criação. É por isso que o primeiro momento da reflexão e elaboração teológica é lançar sobre o mundo um olhar parecido com o de Deus, cheio de com-paixão, olhar de quem assume a dor. É isso o que significa, no método teológico, “partir da realidade”. Não se trata de sociologismo ou de secularizar a fé, como dizem alguns. “Partir da realidade” já é o primeiro momento da prática teológica, pois trata-se do exercício teologal de olhar o mundo situando-se do lado de quem olha a partir da Cruz. Não é simplesmente um olhar “científico”, no sentido positivista do termo. É ciência, sim, mas no sentido do conhecimento o mais exato possível da realidade da vida. Não é, porém, conhecimento neutro e descomprometido. É olhar amoroso de pai, de mãe, de irmão, de irmã, de companheiro ou companheira, amigo ou amiga, como o de Deus, “amigo da vida” ( Sb 11, 26 ). Isso já é Teologia, enquanto expressão do ato teologal de participar do olhar de Deus sobre o mundo. 
A outra marca essencial do método é sua amplidão ecumênica. Também isso uma outra maneira de participar do modo de ser de Deus, participar da largueza sem limites de Seu coração. Marcelo deseja que, frente ao “desafio da água” voltemos a escultar a Bíblia. No entanto, antes de chegar às fontes hebraicas de nossa fé, e antes de voltar nossos olhos, ouvidos e corações à experiência e à palavra de Jesus de Nazaré, convida-nos a prestar atenção à palavra de outras tradições religiosas. O que orienta Marcelo a galgar esse segundo “degrau do saber” ( esse é o sub- título de um dos mais famosos livros de Jacques Maritain, um dos grandes filósofos renovadores do tomismo: “Distinguir para Unir - ou os Degraus do Saber” ) são convicções fundamentais da fé cristã. Se Jesus é para nós a manifestação mais plena da palavra de Deus, por que teríamos ainda necessidade de escutar outras palavras? É que Deus é Único, por debaixo de tantos nomes o que há é a realidade transcendente de um só Deus, em todas as buscas religiosas é a esse Deus que se busca. O Apóstolo Paulo o percebeu muito bem em Atenas ( cf. At 17, 22-29). Deus é o Criador do mundo e de toda a humanidade. Todos os seres têm a marca de Sua Palavra (cf. Gn 1) e homens e mulheres somos a Sua própria imagem (cf. Gn 1, 26-27). Adorar o mistério da Encarnação é aceitar profundamente que Deus Se revela através de seres humanos, desde o começo (cf. Jo 1, 10) e, particularmente, em Jesus de Nazaré (cf. Jo 1, 14). Ora, assim, Deus aceita que Sua Palavra seja necessariamente afetada pelo limite, pois nenhum ser humano é ilimitado. Jesus é radical revelação de Deus, mas na experiência necessariamente limitada e circunscrita de um homem ( não tem a experiência de ser mulher), judeu (é membro só de um determinado povo e cultura), do século I ( nos limites do horizonte possível a determinada época).
O apóstolo Paulo chega a dizer corajosamente: “Completo na minha carne o que faltou à paixão de Jesus”.Talvez ninguém de nós chegasse a ter essa coragem teológica! Ele mesmo distingue “Jesus” e a “experiência do Cristo” (cf. 2Cor 5, 16), que é infinitamente mais ampla: é a experiência de todo o Corpo, pois Jesus é só a Cabeça; é a experiência de todo o cosmos, pois “a Criação inteira participa da gloriosa liberdade dos filhos de Deus” (Rm 8, 21), dos membros do Corpo - o Cristo cósmico de que falava o Padre Teilhard de Chardin, inspirado pelas epístolas aos Romanos, aos Efésios e aos Colossenses. É preciso “completar” a experiência cristã com as muitas palavras que Deus tem comunicado à humanidade em sua já tão longa travessia. É por isso que Marcelo nos conduz, com admirável erudição e simpatia fraterna de “irmão universal” (expressão que designava Charles de Foucauld), a conhecer também palavras e sentimentos de diversas tradições espirituais. Ser “católico” não é pensar-se com a vocação a trazer a todo custo todo o “universo” para dentro da Igreja cristã. Não é nesse sentido que a Igreja de Cristo é católica, universal. Historicamente, essa ideologia só tem resultado em imperialismos, divisões, cruzadas e guerras... A Igreja é católica porque qualquer comunidade crente, por mais pequena que seja, contempla, celebra e se sente sinal e instrumento do propósito salvífico “universal” de Deus que se vai atuando misteriosamente no seio da humanidade inteira. 
É essa a razão de Marcelo nos dizer: “Aprendemos de Jesus Cristo que toda Espiritualidade, como caminho para a intimidade com Deus, nos abre a todos os outros caminhos humanos de busca do divino e me põe em comunhão com todos os seres do universo. É um caminho de abertura ecumênica que põe no centro de tudo, como o que há de mais sagrado e tem diversas dimensões:
1. a busca da unidade interior (a espiritualidade é a unificação de cada pessoa consigo mesma, no diálogo de cada um com o que há de melhor em si mesmo/a);
2. a comunhão com toda a humanidade e todos os seres do universo (uma comunhão cósmica);
3. finalmente para muita gente, a Espiritualidade tem seu núcleo mais profundo na abertura do ser para uma dimensão divina que nos supera e que os judeus, cristãos e muçulmanos chamam de “Espírito Divino”, uma energia feminina que na Bíblia é comparada a uma ventania que renova a vida e é fonte do amor que nos faz responsáveis por todos”. 
Ao passar em revista as várias tradições espirituais vão-se delineando alguns traços comuns, Jung lhes chamaria de “arquétipos” : as águas são nossa matriz, nascemos das águas. O mundo brota das águas, são elas a fonte da criação, é por elas que vem “voando” o Sopro de Deus. É à beira das águas que se joga nosso destino de vida e de morte, como se estivéssemos a navegar num rio cujas margens é impossível tocar... Viver é saciar a sede, sequidão é morrer. Chuva é “esperma dos deuses” que desce para fecundar a terra e produzir vida. 
Esse amplo panorama religioso nos ajuda a perceber a radicalidade do desafio. Se a consciência humana profunda, que transparece nas tradições religiosas, é de que a água tem a ver com a vida em sua própria matriz ( e essa intuição é “científica”, pois expressão da realidade), então aparece claramente a gravidade da aposta que nos é lançada: estamos cortando a própria raiz da vida, estamos a esmagar a semente no seu núcleo mais central, estamos a dilacerar o útero materno da Vida. Que tragédia! Nós, filhos e filhas das águas, quais feras insaciáveis a devorar sofregamente nossa própria mãe! Aqui, talvez o sinal mais evidente da degradação de nossa humanidade: ao degradarmos todas as coisas e até as pessoas, a mercadoria, subjugamos, escravizamos e, finalmente, assassinamos nossa própria Fonte materna! 
No terceiro capítulo, chegamos à Bíblia, onde água é garantia de vida no deserto, símbolo do caos e, ao mesmo tempo, da fecundidade da vida. Voltam as mesmas imagens de outras tradições religiosas. Inundação é símbolo da opressão dos impérios, mas também deserto e falta d’água são símbolos de morte. “Fonte” é matriz de vida, por isso poço d’água se relaciona freqüentemente com mulher. “Tu, Senhor, és fonte de água viva”. Se nascemos das águas, é das águas que renascemos para a nova vida cujo princípio é o Espírito (cf. Jo 3, 5). Do trono de Deus nasce o rio da vida...
Para o autor, o que está em jogo é uma reinterpretação da Bíblia, que rompa definitivamente com os paradigmas do racionalismo. Na verdade, o racionalismo, que herdamos desde os gregos, nos tem desviado em considerável medida de propostas fundamentais da fé bíblica. Imperialismo, colonialismo, individualismo são apenas outros nomes do “culto” à Razão. Nessa moldura, o lugar privilegiado do ser humano no universo foi olhado como ruptura e não como comunhão. Em vez de considerar-se o “espírito” como o desabrochar da consciência do mundo material, a “alma” foi compreendida como o oposto do “corpo”. “Espiritualidade” foi degradada a “espiritualismo”... O Deus Todo-Poderoso do Império se reproduziu no “antropocratismo”, o amoroso governo da criação degradando-se a despótico domínio imperial do desejo humano sobre a “ordem” da vida, apagando-se, assim, o sentimento de “pertencer ao universo”. Esquecemos, por exemplo, de que nosso corpo é, antes de tudo, água. Uma nova relação com o universo tem de ser marcada, antes de tudo, pelo “cuidado” com todos os seres, a partir da consciência de que tudo é Dom, de que por tudo somos responsáveis e de que a lei maior é a da “pertença” recíproca que tudo entrelaça num imenso Todo. Daí tem, necessariamente, de brotar uma espiritualidade da comunhão, da compaixão, da partilha do poder e da posse das coisas. Justamente tudo o que o capitalismo não deseja. Por isso, uma nova espiritualidade exige uma decidida ruptura com o sistema atual dominante no mundo. Uma nova espiritualidade tem de ser por si mesma uma atitude radicalmente política, uma tomada de posição por ajudar a reconstruir o mundo em novas bases. O autor nos convida a assumir uma nova visão da relação com a Natureza, capaz de perceber que algo divino se esconde em cada coisa. A Bíblia nos fala disso dizendo que cada coisa é como que “corpo” de uma Palavra de Deus (cf. Gn 1), ou “encarnação” de Sua Sabedoria (cf. Pr 8, 22-30). Lembra-nos de que muito temos a aprender com os povos do Oriente e as culturas ancestrais dos povos aborígenes e negros. Que reviravolta, quando pensamos o quanto esses povos têm sido desprezados, negados e exterminados! Chama-nos a assumir a sensibilidade “eco-feminista” nas relações de gênero e com o universo em geral. Outra reviravolta quando se pensa na crueldade com que as mulheres têm sido tratadas por milênios! E, de modo muito concreto, convoca-nos a promover ou participar de campanhas para a democratização da água: na família, na escola, na Igreja, no ambiente de trabalho e no espaço público onde se desenrolam os movimentos sociais, tendo especial atenção à arte, aos meios de comunicação e aos instrumentos de luta política.
O universo é templo de Deus. Tudo nele é tão sagrado “como vasos do altar”. É que não há separação entre sagrado e profano, tudo é profano porque já não há mais “o sagrado”, pois tudo é sagrado. Por isso a problemática ecológica é em si mesma uma questão central de espiritualidade. A comunhão com o universo deve levar-nos a uma atitude de profundo respeito para com a “lógica da casa” (ecologia), desde a ecologia interna, que é a unidade profunda da pessoa, até a sentir que todas as coisas estão, de alguma forma, em continuidade com nosso próprio corpo. “Uma espiritualidade cósmica que se manifesta em uma visão sócio-política ecológica e anti-capitalista”. 
Já não há tempo a perder. As fontes da vida estão ameaçadas. A morte da terra, do ar e das águas será a nossa morte, é nosso corpo que está em perigo. Se é que ainda resta tempo para salvar a terra, temos de nos apressar ao sentir “a urgência de uma conversão de mentalidade, de costumes e de modo de viver, tanto no plano pessoal, como no nível social e político”. Este livro começa com um grito de dor, um pedido de socorro e, graças a Deus, nos perturba intensamente com um grito de convocação a agir sem tardar, enquanto ainda temos tempo. Este livro é um ato de testemunho desesperadamente em busca de achar testemunhas com a coragem de “conspirar” em favor da vida. Carlos Barth, um dos mais famosos teólogos protestantes de todos os tempos, gostava de definir a Igreja como “conspiratio testium”, conspiração de testemunhas. Sim, este livro é a afirmação de um compromisso que deseja traduzir-se no que há de mais típico na Igreja cristã, o testemunho, a “martiria”... o martírio. É um ato de conspiração pela vida, o que a Igreja cristã tem de fazer sempre, incansavelmente, “oportuna e importunamente”. 

Dom Sebastião Armando Gameleira Soares
Bispo da Diocese Anglicana de Pelotas
Assessor do CEBI







Introdução


“A verdade, quando tarda, acaba vindo por cima das águas”
				(Provérbio africano)


Em recente encontro que tive com pessoas do Movimento de Renovação Carismática, uma das primeiras perguntas que me fizeram foi: 
- Você escreveu uma Teologia da Terra e dizem que, agora, está aprofundando uma “Teologia da Água”. Isso não é artificial? Teologia não é um discurso sobre Deus? O que tem a ver com a terra ou com a água? 
Tive dificuldade de dar uma resposta breve e profunda. Teria de explicar pressupostos de opção social e de fé na presença de Deus em meio às lutas do mundo. Em poucas palavras, repeti que Deus está em cada realidade da vida humana e não se pode dividir a vida em dois mundos: o natural e o sobrenatural. Contei um fato da vida de Monsenhor Leônidas Proaño, profeta dos índios no Equador. Um amigo o visitou em sua ermida na montanha. O bispo lhe mostrava a beleza dos Andes. Apontou um nevado que ele via da capela onde orava. Comentou: 
- Eu adoro essa montanha. 
O amigo quis provocá-lo: - Pensei que você só adorava a Deus.
Proãno não hesitou em responder: - E tem diferença? 
Ele não precisou dizer que adorava a Deus, presente na montanha, como eu deveria, naquele momento, explicar que, fazendo teologia da água, busco o que Deus nos fala através da água e o que Deus pede de nós com relação à água. De qualquer modo, é sempre a busca de Deus e de seu Reino de justiça, através da terra e da água.
Alguém do grupo comentou que Deus é tão bom que se comunica conosco através de uma pedrinha, de uma flor e de uma borboleta que enfeita o jardim. Eu completei:
- Mas, nós o percebemos presente em alguns sinais mais fortes e que parecem conter uma especial energia divina. A Igreja não liga a aceitação da fé e a salvação dada por Deus a um rito de mergulho ou de banho nas águas do batismo? Então, ao menos a fé e a teologia tem alguma coisa a ver com a água como sinal e instrumento do amor de Deus na vida da gente. 
Senti que a resposta provocou mais perguntas e dúvidas do que clarezas. E eu saí dali com o desejo de escrever não um livro sobre “Teologia da Água” que me parece solene e pomposo demais, mas uma reflexão sobre como a partir da Bíblia e de uma espiritualidade ecumênica podemos nos responsabilizar mais profundamente com esta questão que, cada vez mais, atinge as pessoas de boa vontade em toda a terra. 

Quando, há alguns anos, um ministro neo-pentecostal deu um chute em uma imagem de santa, católicos do Brasil inteiro se mexeram. Bispos e padres protestaram fortemente e contaram com o apoio da maioria do povo. O gesto do pastor foi considerado agressivo e desrespeitoso para com um símbolo religioso, venerado por muita gente. Quando empresas de garimpo matam nossos rios com mercúrio e ameaçam a vida de pessoas e animais que dependem daquela água, quem sente tal crime como profanação a algo que é sagrado? 
Hoje, fala-se em “santuário ecológico”, mas, na maioria das vezes, é simples metáfora para dizer “reserva protegida”. 
Nasci em Camaragibe, zona da Mata de Pernambuco, muito próximo a Recife. Quando eu era pequeno, quase atrás de casa, tinha uma fonte que foi represada e as águas formaram um grande açude. Nós o atravessávamos por uma ponte muito estreita que tinha, de um lado, um belíssimo lago de águas ainda limpas e do outro, um abismo no qual caia um fio de água que formava um rio para banhar toda a região da Fábrica de Tecidos. Hoje, este açude está seco e o rio não existe mais. 
Perto da casa da minha infância, havia ainda uma grande reserva de Mata Atlântica, cheia de macacos, sagüis e animais silvestres. E no meio da floresta, outro lago de águas transparentes se oferecia a nossos olhos e convívio. Este era aproveitado para abastecer a cidade. Em suas nascentes, podia-se ainda tomar banho e pescar. Uma vez ou outra, meu pai passava horas, ali pescando, enquanto eu e meus irmãos brincávamos na água. 
Há poucos anos, quis rever aquela região. Soube que a mata ciliar tinha sido destruída e o pouco que restou, dividido em lotes, transformados em um condomínio privado (para mostrar que é de luxo, eles usam o termo francês: “Privé”). Nos anos 80, em meio à uma chuva torrencial, o açude estourou, inundou um bairro pobre, matou dezenas de pessoas e deixou como herança apenas um fio d’água poluído e humilhado. 
Certamente, cada pessoa que lê estas páginas pode contar histórias assim de sua vida pessoal e de seu conhecimento. A destruição das matas e das águas é um problema mundial, hoje, sentido por todos. Entretanto, o problema maior é social e consiste na atual política de privatização que não poupa nem a água, necessidade e direito básico de todos os seres humanos. 
Internacionalmente, existem projetos de legislações e a ONU se interessa em fazer reuniões e estabelecer parâmetros para garantir à humanidade do futuro o mínimo de segurança quanto ao planeta Terra e à água que o circunda. Se não tomarmos, hoje, o devido cuidado, provavelmente, daqui há alguns anos, a água se tornará rara e objeto de luta por parte dos povos. As pessoas comercializarão um litro de água potável por dois de petróleo e assim por diante.
Em setores da Pastoral Popular no Brasil, há uma proposta de dedicar a Campanha da Fraternidade de 2003 à questão da Água. Se isso for aceito, também pediremos que a Campanha tenha amplidão ecumênica, como em 2000, ligando as Igrejas membros do CONIC (Conselho Nacional de Igrejas Cristãs). De fato, embora já existam muitos estudos e trabalhos técnicos sobre isso, poucos estudos ligam a questão da água com a responsabilidade espiritual de quem, em qualquer religião ou tradição espiritual, crê em Deus e na vida como dom divino. 
Apesar de não ser especialista nesta matéria, como diz o profeta do Apocalipse, “sou irmão e companheiro de vocês, na tribulação, no testemunho do projeto de Deus e na perseverança em Jesus Cristo” (Ap 1, 9). A este título, convido-os/as a meditarem comigo sobre a questão da água e o seu significado espiritual, para algumas das religiões mais conhecidas e especialmente para a Palavra de Deus na Bíblia. A partir desta meditação, poderemos tirar algumas conclusões e aprofundar nossa responsabilidade de pessoas cidadãs e testemunhas do amor de Deus em nossa relação com a Terra e com a Água. No primeiro capítulo, trataremos da realidade da água no mundo. O segundo, será dedicado ao significado da água nas diversas religiões e caminhos espirituais. Depois, dedicaremos um capítulo à Água na Bíblia e na teologia cristã. Finalmente, em um último capítulo, tentarei propor como nos relacionar com a Água e a Terra de modo mais responsável e, por que não dizer, espiritual. 
Para que a leitura se torne mais leve, vocês encontrarão em cada número um resumo do assunto ali tratado. Além desta síntese que contém o essencial, quem quiser desenvolver o estudo encontrará em letras menores uma explicação mais pormenorizada. 
Para que esta “viagem” pela realidade do mundo atual e pelas diversas tradições espirituais seja uma busca renovada do que “o Espírito diz hoje às Igrejas” e a todas as pessoas que crêem na vida, convido vocês a orarmos juntos uma antiga oração cristã: 
“Espírito de Deus, Espírito de Luz, és Fonte de águas vivas. No primeiro dia, pairavas sobre as águas primordiais, como uma grande ave chocando o ovo da criação. Nós te contemplamos, hoje ainda, presente por sobre as águas do cosmos e no ar que respiramos. Dá-nos a graça de te descobrir e adorar, presente em todo ser vivo e escondido em cada recanto da natureza. Faze de nós testemunhas da tua compaixão para com a humanidade e toda a criação que manténs viva pela força do amor. Nós te pedimos isso, em nome de Jesus, irmão da humanidade e profeta do amor universal. Amém”. 




I

Lembrando dados da realidade


“Dias virão em que os rios secarão e a água se tornará rara. 
O pecado do povo fará o mundo ficar de cabeça para baixo. 
Tudo será transtornado.
O sertão vai virar mar e o mar vai virar sertão”
(Profecia atribuída ao Padre Cícero Romão Batista)


Em alguns lugares do Brasil, quando alguém quer dizer que uma coisa dá certo e se espalha por aí de forma ilimitada, afirma: “vai ser como água”. Este jeito de falar revela uma concepção tradicional em quase todas as camadas do povo: “a água é um bem ilimitado que não custa nada e nunca faltará”. Uma vez, uma vizinha me disse assustada: “Um sinal de que está chegando o fim do mundo é que o povo está vendendo até água. Minha avó me dizia que o mundo acabaria no tempo em que até água for vendida”. 
Ela pensava que era uma profecia da Bíblia e eu tive de dizer que, embora tenham textos no profeta Isaías (55, 1- 2) e no Apocalipse (18) que se poderiam interpretar a partir desta afirmação, esta profecia popular não se encontra textualmente na Bíblia. Mas, de fato, começa a se realizar: um tipo de mundo se acabou e começa um novo jeito de organizar e de ser do mundo. 
Nas últimas décadas, a humanidade tem descoberto que a água é um recurso natural limitado, tem valor econômico e competitivo no mercado. Muita gente começa a descobrir algo mais grave: não só é limitado, mas corre risco de se tornar raro e mesmo pode acabar. Não é exagero: estamos em situação de risco. O sistema de vida no planeta Terra está ameaçado e a água se torna o bem mais precioso. 

1. 1 – Água, questão de vida na Terra 

Para compreendermos bem urgência deste assunto da água em nosso cuidado com a Terra, é importante não perdermos de vista a situação que vive atualmente o planeta e como estão os seus recursos naturais. 
“Desde 1994, o Worldwatch Institut dos EUA publica um relatório anual sobre o estado da Terra. Os últimos relatórios são assustadores. A Terra está doente e ameaçada” - Cf. LEONARDO BOFF, Ecologia, grito da terra, grito dos pobres, São Paulo, Ed. Ática, 1996, p. 15 ss. . 
O ser mais ameaçado da natureza hoje é o próprio ser humano. Calcula-se que anualmente 60 milhões de pessoas morram anualmente de fome ou em conseqüência das doenças da fome. Isso não é conseqüência da escassez do solo, nem de desastres ecológicos naturais, menos ainda da pobreza de toda a humanidade. Os dados da ONU revelam que nas últimas décadas, a riqueza do mundo triplicou. O problema é que a riqueza acumulada e concentrada provoca um grande aumento da pobreza e da injustiça. E esta é a base da destruição ecológica. O mesmo tipo de sociedade e de caminho que a humanidade tomou e que inviabiliza a vida para milhões de seres humanos também, há pelo menos quatro séculos, põe em risco o próprio planeta Terra e todos os seres vivos. 
“As estimativas dizem: de 1500 a 1850, presume-se que a cada 10 anos, foi eliminada uma espécie viva. De 1850 a 1950, uma espécie por ano. A partir de 1990, está desaparecendo uma espécie por dia... 
Só os Estados Unidos, com 4% da população da terra, é responsável por 22% das emissões de gaz-serra, que envenena a atmosfera. Todos viram nos meios de comunicação: o presidente George Bush negou-se a assinar os compromissos que anteriormente o governo americano tinha feito de diminuir essas emissões de gaz. 
Filmes de ficção como o atual “Inteligência Artificial” imaginam daqui a algum tempo, as florestas desaparecidas, a calota polar derretida e as cidades do litoral totalmente inundadas. Podem não ser simples ficção. Quem imaginaria que os filmes sobre terrorismo, como “Nova York sitiada”, de 1998, pudessem ser suplantados pela realidade? Não há como negar: existe uma máquina de morte movida contra a vida sob as suas mais variadas formas - Esses dados constam do livro: ALLAIS, C., O estado do planeta em alguns números, em BARRIÈRE, M., Terra, patrimônio comum, São Paulo, Nobel, 1992, p. 243- 251. . 

1.2 - O mapa da Água no mundo

“Se, hoje, Jesus voltasse a Caná, nós lhe pediríamos que transformasse vinho em água” (Wadih Awawdé, atual prefeito da cidade de Kafr Kana, antiga Caná da Galiléia) 

A ONU estima que o planeta possui um bilhão e 400 milhões de Km3 de água, contida em oceanos, mares, rios, lagos, fontes e lençóis subterrâneos. Isso corresponde a 75% do planeta. Guilherme Arantes tem razão em cantar: “Planeta Água”. Só que de todo este conjunto, 97, 5% é água salgada. Só 2, 5% é constituído de água doce. Nos pólos, está 2, 086%, nas rochas sedimentares 0, 291%, nos lagos 0, 0017%, na atmosfera 0, 001% - AYRTON COSTA, Introdução à Ecologia das Águas Doces, Universidade Federal de Pernambuco, Imprensa Universitária, 1991, p. 5.  Apenas 0, 01 % da água está à direta disposição da humanidade. Graças a Deus, esta quantidade de água pode ser refeita pelo ciclo hidrológico, se este é respeitado e pode ser realizar corretamente. Cada ano, a energia solar converte em vapor d’água quase 500.000 km3 de água que retornam à superfície do planeta sob a forma de chuva e neve. Desta porção, uma parte vai para os mares, outra sofre a evaporação e é restituída à atmosfera. “De acordo com as pesquisas, restam mais ou menos 9000 km3 de água doce, recurso hídrico renovável, posto à disposição da humanidade.
Trata-se de uma quantidade mais do que abundante. Suficiente para abastecer uma população de 20 bilhões de pessoas. A terra tem atualmente seis bilhões de habitantes. Entretanto, enquanto a quantidade de água disponível não muda, o consumo humano se multiplicou quase por dez, no último século. E a humanidade tem dilapidado os bens hídricos, de tal forma, que a quantidade de água disponível se tem revelado insuficiente e tende a diminuir cada vez mais - Estes dados estão em MANLIO DINUCCI, Il Sistema Globale, Bologna, Ed. Zanichelli, 1998, p. 282. . 
Além disso, é bom lembrar: 
- A distribuição de água doce no planeta, já tão reduzida, é muito desigual. Há regiões que tem muita água e vastas extensões de terra sem água suficiente. Menos de dez países possuem 60% de todos os recursos hídricos da humanidade. Enquanto isso, nove dos 14 países do Oriente Médio são penalizados por uma carência de água estrutural. 
- No último século, a população mundial aumentou muito. Na maioria dos países, a urbanização se fez de modo descontrolado. Em algumas regiões, a água é bastante, mas muitos rios e nascentes estão poluídos. Um documento da ONU afirma que quase não há mais rios e lagos totalmente límpidos e livres de alguma poluição. 
- Esta forma irresponsável e errada de tratar rios e lagos tem contribuído para secar mananciais e esgotar ainda mais o volume de água ainda disponível. 
Além disso, há o problema terrível do desperdício. Nas grandes cidades brasileiras, o governo raciona a água que vai para a casa dos pobres, mas a classe média e os ricos jogam fora milhares de litros de água, lavando calçadas, muros e automóveis. 

A SABESP calcula que os 10 milhões de paulistanos que têm água encanada em casa desperdiçam mais de 30% da água disponível. Na Bahia, o desperdício de água tratada é de aproximadamente 50% o que daria para abastecer satisfatoriamente 6 milhões dos seus 13 milhões de habitantes. Apenas 58% da população tem abastecimento regular de água e cerca de 9% tem coleta de esgoto. 
“Uma torneira deixa passar 12 litros de água por minuto. Se alguém a deixa aberta enquanto escova os dentes, pode desperdiçar 15 litros de água, mas se apenas molha a escova, usa apenas ½ litro. (...) Quem lava o carro com mangueira pode gastar 600 litros. Se usa um balde e esponja, serão 60 litros. É o limite das águas” - ROBERTO MALVEZZI, O Limite das Águas, in Agenda Latino-americana 2001, p. 130. .

Mohamed Larbi Bouguerra, coordenador do programa Água da Aliança por um mundo responsável e solidário, afirma: “No decorrer do último século, a população da terra triplicou, mas, nesse mesmo período, a demanda por água se multiplicou por sete e a superfície da terra foi seis vezes mais irrigada do que antes” - MOHAMED LARBI BOUGUERRA, Bataglia planetária per l’oro blu, in CAMPAGNA NAZIONALE CONSORTILE DI EDUCAZIONE ALLO SVILUPPO, Acqua, bene comune dell’umanità, problemi e prospettive, p. 6.. 
A ONU insiste: A disponibilidade mundial de água diminuiu de 17.000 m3 per capita em 1950 para 7.000 na atualidade. Conforme o mesmo informe, 70% disso vai para o consumo agrícola, (por isso, talvez, os países ricos insistam em tornar os países do terceiro mundo produtores de grãos. Serão eles a gastar essa desproporção de água na irrigação, enquanto os ricos guardam sua água para uso humano). 22% da água doce do planeta é gasto no consumo industrial e apenas 8% no consumo doméstico. 
Hoje, 1 bilhão e 680 milhões de seres humanos não tem água. Até o ano 2025, conforme o estudo da ONU, este problema afetará metade da humanidade. Entretanto, conforme estatísticas oficiais, em todo o mundo, 32% das fronteiras são feitas por rios, lagos e mares. Na América Latina, chegam a 52% as fronteiras entre países que coincidem com rios e lagos. 
Esta realidade será melhor compreendida, se percorrermos rapidamente como esta situação está afetando os diversos continentes e países. Reparto com vocês os dados que consegui colher.
 
	3 - A Água e a Saúde


Desde tempos antigos, a hidroterapia é reconhecida como um excelente meio para curar as pessoas de muitas doenças. Alguns métodos de hidroterapia recuperam, hoje, seu prestígio. Aumenta o número de clínicas que oferecem banhos e hidro-massagens. 
Certamente, um dos elementos de vida e saúde é o esporte e muitos esportes são aquáticos. Água e vento movem os barcos a vela e são fundamentais nas competições destes esportes. Nas praias do nordeste e do sul, surfistas encantam o mundo com seus vôos razantes nas ondas. Os jovens se convidam uns aos outros para “pegar uma onda”. 
Há ainda os esportes de remo. Hoje, há muitos esportes nos rios e a televisão mostra as equipes descendo cachoeiras perigosas e superando as dificuldades de rios indomados nas serras. Entretanto, o esporte mais comum na água é a natação, oferecida por qualquer clube em suas piscinas. 
A água é instrumento de saúde física e psíquica; saúde pessoal e social. Infelizmente, também essa possibilidade de nadar ou de fazer esportes aquáticos é acessível apenas a uma minoria da humanidade. 
Hoje, muitas pessoas dispõem apenas de 2000 m3 de água por ano. Vivem em um “stress hídrico” que compromete a sua vida social e econômica. A Organização Mundial da Saúde (OMS) atribui à carência de água potável a causa principal de muitas doenças de adultos e de crianças. Na Conferência da ONU sobre o ambiente no Rio de Janeiro (ECO 92), o documento chamado Agenda 21, em seu capítulo 18, afirma que 80% das atuais doenças da humanidade e mais de um terço dos casos de morte se devem ao consumo de água contaminada ou imprópria ao consumo humano - Ver no site: http://europa.eu.int/comm/environemment/agend21/index.htm. As pesquisas revelam que, ao menos, cinco milhões de pessoas morrem, por ano, por doenças causadas por águas contaminadas. (Cf. “Our planet, our health”, 1992). 
No Brasil, as condições de higiene e o deterioramento das condições econômicas do povo trouxeram de volta enfermidades vencidas nos anos de 1930 e 1940. Na década de 90, espalhou-se por todo o Brasil o mosquito da dengue que vive em águas paradas e houve, em alguns lugares, surto de febre amarela e até de cólera. 
Os serviços sanitários identificam cinco doenças de origem hídrica: 
A – doenças transmitidas pela água: tifo, cólera, desinteria, gastro-enterite e hepatite. Dessas, a doença que mais provoca morte ainda é a desinteria infantil (dois milhões de crianças mortas cada ano).
B – Doenças provocadas por infecções de pele e dos olhos, causadas pela água: tracoma, conjuntivite, úlceras e, em muitos casos, hanseníase.
C – parasitoses ligadas a águas contaminadas: parasitoses intestinais e de pele.
D – Doenças provocadas por insetos veiculadores de doenças que habitam em águas paradas ou contaminadas: malária, doença parasitária que continua sendo a que mais mata no mundo, e diversas doenças provocadas por moscas e mosquitos. 
E – finalmente, poderíamos acrescentar muitas doenças provocadas por falta de higiene (teníases) - ALESSANDRO ZANASI, Malattie di origine idrica, in Acqua e Salute, Campagna EAS, 3, 1.. 

1. 4 - Países, recursos hídricos e situação ecológica 

O povo tem um ditado: “A fome cria o apetite”. É a necessidade que acaba determinando o valor atribuído às coisas. Em uma realidade na qual a água nunca fazia falta, as pessoas tendiam a dar menos importância à presença da água. Em lugares nos quais a água é rara e preciosa, o povo desenvolveu uma veneração pela água. Convido vocês a percorrermos juntos, como em uma viagem, os diversos continentes e alguns países em especial, para descobrirmos como está, hoje, a realidade dos recursos hídricos no mundo. Como o objetivo destas páginas não é uma análise técnica, evito sobrecarregar o texto com muitos dados e estatísticas. Mantive alguns indispensáveis para nos ajudar a fazer um diagnóstico do conjunto. Quem quiser, pode ter no final deste estudo uma lista dos livros que me ajudaram nesta síntese. Agora, eu convido vocês a percorrermos os continentes como irmãos que querem saber da vida e da luta de seus parentes próximos, todos de uma mesma família e lutando com as mesmas dificuldades. 
Prestem atenção a estes dados gerais: fazendo uma análise do volume de água disponível, cada ano - Fonte: Shiklomanov e State Hydrological Institute, S. Pietroburgo, Russia, 1996. , deduz-se que a Ásia possui mais ou menos 14.000 Km3 de água, seguida da América do Sul com 13.000. A América do Norte tem 9.000, a África fica só com 4.000 km3, a Europa com 3.500 e a Oceania com 2.500. Entretanto, na maior parte dos casos, os recursos de água mais importantes ficam localizados longe dos centros urbanos e, por causa dos altos custos de transporte, não podem ser utilizados para satisfazer toda a necessidade mundial. Basta pensar que de 1950 a 1995 (Fonte: Unesco Sources, 1996) a quantidade de água doce, disponível per capita, diminuiu de 17.000 para 7.500 m3. 
A primeira descoberta é que, cada vez mais, a Água está sendo fator de conflitos entre Estados e povos vizinhos. Em 1995, Ismail Serageldin, vice-presidente do Banco Mundial declarou: "No século XXI, as guerras acontecerão pela água e não pelo petróleo ou por motivos políticos”- ALESSANDRO CERREONI, L’oro blu del XXI secolo, tratto da "Solidarietà internazionale", n.2 marzo-aprile 2000, p. 1.. Quase 40% da população mundial depende de sistemas fluviais comuns a dois ou mais países. A Índia e o Bangladesh disputam por causa do rio Ganges. O México tem conflitos com os Estados Unidos por causa do rio Colorado. A Hungria e a Eslováquia por causa do Danúbio. Na Ásia Central, cinco ex-repúblicas soviéticas dividem entre si dois rios já muito explorados: o Amu Darja e o Sjr Darja. Mas, os conflitos piores são no Oriente Médio. Devemos, entretanto, entendê-los no contexto das relações dos povos em todo o mundo.
Convido vocês a percorrermos com mais calma alguns lugares e vermos, nos diversos continentes, como está a questão da água e o que a sociedade está fazendo para resolver esta crise que ameaça o seu futuro. Comecemos pela Europa e terminemos pela América Latina e pelo Brasil. 

1.4 . 1 – Na Europa

A Europa é um continente com dupla identidade sócio-política-econômica. Desde 1959, o “Conselho da Europa” funda seu trabalho sobre a promoção dos direitos humanos e as relações de cooperação cultural. Dele participam 41 países e somam 800 milhões de habitantes, incluída a Rússia. De outro lado, há a chamada “comunidade européia”, cujo princípio de união é quase unicamente a moeda e o mercado. Conta atualmente com 15 países compreendendo 350 milhões de pessoas “cidadãs”. 
A Europa é um continente rico e cujo modelo de desenvolvimento tem trazido conseqüências trágicas à natureza e especialmente à água. “Com a Convenção de Berna para a conservação dos habitats naturais e de sua fauna e flora, os países europeus adotaram na teoria um quadro de referência adequado para proteger sua biodiversidade. Nos últimos anos, os países da Europa central e oriental, com sua frágil economia, têm sido considerados territórios de conquista. Isso produz uma intensiva e brutal exploração do ambiente e a utilização de parte dos seus territórios como depósitos de lixo e possibilidade de uso de material nuclear e tecnológico já rejeitado nos países mais ricos pelo mal que causam à Terra, às águas e à natureza. 
 Vários países da Europa foram pioneiros na decisão de privatizar os recursos hídricos. Na Inglaterra, ainda durante o governo Tatcher, optando pela livre economia do mercado, oficializaram a privatização da água. Na França, o governo preferiu a política da “gestão delegada”, ou seja, a entrega dos serviços hídricos ao setor privado. Hoje, 60% do serviço hídrico é administrado por empresas privadas. Este modelo de concessão é o preferido do Banco Mundial. O Estado fixa as regras gerais e entrega a gestão prática a grupos privados. Em 1995, o Parlamento francês instituiu uma comissão interna para re-estudar as regras, funcionamento, estruturas dos custos do serviço hídrico, porque havia perdido totalmente “contato” com a questão. Todo o controle estava já nas mãos dos grupos privados. 
Para justificar a decisão de recorrer à privatização da água, governos de países como Alemanha, Itália, Irlanda e os Países Baixos diminuíram os recursos públicos tanto para os serviços nacionais como os locais.
É da Europa que vem o mais forte grito de alerta para a realidade da Água no mundo. O fato de que a Alemanha precisa comprar do exterior 51% da sua água, a Bélgica 33%, os Paises Baixos 89%, a România 89% e a Hungria 95% revela que algo deve mudar urgentemente...

Entre os países da União Européia, a Itália é o que dispõe de maior quantidade de água: 980m3 por ano para cada habitante. É o dobro da taxa da Grécia, mais alta do que a Espanha (890) e França (700). Ao mesmo tempo, é o país europeu que, proporcionalmente, mais gasta água com agricultura. Mais da metade da população do sul da Itália sofre carência de água. Conforme um relatório de 1997, mais de 70% das águas na superfície do país encontra-se em situação crítica, em particular, pela presença de compostos de azoto (nitratos e amoníacos) pela presença de poluição microbiológica. Há algumas situações de emergência como o problema dos lagos e lagoas (Sarno, Lambro e especialmente o sistema de águas e canais de Veneza).
“No ano de 2001, a carência de água nas regiões meridionais da Itália, principalmente na Puglia e na Sicília, chegou a níveis insuportáveis. As represas e reservas estão reduzidas a 4% de suas potencialidades. A causa principal é sempre a má gestão dos recursos disponíveis” - GIUSEPPE POLITI, La grande sete del Sud, in L’Informatore Agrário, 25- 31 maggio 2001, p. 9. . 
A Penísula Ibérica, com uma superfície de 582.000 km2, representa 18% da superfície total da União Européia. Com exceção de uma pequena faixa no nordeste, a penísula tem um clima mediterrâneo, caracterizado por fortes variações anuais e muitas chuvas. O território de Portugal (89.000 km2) representa 15% da superfície da penísula, com uma povoação de 10 milhões de habitantes, enquanto a Espanha, com uma população de 40 milhões, ocupa os 85% restantes do território. É bom saber que 75% dos recursos de água da Espanha, constituídos, em grande parte, pelos rios Duero, Tajo e Guadiana, dirigem-se para o Atlântico e atravessam Portugal. Os 25% restantes correm para o Mediterrâneo. Por outro lado, as bacias dos três rios em questão, na parte portuguesa, representam quase 2/ 3 do território continental de Portugal. 
Portugal possui 8000 m3 de água por habitante, quando a média européia é de 2000. Mas, ONGs portuguesas revelam que o país já perdeu 20% dos recursos hídricos de seus rios internacionais, o Douro e o Tage e mais 50% do rio Guadiana. Daí vem as tensões diplomáticas com a Espanha. Um grupo de deputados e de ecologistas criaram em Portugal e para velar sobre a questão dos recursos hídricos um Tribunal da Água, composto por intelectuais e pessoas conhecidas da sociedade civil. 
O Danúbio é o segundo rio da Europa, depois do Volga. Seus 2.857 Km alcançam 13 países: Áustria, Bósnia Herzegovina, Croácia, Alemanha, Hungria, Moldova, Romênia, República Checa, Ucrânia e Iugoslávia, num total de 160 milhões de pessoas atingidas. O rio foi fonte de água potável para 80 milhões de pessoas. Hoje, suas águas estão ameaçadas de envenenamento pela falta de coordenação política e de cuidado ambiental. O último fato gravíssimo, ocorrido no início de 2000, foi o envenenamento por cianeto, produzido por uma empresa australiana de extração de ouro, na Romênia. No dia 13 de fevereiro de 2000, cem mil toneladas de água contaminada com cianeto se espalharam pelo rio com a velocidade de quatro Km por hora” - Cf. AGENDA LATINO-AMERICANA 2001, p. 39. . 
Em décadas passadas, países como a França e a Inglaterra foram capazes não só de deter a escalada de poluição que matava alguns de seus rios mais famosos - como o Tamisa, o Sena e o Loire - mas conseguiram mesmo recuperá-los, limpos e piscosos. Hoje, uma política que visa exclusivamente o mercado e o lucro começa a por em risco bons resultados antes obtidos. Pesquisas recentes revelam que, em países como a França, a maioria do lençol freático está comprometido com poluição química e industrial. No final da década de 80, organizações técnicas denunciaram que, na França, 1716 milhões de pessoas eram servidas por uma água cujo teor em nitrato tinha ultrapassado as normas de segurança européia. 
 Nos países da Europa Oriental, após a queda do Muro de Berlim, a fragilização das economias nacionais acarretou um risco maior para os recursos naturais e hídricos dos países. Desses países, o mais prejudicado é a Rússia, ameaçada por vários acidentes nucleares e por uma política econômica que continua destruindo florestas e pondo em risco a bacia do Volga.
“Um problema ligado à irrigação criou uma tragédia no lago de Aral na Rússia por causa da água contaminada. Em 1957, as águas de dois grandes rios que forneciam a bacia imensa do lago foram desviados para favorecer a irrigação nos campos de algodão e cereais. Nos últimos anos, o lago de Aral viu seu nível de água diminuir 15 metros e a superfície reduzir-se em 40%. Além disso, a água utilizada pela população que vive ao sul do Aral é altamente poluída pelo fato de passar primeiramente pelos longos capôs de algodão, onde recebem enormes quantidades de sais e produtos químicos” - ALESSANDRO CERREONI, L’oro blu del XXI secolo, tratto da "Solidarietà internazionale", n.2 marzo-aprile 2000, p. 1..
“Na Polônia, o rio Vístula está tão cheio de venenos e poluentes corrosivos que suas águas não servem mais nem para limpar as máquinas industriais. Na Ucrânia, em julho de 1989, um operário que colhia cogumelos às margens do rio Noren lançou o resto de seu cigarro nas águas do rio. Produziu uma explosão e o incêndio durou cinco horas” - FRÉDERIC LINTS, L’état de la planète! Il y a des solutions?, in Echos du Cota, Belgique, n. 65 – dec 1994, p. 22..
 
1. 4. 2 – Na África
 
“A água é sagrada, aprendi dos mais velhos.
Que cansavam de tanto procurá-la.
E quase nunca a verdadeira água 
Deixou-se mesmo encontrar.
Contam que nos áridos desertos
As pessoas sonham que a água está ali. 
Chegam a vê-la límpida e borbulhante
Mas ela está apenas como espelho,
na fantasia de quem sonha
e no olhar do caminhante. 
(Nouara Drihmem – adolescente tuareg do norte da África - tradução adaptada da poesia Mirages – in MARIE JOSÉPHINE GROJEAN, Une pédagogie de l’eau, Paris, Ed. Charles Léopold Mayer, 1997, p. 113.)

Conforme estudos recentes, a vida humana nasceu na África. Nós da América Latina temos uma relação especial com a África. Seus milhões de filhos e filhas, seqüestrados durante três ou quatro séculos para o nosso continente plasmaram grande parte de nossos povos e nossas culturas. 
Há mais de 10 mil anos, na África, havia grande abundância de água. As terras, atualmente secas e desérticas, naquele tempo eram úmidas e férteis. Em pleno deserto do Saara, encontram-se fósseis de peixes e animais aquáticos e nas rochas, desenhos de lagos e florestas. 
De todos os continentes, a África é onde a distribuição dos recursos hídricos é mais desigual. Lá ficam alguns dos maiores rios do mundo (o Nilo, o Congo e outros). A região dos grandes lagos é rica em água. Existem ainda verdadeiros santuários ecológicos, mas há regiões inteiras sem água potável, uma crescente destruição ecológica e diminuição das reservas de água. Só 25% da África sub- saariana tem algum acesso à água. 
Saint Exupéry fazia o Pequeno Príncipe dizer: “Em cada deserto existe um poço escondido”. De fato, os oásis dos desertos do Saara, da Arábia e do Oriente contêm segredos surpreendentes. Os oásis são o resultado de um projeto e do trabalho duríssimo das pessoas do deserto. Um trabalho inteligente, feito de acordo com um profundo conhecimento do deserto, antiqüíssimas tradições e técnica verdadeiramente aprimorada para a produção e a distribuição da água, a partir da arquitetura adaptada ao ambiente, a introdução e seleção das espécies vegetais mais adaptadas às condições climáticas. Um exemplo de boa convivência do ser humano com um clima árido e na qual a água, mesmo sendo pouca, é bem aproveitada e serve à vida. 

O Egito em 56 milhões de pessoas que dependem das águas do rio Nilo, mas o rio nasce em outro país. Pode-se dizer que 85% do Nilo é gerado pelo regime de chuvas na Etiópia e o rio corre como Nilo Azul no Sudão, antes de entrar no Egito. A outra parte das águas depende do sistema do Nilo branco que nasce na Tanzânia, no lago Vitória. O rio mais longo do mundo percorre nove países e só por último chega no Egito. Este assinou com o Sudão um acordo, através do qual, fica com o direito a 55, 5 bilhões de m3 de água do Nilo, enquanto o Sudão deve se contentar com 18, 5. Mas, tanto um como outro tem necessidades que ultrapassam os termos do acordo. Em 1972, um egípcio médio dispunha de 1.600 m3 de água por ano, a maior parte para a irrigação, depois para a indústria e finalmente uma proporção menor para o consumo doméstico. Pois, em 2000, este mesmo egípcio só dispôs de 800 metros cúbicos para as mesmas necessidades e outras que aparecem. 
“Há apenas 40 anos, a Etiópia era um pais relativamente próspero e coberto de florestas. Sua população era de 15 milhões. Hoje, a Etiópia conta com 54 milhões de habitantes e as árvores estão reduzidas a 1% da superfície do país. A seca é atroz, gerando fomes, massacres e destruição. Um primeiro elemento desta miséria foi o desflorestamento” - CECILE LACHERET, Menaces sur l’eau douce, in Vários autores, L’eau pour tous, FPH, RITIMO, 1995, p. 8. . 
Os Tuareg (o termo significa “sem deus”) é o nome dado pelos árabes ao povo nômade que vive nos imensos espaços do deserto do Saara. O nome com o qual eles mesmos se chamam é Imohar, isto é, pessoas livres, ou ainda Kel Tamasheq, gente que fala o tamasheq. Eles construíram a civilização do Saara. Vivem dispersos em cinco países da faixa do Sahel (zona semi-desértica) e são estimados em um milhão de pessoas. Criam ovelhas e cabritos. Para isso, a água é uma necessidade de primeira necessidade. Organizam a sua vida em redor de poços. O poço é mais do que um lugar para obter água. É ponto de contato e intercâmbio. 
Dizem os tuareg: “O comércio d’água leva qualquer um à miséria”. “A Água sabe dizer-nos: ‘eu te amo’ depositando em nossos lábios o mais doce dos beijos”. 
O Marrocos é um país ameaçado por uma seca que dura anos e torna a terra uma espécie de rocha vermelha rachada e sem possibilidade de fertilidade. No sul do país, nos anos 70, o governo construiu a barragem de Ouarzazate, sobre o riacho Draa, para irrigar 160 quilômetros nos quais o povo depende das palmeiras, tâmaras e nozes. Os canais de irrigação secaram todos e a produção caiu consideravelmente. Constatou-se que, só no ano 2000, 7 milhoes de m3 de água se tinham evaporado, enquanto a contribuição das águas vindas das montanhas Atlas não chegam a 4 milhoes de m3. A água doce é cada dia mais rara.
No Botswana, os pântanos do delta do rio Okavango abrigam mais ou menos 9.000 espécies animais e vegetais. Este rio nasce a 1.800 m. de altitude nos altos planaltos de Angola. Ali, as chuvas são generosas. Apesar de estar a 300 Km do Oceano Atlântico, a topografia faz com que as águas corram para o Oceano Índico, do outro lado do continente africano, a mais de 3.000 Km. O rio muda de nome, percorre 1.400 Km e se espraia em um delta belíssimo no Botswana. Dele, uma multidão de nativos tiram o peixe para sua sobrevivência e aproveitam ainda a água para beber. Entretanto, mutações sísmicas e climáticas estão pondo em risco o esquilíbrio deste eco-sistema que é um dos mais importantes do planeta. As infiltrações subterrâneas provocadas pela destruição das matas ribeirinhas, o aumento da temperatura tropical provocam, cada ano, uma assustadora diminuição do nível do rio. 

1. 4. 3 – A realidade da Água na Ásia 

Em fevereiro de 1994, a FAO (Organização contra a Fome) publicou um relatório no qual chamava a atenção para a raridade crescente da água potável na região do Oriente Médio e a possibilidade que este elemento se torne causa de conflitos e guerras entre povos. Muitos países da região estão no ponto de esgotar seus recursos hidráulicos, enquanto o conjunto, com suas grandes bacias e seus aqüíferos poderia cobrir toda a necessidade, se os países não fizessem da água um instrumento militar de controle e domínio sobre outros. O Kuwait, a Jordânia e Israel são afetados pela penúria e pela ameaça do futuro. A Síria e o Irã sabem que suas reservas não vão além de 20 anos. A Líbia e a Arábia Saudita já consumiram praticamente toda a água potável que existe no solo e estão no final de seus lençóis subterrâneos.
As causas são diversas. Em sua maior parte, o Oriente Médio se situa em uma região árida, em que as chuvas são raras e a evaporação muito forte. A população da região, incluindo a Turquia e sem o Irã, ultrapassa 250 milhões de pessoas. E de 1980 a 2000, esta população aumentou em 55%. A água disponível não é renovável e tende a se esgotar. 
A Síria cobre 180 mil Km2 dos quais mais da metade está em região árida, constituída de estepes e terreno que só serve para pastos. Desde muito antigamente, a Síria depende da irrigação para a agricultura e pecuária e para isso se serve da bacia do rio Oronte. 
Israel e a Jordânia dispõem de 300 m3 de água por ano e por pessoa. Mas, na mesma região, os palestinos só dispõem de 165 m3. Só para comparar, nos EUA, um americano gasta 10.000 m3 de água por ano.
Israel é um país que faz o impossível para ter o contrôle sobre a água de que precisa. Ainda no inicio do Estado de Israel, o general Bem Gurion declarava: “Nossa guerra com os árabes é uma guerra de águas”. Em outros termos, o problema da água é o da segurança de Israel. Na própria concepção ideológica deste Estado existe o mito do deserto que reflorescerá, imagem bíblica que aparece nos discursos de todos os líderes de Israel, do início do século até hoje. 
O Lago de Tiberíades fornece um terço do consumo de água do Estado judeu. Ele recebe suas águas do Golan sírio. O governo israelita construiu um aqueduto nacional de água, obra subterrânea que tira água do Lago e leva a todas ao Neguev e às cidades do litoral e do sul. Este cano tira do lago 1, 1 milhão de m3 por dia. Isso cria um grande problema, impede que o rio Jordão receba água suficiente. É um rio-símbolo, mas hoje, está com seu volume de água diminuído e seu eco-sistema ameaçado. E ameaça as aldeias e cidades palestinas da região da Galiléia e Samaria. É bom lembrar que a primeira operação- comando do Fatah, grupo do Yasser Arafat aconteceu no 1o de janeiro de 1965, contra este projeto de canalização estratégica e que assegura o controle da água da região pelo Estado de Israel. 
A ONU sabe que 1.200.000 palestinos da Cisjordânia só têm acesso a 17% dos lençóis freáticos da sua região, pois 83% destes está sob o controle do Estado de Israel. E este pode até devolver as terras que ilegitimamente ocupou, mas nunca devolverá a água que usou e continua até hoje a explorar. Enquanto isso, estrategicamente Israel invadiu regiões do Líbano para ocupar suas fontes. Hoje, exerce o controle das fontes do Dan, em 1967, apoderou-se das nascentes do Banya na Síria, em 1978, das fontes do Wazzani e do Hasbani no Líbano. Ora, o Líbano tem 80% de suas reservas subterrâneas já poluídas e impróprias para consumo humano - CF. L’Orient- Le Jour, 24/ 02/ 1994, citado por FRANÇOIS BOEDEC, Les guerres de l’eau au Moyen-Orient, in Études, janvier, 1995, p. 5- 14. . 
Desde 1993, a Jordânia pediu à ONU que a inscrevesse entre os países ameaçados pela seca. O Banco Mundial condicionou sua ajuda a Jordânia à repartição das águas do vale do Jordão e do Yarmuk entre Israel e a Jordânia que tem este último rio em seu território e o Jordão em toda a sua fronteira. Israel permitiu, então, que a Jordânia pudesse usar 40 milhões de m3 suplementares do Yarmuk e lhe dá anualmente 10 milhões de m3 de água dessalinizada. 
Kafr Kana é a cidade na qual, conforme a tradição, um dia, Jesus transformou água em vinho. No final do ano 2000, com Wadih Awawdé, o prefeito da cidade, declarou: “Se, hoje, Jesus voltasse a Caná, nós lhe pediríamos que transformasse vinho em água”.
A Turquia vive em pé de guerra contra a Síria e o Iraque por causa do controle das águas dos rios Tigre e Eufrates que correm da Turquia para estes países. Antes que os rios deságüem em territórios da Síria e do Iraque, a Turquia construiu 22 imensas barragens e 17 centrais hidroelétricas e ainda um duplo túnel de irrigação com 7, 5 metros de diâmetro e 26, 4 Km de extensão. Estas águas são aproveitadas principalmente para a agricultura e os dejetos agrícolas e industriais com a água impossível de ser aproveitada são jogados diretamente nas fontes dos rios Khabur e Ballik que estava abastecendo mais de 30 aldeias Kurdas (mais de 50 mil pessoas). 
O Iraque também construiu imensas barragens e rio artificial chamado “Saddam-Hussein” que liga o Tigre e o Eufrates e tem 565 quilômetros de comprimento. É para irrigar as terras baixas, reduzir a salinidade das águas e limitar as inundações. 
Na Índia, 250 milhões de pessoas não têm acesso à água potável e o governo se lança em um programa terrível: fazer 3.200 barragens. Prevê-se que 4.000 Km 2 de florestas e de terras cultivadas serão submersas. Arundhati Roy denuncia: “É o maior desastre ecológico e humano programado na Índia”. 
Um conhecido guru indiano, por sua espiritualidade, escreveu uma carta pública ao primeiro ministro que pode concluir nossa descrição da realidade: “Como pode um Estado decidir que a terra, os rios, os peixes, as populações ribeirinhas e as florestas, tudo lhe pertence e que ele pode dispor de tudo como bem quiser?” - MARIE CHAUDEY, La Guerre de l’eau, in La Vie, 2863/ du 13- 19/ 07/ 2000, p.25.. 
“A construção da barragem do Ganges em Farakka provocou mudanças no clima e no equilíbrio ecológico de toda a região. Em Bangladesh, causou a desertificação de um terço das terras da região, ao mesmo tempo que, em 1991, houve inundações que provocaram muitas mortes e destruições. 
Em 1994, uma epidemia de cólera e gastro-enterite na região de Dehli foi provocada por águas contaminadas e o próprio governo reconheceu isso e pedia que as pessoas não tomassem água sem ser fervida e com cloro” - ANIRUDH BHATTACHARYYA, Bridge over troubled waters, in Down to earth (Inde), n. 3, vol 3, juin 1994, p. 9. . 
Sabemos pouco do Extremo Oriente, mas a ONU dispõe de dados que revelam: na China, onde há 1, 3 bilhão de habitantes, 35% dos poços artesianos já secaram. (Gazeta Mercantil, 10/ 10/ 2001). No norte da China vivem 200 milhões de pessoas, inclusive a cidade de Beijing e Tinjim e toda essa região está enfrentando uma forte carência de recursos hídricos. 
Na penísula da Indochina, a subsistência alimentar, até hoje, é totalmente ligada à água. Ela não falta, mas é mal repartida, não só no espaço, mas no tempo, já que na estação das chuvas há muita água e durante meses a seca é total. Entre os séculos IX e XIII, os Kmers construíram em Angkor o mais importante conjunto de monumentos do sudeste asiático. Obra de uma técnica sofisticada e de alto significado religioso: a cidade das águas de Angkor. É uma verdadeira usina de produção de arroz, baseada em reservas de água garantidas pela captação de águas de três riachos que vêm das montanhas. Para aproveitar ao máximo o projeto hidráulico, os Kmers desflorestaram a região e empobreceram a terra, fizeram canais que distribuem água, mas, ao transportá-la, deixam perder grande quantidade. Hoje, os reservatórios retém apenas uma décima parte de sua capacidade e a cidade sagrada parece um fantasma do que foi antigamente - Ver JACQUES NEPOTE, Angkor, vie et mort d’une cite hydraulique, in JEAN-PAUL GANDIN, La Conquête de l’eau, Fondation pour le Progres de l’Homme, 1995, p. 82- 83. . 
No Oceano Índico, há um arquipélago de 1.196 ilhas, plantadas em meio ao azul do Oceano e oferecendo um cenário de sonho e de paraíso terrestre. Barreiras imensas de corais estão a poucos metros de longas praias de areia branca, nas quais as pessoas podem entrar na água, vendo o fundo e os peixes até uma grande profundidade. No arquipélago, vivem 214.000 habitantes, dos quais 80.000 em Malé, a capital. Desde 1997, em certas épocas do ano, uma imensa onda de lama invade a praia e atinge ruas e uma vez cobriu até a pista do aeroporto local. Nunca tinha acontecido algo semelhante e ninguém sabia de que se tratava. Os nativos chamam de tsunami, o espírito da morte. O governo contratou biólogos para estudar o fenômeno. O diagnóstico foi: é resultado do esquentamento do planeta e do efeito serra, ou seja da poluição do globo. A mesma ameaça pesa sobre as ilhas do Pacífico, do Caribe e da costa africana. 

1.4.4 – A realidade da Água na Oceania

A Oceania continua sendo o continente menos conhecido do mundo. Compreende 14 países e tem uma população de 29.600.000 habitantes. Os limites do continente, contando com o oceano, correspondem a um terço da superfície do planeta, mas a massa terrestre do território não chega a ter o tamanho do Brasil. Na Austrália e Nova Zelândia fala-se inglês. Nos outros países são 1300 línguas nativas. 
“A Oceania ainda está revestida de um grande mistério. As centenas de ilhas no Oceano Pacífico, as florestas e o imenso mar que circunda o continente todo vislumbram um mundo encantado, exótico e fascinante.” - Revista Missão 2001, Pontifícias Obras Missionárias, publicada pelo Conselho Missionário Nacional do Brasil, p. 27. . 
Essa maravilha da natureza tem sido palco e objeto da falta de ética ecológica do modelo capitalista e da visão armamentista das potências ocidentais. Desde 1947 até hoje, foram efetuadaos naquela região cerca de 300 testes nucleares. As maiores nações do mundo olharam esta parte do planeta como um depósito de lixo nuclear. Existe uma grande poluição dos recursos hídricos e de bacias de pesca, o desflorestamento selvagem e a exploração excessiva de rios e de áreas de mata por parte de empresas mineradoras que continuam jogando natureza resíduos altamente tóxicos. 

Por falar em empresas mineradoras, “um dos casos mais terríveis de contaminação da água ficou quase totalmente escondido da opinião pública internacional. Em 1996, na Austrália, o governo do país deu à companhia mineradora Ross Mining a concessão para a extração de ouro sobre o Altiplano de Timbarra, no Novo Galles do Sul. Os protestos de muitos ambientalistas e das populações locais não conseguiram frear a construção de um garimpo e indústria de extração de ouro, onde para poder extrair o precioso metal, é utilizado uma enorme quantidade de cianureto. Fala-se de 700 toneladas por ano. Este veneno se infiltra nos lençóis aqüíferos e nos rios e riachos de todo o território de Timbarra, pondo em sério perigo a saúde e a vida das populações nativas” - ALESSANDRO CERREONI, l’oro blu del XXI secolo, tratto da "Solidarietà internazionale", n.2 marzo-aprile 2000. .

1.4.5 – Na rica América do Norte

A América do Norte é dos continentes mais ricos em recursos hídricos. O mundo inteiro admira os belos rios e lagos do Canadá e dos Estados Unidos e lembra das histórias da colonização como embarcações pioneiras navegavam pelo Mississipe e pelo Colorado. Entretanto, os países ricos da América do Norte são dos que mais destroem o ambiente e dilapidam os recursos hídricos não renováveis. Enquanto um africano dispõe de 10 litros de água por dia, um americano do norte se sente com o direito de gastar 450. E como em tudo o que diz respeito à Economia neo-liberal, os Estados Unidos e o Canadá dão lições ao mundo todo sobre como privatizar a água sem levar em conta as necessidades comunitárias e o direito de todos à água potável.
A diminuição das finanças públicas e sobretudo das locais é um meio que os governos usam para "justificar" a decisão de recorrer à privatização da água. Tudo dirigido pela ALENA, ou NAFTA, acordo para o livre comércio da América do Norte. Conforme a ALENA, a água é um produto de mercado e, portanto, sujeito ao livre comércio.
Também é importante salientar que a oposição à privatização da água começa a ocupar espaço. Uma pesquisa feita em 1996 no Canadá revelou que 76% da população canadense é contrária à privatização da água. Ricardo Petrella escreveu que, no início do ano 2000, em Montreal, uma manifestação de 10 mil pessoas na praça, fez com que a autoridade de Quebec recuasse em pôr em prática o plano de privatização da água (jornal Avvenire, 03/02/2000). 
“O Canadá é, em extensão, a maior nação do mundo, só superada pela antiga União Soviética. Esse imenso país possui mais lagos do que todo o resto do mundo reunido. Entretanto, por seu relevo e muito de sua superfície gelada, o Canadá é um Estado de diversas províncias e não muito interligadas entre si. Cada uma se relaciona mais com os Estados Unidos, o país mais ao sul” - Cf. ENCICLOPÉDIA POVOS E PAÍSES, Canadá, um país dividido por suas dimensões e duas culturas, São Paulo, Abril Cultural, 1963, p. 1418.. 
Nos Estados Unidos, nos Grandes Lagos, foram encontrados mais de 800 compostos tóxicos diferentes. No oeste do país, produtos tóxicos ou ácidos poluíram mais de 16.000 km de rios e riachos. O governo tenta controlar o problema não mudando o tipo de desenvolvimento, mas construindo usinas para resfriamento da água poluída, tratamento para o qual ainda se gastam mais águas. 
No Canadá, a diminuição de fundos federais e provinciais para as municipalidades obrigou estas últimas a cortar despesas para novas infra-estruturas e abrir investimentos para as companhias privadas. No Canadá foi uma empresa americana, a McCurdy Enterprises, que recebeu o direito de comercializar (e exportar) a água dos grandes lagos e do rio São Lourenço. Outras companhias dos EUA se puseram na mesma corrida ao ouro. 
Ao mesmo tempo, entraram no jogo grandes produtores de bebidas gazozas como a Coca-Cola e a Pepsi que se inserem em um setor onde já dominam, entre outras, a Danone e a Nestlé, gigantes da venda de água mineral e proprietárias de fontes importantes de água tratada.

1.4.6 - Na América Latina

Na América Latina, diversos países estão sofrendo a ameaça de não terem água potável suficiente para a população. Em diversos países, a colonização foi feita destruindo fontes de água e se apossando dos recursos hídricos do país. Países amazônicos têm mais abundância de água, enquanto os países andinos e montanhosos, em geral, têm mais dificuldade de garantir o acesso de todos os cidadãos à água potável. Podemos dizer que o maior problema que toda a América Latina tem com a água é a política de privatização e a má administração dos recursos hídricos por governos que não se interessam verdadeiramente pelo bem do povo e pela defesa da natureza. 
Ainda pertencendo à América do Norte, o México é um país castigado por problemas ecológicos. Todo mundo sabe dos problemas atmosféricos e hídricos da Cidade do México. As raízes deste problema vêm da época da colonização. 
Em 1521, Fernan Cortez decide se instalar sobre as ruínas de Tenochtitlan-México, capital do império azteca. Os espanhóis não foram capazes de respeitar o meio natural nem de compreender a imensa sabedoria com que os aztecas tinham organizado a cidade. Imensos lagos recobriam todo o fundo do planalto e as cidades se erguiam sobre a água, atravessadas por canais cuidadosamente construídos. Os conquistadores compararam Tenochtitlan com Veneza. A população vivia dos peixes, pássaros aquáticos e animais dos pântanos e lagos. Dos lagos vinham como jardins suspensos que garantiam a agricultura para o povo. Além disso, havia um complexo sistema de drenagem e irrigação. Os espanhóis não cuidam de respeitar o meio ambiente e descuidam do sistema de proteção e drenagem. Em 1555, uma grande inundação quase destrói completamente a cidade. A partir daí, os espanhóis decidem romper com o sistema dos canais e lagos e, em pouco tempo, deixam o planalto do México seco e sem sinal dos lagos que ali existiam. 
O México vive, então, em toda a sua história longos períodos de seca. Desde 1997, o país vê suas reservas de água sofrerem forte diminuição. O clima quente e seco da parte mais baixa do país é responsável por uma forte evaporação da água que faz com que o resíduo que fica nas fontes é mais salgada do que a água potável. 
Este fenômeno da seca abate-se há anos sobre a América Central, sendo responsável por forte carência e fome na população da Nicarágua, El Salvador e Honduras.
Desde 31 de dezembro de 1999, após um século em que os Estados Unidos controlavam o Canal, finalmente o Panamá assumiu a soberania política sobre o seu território. Procura aumentar o número de navios a atravessarem o canal e tornar a passagem acessível a navios de porte maior. Entretanto, há um desafio: para aumentar a capacidade do canal, precisam encontrar fontes suplementares de água. A empresa responsável pela administração do canal declara: “Sem água doce, o canal não pode funcionar. Cada navio que atravessa o canal consome a mesma quantidade de água que consumiria diariamente uma cidade de 15 mil habitantes. O consumo de água dos 35 navios que cada dia atravessam o canal equivale a de uma cidade de 500 mil habitantes, isto é, mais de 7 bilhões de litros de água. Entre as possibilidades técnicas, falam de construir em dois anos, três barragens que inundariam uma superfície de 2.131 Km2 e deslocariam 8.500 pessoas de suas terras. ” - NAYRA DELGADO, Plus d’eau pour le Canal, in DIAL, 1- 15/ 10/ 2001, p. 7. .
No Panamá, o governo decidiu privatizar o recurso à água potável e a maioria da população protestou, forçando o governo a retardar a assinatura do ato de concessão do serviço a uma empresa privada.
A região amazônica sofre o processo de desflorestamento violento em países como a Colômbia e o Peru, além da contaminação de muitos rios por mercúrio e metais pesados derramados na natureza por garimpos e empresas de exploração mineral. 
A Bolívia e o Peru, países com uma parte de região amazônica rica em rios, lagos e igarapés, há anos, convivem com a destruição ecológica e a contaminação das águas em toda a parte andina, sofrem grande precariedade de água.. 
Para dar um exemplo, a cidade de Ensenada (33 mil habitantes), no distrito de Puente de Piedra, perto de Lima, era abastecida de água potável por caminhões pipa. Esta água, trazida de longe, era vendida a um preço alto. Agora, com ajuda internacional, descobriram que existe água em seu sub-solo e fizeram um poço de tipo artesiano que fornece água potável para a população por um preço 40% menor do que o dos caminhões. Na América do Sul, várias ONGs administram a realização de 50 experiências como essa. 
O Chile tem a maior parte do seu território na região andina, coberta de picos nevados e região de solo árido e pouca água. Entre os Andes e o litoral onde ficam algumas de suas belas cidades, está o deserto de Acatama, considerado o deserto mais árido do mundo e o maior da América do Sul. Portanto, é compreensível que o Chile tenha sérias dificuldades para abastecer a população de água potável. O governo desenvolve projetos de dessalinização de água do mar para ter água doce suficiente, mas infelizmente como sempre os privilegiados são apenas os que podem comprar.

1.4.7 - No Brasil 

O Brasil é campeão mundial de biodiversidade e um dos paises ricos em recursos hídricos. Podem alegrar-se: o nosso país é dono de 12% do estoque mundial de água doce. Na América do Sul, 53% da água está no Brasil. Só na região amazônica, encontram-se dez dos 20 maiores rios do mundo. Para se ter idéia de nossa riqueza natural, basta lembrar que o Brasil tem 47% de água a mais do que os Estados Unidos e o Canadá. Só a Amazônia tem 15 tipos florestais. Cada ecossistema tem uma riqueza imensa de plantas e animais. A ANA (Agência Nacional de Água) divide o Brasil em oito grandes bacias hidrográficas e calcula que elas derramam no Oceano 197.500 m3 de água por segundo. Para se compreender melhor que quantidade isso significa, imagine que correspondem a 197 mil caixas d’água, dessas de mil litros, derramadas, por segundo, no mar. 
Entidades internacionais denunciam que, a cada ano, a Floresta Amazônica, já reduzida e ameaçada, está tendo 4% da área que ainda é floresta, queimada e destruída. Só em 1999, foram desmatados 13 mil Km2. No ano 2001, o próprio governo denunciou que as queimadas na região amazônica e do Centro-oeste duplicaram com relação ao ano anterior. A Mata Atlântica também foi quase totalmente dizimada e agora, muita gente se esforça em reconstituí-la quase do zero. O governo assina decretos instituindo novos parques de proteção ambiental, mas não controla o interesse dos grandes proprietários que exploram madeireiras, garimpos e pesca industrial, sem qualquer preocupação com a preservação ambiental, menos ainda com a vida e a sobrevivência dos pobres. 
Além de seus rios e fontes, o Brasil tem uma imensa riqueza de água subterrânea, límpida e possível de ser aproveitada. Uma das maiores reservas de água subterrânea do mundo, fica no Brasil. É o chamado “Aqüífero Guarani”, lago de água descoberto a uma grande e variável profundidade da superfície e que cobre uma área de 1, 2 milhão de Km2. Está por baixo de oito estados brasileiros, desde Minas Gerais até o sul e chega a atingir territórios da Argentina, Uruguai e Paraguai. De acordo com os técnicos, este aqüífero pode atender a uma população de 360 milhões e cidades grandes como Ribeirão Preto já utilizam água deste manancial. O problema é o risco de poluição: na fronteira entre o Brasil e o Uruguai, foi descoberto um foco de poluição que destruiria esta riqueza natural - JERSON KELMAN, (diretor presidente da Agência Nacional de Água), Rios Limpos, Jornal Valor Econômico, 23/ 03/ 2001. Também disponível na internet: www.ana.gov.br/. 

A revista Veja de 18 de abril de 2001 trazia como matéria de capa “A vingança da natureza”. A revista Super interessante – julho 2000 – mostra que o Brasil é um dos países mais ricos em água doce. Entretanto, muitos de seus rios foram transformados em esgotos e inúmeras fontes secaram. 
Populações indígenas da Amazônia têm sido, sem perceber, envenenadas por mercúrio, lançado pelos garimpeiros, nos leitos dos rios, mesmo em rios grandes e “importantes” como o Tapajós. No Centro-oeste, a bacia do Araguaia-Tocantins está violentamente agredida e o rio corre também risco de extinção. Órgãos especializados constatam: nos rios brasileiros, em apenas 20 anos, o número de espécies vivas diminuiu 50%. 
Em cidades grandes, como o Rio de Janeiro, a qualidade da água não é boa. Em novembro de 2001, a água saía das torneiras com cor amarelecenta e cheiro de inseticida. O Rio de Janeiro aproveita do rio Gaundu 3,5 bilhões de litros por dia. O diretor de produção e tratamento de águas do estado declarou: “Devemos ressaltar que toda a bacia desse importante e único manancial, capaz de abastecer toda a região metropolitana do Rio de Janeiro, está em adiantado estado de degradação ...”  - FLÁVIO GUEDES, Nosso Problema, in O Globo, 5a f. 22/ 11/2001, p. A 6.. A Assembléia Permanente das Entidades de Defesa do Meio Ambiente (Apedema), maior federação de ONGs do setor, entrou com representações na Procuradoria da República e no Ministério Público do estado para pedir enquadramento dos órgãos governamentais e de algumas prefeituras da região metropolitana do Rio que têm lixões, às margens do rio Guandu e sabem que o pólo industrial de Queimados derramam nos rios toneladas diárias de metal pesado e as empresas de extração de areia poluem terrivelmente todos os rios da baixada. 
Em Recife, a maioria da população tem água nas torneiras de 48 em 48 horas. Em todas as cidades brasileiras, ainda imperam o desperdício e a poluição irresponsável. 
“O Semi-árido nordestino é um dos maiores do planeta, em extensão geográfica e população. Tem perto de 868 mil quilômetros quadrados; abrange o norte dos estados de Minas Gerais e Espírito Santo, os sertões da Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí e uma parte do nordeste do Maranhão. Nessa região vivem mais de 18 milhões de pessoas. Denomina-se “semi-árida” uma área territorial em que há deficiência e/ ou irregularidade de chuvas, fazendo com que a evaporação seja superior à precipitação. Geralmente, nessas áreas, há ocorrências de secas periódicas. Apesar de tudo, o semi-árido brasileiro é um dos mais úmidos do mundo. A precipitação pluviométrica é, em média, de 750 milímetros. Em condições normais chove mais de 1000 milímetros” - IVO POLLETTO, Da indústria da seca para a convivência com o Semi-Árido brasileiro, in CARITAS BRASILEIRA E COMISSÃO PASTORAL DA TERRA, Água de Chuva, O segredo da convivência com o Semi-Árido brasileiro, São Paulo, Paulinas, 2001, p 11- 12. . Em comparação com outras áreas semi-áridas, este é um índice privilegiado. Em Israel, por exemplo, chove menos. No sertão do Nordeste brasileiro, chove quatro vezes mais do que na Califórnia. Conforme o mestre Celso Furtado, o problema do Semi-Árido brasileiro “é que o cristalino está praticamente à flor da terra. O solo é muito raso, a retenção da água subterrânea é muito difícil. Normalmente se tem pouquíssima água retida, porque o run-off (escoamento), como dizem os ingleses, é muito forte. A água cai e corre. Se furar um pouco, encontra-se rocha cristalina, rocha matriz. Portanto, os solos capazes de reter água não são muito fundos. Lençóis freáticos, só em certas regiões se tem, isso tudo com brechas e com rupturas. Em alguns lugares, dentro da rocha cristalina, se tem uma falha grande onde se encontra água boa e pura. Lá no Piauí e em outras áreas do Nordeste, a rocha granítica matriz se rompeu, acumulou e tem uma piscina de água retida, guardada. É uma região muito especial. Se for estudada bem, trabalhada bem, desenvolvida, pode ser florescente. Não é para abandonar o Nordeste, não!” - CELSO FURTADO, Seca e Poder, São Paulo, Fundação Perseu Abramo, 1998, p. 77. . 
“Esta rápida caracterização nos indica que o desafio central do Semi-árido é o armazenamento e o uso adequado da água das chuvas. Existem rios, temos água subterrânea, foram construídas grandes barragens, existem áreas de irrigação com água captada de rios ou de poços artesianos. E como, nele, chove relativamente bem, é possível guardar com facilidade, o precioso presente. Isso leva muitos estudiosos a afirmar que a água não é o maior problema da região” - CÁRITAS BRASILEIRA, COMISSÃO PASTORAL DA TERRA, Água de Chuva, O segredo da convivência com o Semi-Árido brasileiro, São Paulo, Paulinas, 2001, p. 12. . Mesmo o povo diz claramente: “O problema não é a seca. É a cerca!” 
Conforme reportagem de “O Globo”, no Rio de Janeiro, a Bahia da Guanabara recebe por dia cerca de 20 toneladas de lixo flutuante, sendo que, nos dias de chuva, o lixo chega a ser de cem toneladas. Além disso, derramam-se na mesma bahia 17 m3 de esgoto doméstico por segundo. É o equivalente a um Maracanã inteiro. Acrescentem-se a isso 64 de toneladas de poluição industrial despejadas por seis mil empresas e 300 quilos de metal pesado. Os ambientalistas calculam que seriam necessários, no mínimo, 30 anos para deixar novamente a Bahia da Guanabara em boas condições ambientais - JOANA RIBEIRO e SELMA SCHMIDT, De vilão a aliado do Meio Ambiente, in O Globo, 22/ 10/ 2001, p. 10. . 
A Comissão de Ética e Cidadania de Itaguaí denuncia a instalação de uma Usina Termoelétrica a Carvão Mineral que o governo construirá nas proximidades do Porto de Sepetiba (Bairro Ilha da Madeira). Esta usina está programada para um local à beira-mar, próximo a um manguezal, área de proteção ambiental, na região litorânea chamada Costa Verde, a cinco quilômetros da Serra do Mar, ainda coberta com vegetação natural da Mata Atlântica, ainda preservada naquela região. O combustível usado será o carvão mineral, o mais poluidor de todos os combustíveis.
O Estado do Espírito Santo sofre com a transformação de suas belas matas e praias em imensas plantações de eucalipto da Aracruz Celulose, responsável por ter secado muitos pequenos rios e riachos. “Ocupando extensas áreas da faixa nobre litorânea capixaba, avança a passos inconseqüentes para o extremo sul da Bahia. Já devastou boa parte do nordeste de Minas, a monocultura do eucalipto exige um balanço social, econômico e ambiental. A concentração de terras por mega-empresas como Aracruz Celulose, Bahia Sul Celulose, Cenibra e Vera Cruz, empresas reflorestadoras, já atinge quase meio milhão de hectares, muitos originalmente ocupados por quilombolas, índios, agricultores familiares ou pela quase extinta Mata Atlântica. Os projetos de reflorestamento feito por essas empresas escondem, na ambigüidade da palavra floresta um extenso e homogêneo deserto - FASE, 40 anos de luta por um direito fundamental: a Água, Rio de Janeiro, FASE, 2001, p. 7. . Agora, a Aracruz pretende desmatar mais 70 mil hectares de bosque do estado do Espírito Santo para plantar mais eucaliptos, necessários à instalação da terceira unidade da indústria. 
A realidade no sul do Brasil não é diferente. Em Rivera, cidade fronteira com o Uruguai, os técnicos descobriram uma fonte de poluição do próprio Aqüífero Guarani, a maior riqueza de água doce que temos. Em Santa Catarina, a revista National Geographic denuncia: “Um rio amarelo como tinta, uma lagora vermelha como sangue e outra verde como a copa dos eucaliptos. As águas da cidade de Siderópolis jamais voltarão a ser cristalinas. Culpa do carvão. Por anos e anos, os efluentes da lavagem, despejados ao léu, comprometeram mananciais da região. E altos teores de sulfato e metais pesados – chumbo, ferro e alumínio – coloriram as águas. Adhyles Bortot, da Fundação do Meio Ambiente de Santa Catarina, denuncia: “As mineradoras capitalizaram o lucro e socializaram os estragos. Agora, seriam necessários 140 milhões de dólares para recuperar as áreas degradadas. E o mais trágico: a prefeitura planeja fazer do problema uma atração turística para cientistas” - WILLIANS BARROS, Beleza sinistra, in National Geographic, outubro 2001, p. 16.. 
Lemos no “Cheiro de Terra”, informativo da CPT – SC: “Estudos mostram a grave situação da água catarinense. Nos anos recentes, os rios, córregos, fontes, poços, diminuíram muito o volume de água. Em Santa Catarina, a melhor água está na região de Lages, na serra. No centro e oeste de Santa Catarina, 80% da água já está contaminada pelos agrotóxicos, dejetos das agroindústrias, chiqueiros, aviários e falta de esgotos das grandes e pequenas cidades. Os lençóis subterrâneos também estão contaminados. É visível que existe falta de cuidado com a água. Nas pequenas e médias propriedades as áreas próximas dos córregos e nascentes são desmatadas. Os banhados são drenados para aumentar as lavouras” - PUXANDO A PROSA, Água para a Vida, in Cheiro de Terra, n. 132 – março/abril 2001, p. 2. 
Grandes fazendas e pequenas indústrias como curtumes do Mato Grosso do Sul continuam jogando nos córregos e rios da região venenos e poluentes que comprometem a bacia hidrográfica da belíssima reserva do Pantanal. Conforme pesquisou o Ibama, só a rodovia BR- 262, entre Campo Grande e Corumbá, nas margens do Pantanal, é responsável por atropelar, cada ano, mais de 2 mil animais silvestres, alguns em extinção como o tamanduá-mirim - Cf., REDAÇÃO, Perigo no Pantanal, National Geographic, outubro de 2001, p. 18.. 
O governo brasileiro tem implementado uma política de grandes hidroelétricas, barragens e hidrovias nos rios brasileiros. 
O megaprojeto da hidrovia Paraná/Paraguai envolve os cinco países da bacia do rio da Prata - Bolívia, Brasil, Paraguai, Uruguai e Argentina. Estão previstas obras de dragagem, derrocamento, retificação de curvas - aumentando o raio - nos rios Paraná e Paraguai a partir de Cáceres no Brasil, atravessando 1.300 quilômetros do Pantanal, até Nueva Palmira, no Uruguai. O propósito é permitir o tráfego de barcaças "24 horas por dia, os 365 dias do ano". Seu objetivo maior é o transporte de produtos que tenham grande volume e baixo valor agregado como a soja.
O biólogo Alcides Faria, biólogo e secretário executivo da Coalizão Rios Vivos, declarou: “Navegar é uma necessidade, mas meu entendimento é o de que isto deve ser feito com respeito às condições naturais do rio, sem obras que possam alterar sua hidrologia e promover a perda de milhares de postos de trabalho em outras atividades” - ALCIDES FARIA, HIDROVIA PARANÁ PARAGUAI: Uma ameaça para o desenvolvimento do Pantanal, no site da Comissão Pastoral da Terra, setembro 2001. .
A Hidrovia Araguaia-Tocantins faz parte de um amplo projeto dos governos federal e estaduais do norte e centro-oeste, tendo por objetivo a implementação de uma nova infra-estrutura de transporte, no eixo sul-norte. A motivação central alegada é reduzir o custo de transporte dos produtos da agropecuária, especialmente da soja produzida nesta região, e destinada ao mercado externo via porto de Itaqui/MA. Ao mesmo tempo, se constituiria num poderoso incentivo à multiplicação dessa monocultura em toda a região norte. No Plano Plurianual (PPA) 2001-2003 do governo federal, o projeto da hidrovia é materializado como um dos 14 projetos agrupando portos, estradas, ferrovias e a própria hidrovia. Este conjunto de projetos está sendo denominado como Multimodal Araguaia-Tocantins que, por sua vez, é considerado um dos projetos prioritários tanto pelo governo federal quanto pelos governos estaduais da região.
A realização dessa obra que cortaria cinco estados brasileiros (Mato Grosso, Goiás, Tocantins, Pará e Maranhão), consiste em drenar o leito dos rios Araguaia, Tocantins e das Mortes e remover os travessões de pedra que representam um obstáculo para a navegação. Pesquisas preliminares estimam que deverão ser retirados mais de cinco milhões de metros cúbicos de areia do fundo dos rios, além da dinamitação de travessões de pedras, com derrocamento de mais de 700 mil metros cúbicos, para torná-los navegáveis pelas grandes barcaças.
Estudos realizados por especialistas e coordenados pela Fundação Cebrac - Centro Brasileiro de Referência e Ação Cultural - apontam que os benefícios econômicos da hidrovia não justificam as conseqüências que ela traria ao meio ambiente. Ao fazer uma análise global do projeto envolvendo questões relativas ao uso de recursos públicos, infra-estrutura, qualidade de vida da população, geração de emprego e renda e, principalmente, tendo como pano de fundo o desenho de estratégias que possam levar a um efetivo desenvolvimento humano sustentável, que beneficie a maior parte da população da região, concluíram que o projeto é absolutamente inviável sob todos os pontos de vista. Sua implantação acarretará graves danos a ecossistemas extremamente preciosos por sua biodiversidade e sérios impactos ambientais e sociais
Socialmente, este mega-projeto significa a exclusão social das famílias de agricultores familiares, devido à expansão da área plantada com soja em toda a região afetada pela hidrovia. Acarretará inevitavelmente a invasão de terras indígenas e a marginalização e degradação social das comunidades. São 29 povos indígenas de 11 etnias diferentes que serão afetados pelo projeto. Economicamente, vai trazer degradação das condições de vida das comunidades de pescadores e populações ribeirinhas; aumento da concentração fundiária e da concentração de renda. Ecologicamente, resultará na descaracterização dos rios Araguaia e Tocantins devido às obras de dragagem e destruição das barreiras de pedras, com impactos irreversíveis sobre a dinâmica hidrológica; desmatamento em grande escala para viabilizar a expansão da área plantada com soja em sistema de monocultura; diminuição da população de peixes e da biodiversidade na região; aumento da erosão do solo e assoreamento dos rios e contaminação da água e do solo pelo uso intensivo de agrotóxicos. Com isso, muitas praias desaparecerão, o que acabará com o emprego de muitos barqueiros e com a extinção de uma das poucas opções de lazer da região  - MARIA DOS ANJOS RODRIGUES SOUZA, Hidrovia Agraguaia-Tocantins: Desenvolvimento ou Exclusão Social?, in site da Comissao Pastoral da Terra, setembro 2001. .

Em Box: 

Um caso exemplar: A agonia do Rio São Francisco e uma gota de esperança -

O Rio São Francisco, com seus 3.160 quilômetros que se estendem da Serra da Canastra – MG ao litoral de Alagoas, é um dos maiores rios do mundo. Pelos índios é chamado de “Pará”; para os poetas, é “o rio que imita o Reno” e para os economistas é “o rio da integração nacional”. Sua situação é grave e, por isso, reproduzo aqui um artigo de Roberto Malvezzi, coordenador nacional da Comissão Pastoral da Terra: 
Há milhões de anos atrás o Semi-Árido brasileiro era coberto pelo mar. Depois as placas tectônicas se elevaram e o mar recuou. Formou-se então uma imensa floresta tropical, cortada por rios caudalosos e povoada por animais monumentais, como o tigre-dente-de-sabre, preguiças gigantes, mamutes, e outros. A memória desse tempo está cravada na topografia da região, no Museu do Homem Americano e nos painéis rupestres do Sítio Arqueológico da Serra da Capivara, em São Raimundo Nonato, sul do Piauí. Há dez mil anos atrás, contudo, a paisagem mudou. Uma mudança climática radical devastou a floresta tropical, surgindo o Semi-Árido. As espécies gigantes desapareceram e de todos os rios caudalosos que cortavam a região restou apenas um: o Rio São Francisco.
Desde que foi alcançado pela civilização européia em 1501 - dia 4 de Outubro, dia de São Francisco - esse rio passou a fazer parte da história do país. Primeiro foi o “rio dos currais”, uma referência ao tipo de povoação efetuado pelos criadores de gado ao longo de sua bacia. Depois foi o rio da “Integração Nacional”, “Nilo Brasileiro”, assim por diante. Nesse século, porém, o rio conheceu seu maior inimigo, o “homo predatorius”.
A atual agonia do rio São Francisco não é resultado da “seca”, mas de um assassinato cotidiano que parece não ter sossego enquanto não chegar ao fim. A NASA anunciou a extinção do São Francisco para 2060. Parece-nos uma sobrevida longa demais para quem está quase morto. Apesar do empenho de parlamentares, não conseguimos arrancar da NASA uma declaração oficial sobre essa hipótese. Entretanto, com as matas ciliares devastadas; águas contaminadas por mercúrio, dejetos industriais, hospitalares e domésticos; a piracema impedida por barragens; sugado pela irrigação, o rio São Francisco chega à pior situação de todos os tempos. Permanece ainda a ameaça assombrosa da transposição de suas águas.
Na região de Bom Jesus da Lapa, sob uma ponte feita para atravessar um rio de 1.200 m, corre um filete de água que mal chega a 200 m. O rio não está morrendo, está sendo assassinado, assim como tantos outros rios brasileiros. A comunidade organizada de Correntina denunciou que mais de 30 nascentes foram extintas nesses tempos pela plantação de Eucaliptos. Na região de Barreiras, 630 pivôs centrais - a forma mais predatória de irrigação - devoram as águas dos afluentes. Em Juazeiro/Petrolina, vitrine da agricultura irrigada, oculta-se com todo cuidado todos os impactos ambientais dessa atividade. Na verdade, o modelo de desenvolvimento implantado no São Francisco é insustentável. A morte do São Francisco é resultado direto de um modelo que enxerga apenas o ganho imediato, sem compromisso nenhum com o rio e a população da região.
O presidente Fernando Henrique lançou o plano de “de conservação revitalização do rio São Francisco”, através de um decreto de 5 de Julho de 2001, publicado no Diário Oficial. O mesmo decreto cria um “Comitê Gestor” para gerir o projeto. De alguma forma a voz do povo chegou às salas acusticamente isoladas do palácio do planalto. Quem primeiro falou em revitalização do rio São Francisco foi um documento das CPTs do Nordeste reunidas em Itaparica. Não temos o que discordar da proposta. Ela atende ao que queremos. Entretanto, surgem perguntas: quem fará a revitalização? As verbas da recuperação irão exatamente para as mãos dos predadores? Qual a participação dos ribeirinhos, lideranças populares, sindicais, Igrejas, pastorais sociais, ONGs, etc, nesse processo? A proposta é verdadeira ou apenas um álibi para aquietar os que protestam? Adianta falar em revitalização sem pensar em mudar o modelo de desenvolvimento implantado no vale do São Francisco?
Só o tempo dirá. Entretanto, não dá para negar que uma gota d’água caiu em nossos corações. Enquanto houver vida, há esperança.
Roberto Malvezzi
Coordenador Nacional da CPT

“Dorme o sol a flor do Chico meio dia tudo. 
Tudo esbarra embriagado de seu lume. 
Dorme ponte, Pernambuco, Rio. Bahia. 
Só vigiam um ponto negro meu ciúme.
O ciúme lançou sua flecha preta 
e se viu ferido justo na garganta, 
quem nem alegre nem triste, 
nem poeta entre Petrolina e Juazeiro canta.
Velho Chico vens de Minas, 
de onde o oculto do mistério se escondeu.
Sei que levas tudo em ti, não me ensinas 
e eu só eu, só eu, só eu.
Juazeiro nem te lembras dessa tarde,
Petrolina nem chegaste a perceber 
mas na voz quem canta tudo ainda arde tudo e perda,
 tudo quer buscar cadê... (O Ciúme – Caetano Veloso).

1. 4. 7 - Reações Internacionais à crise de Água 

Todos que lêem relatos como o deste capítulo certamente concordam que é urgente fazer alguma coisa para mudar o curso dos acontecimentos com relação ao modo como a humanidade está lidando com a Terra e especialmente a Água que nos é dada. Vamos, agora, resumir em poucas linhas o que está sendo pensado e feito; o que a sociedade está fazendo para resolver essa crise. 

a – em todo o mundo, têm surgido soluções técnicas, encontradas pelas empresas e governos. 

A revista Veja de 18 de abril de 2001 e a “Super interessante” de julho 2000 contam a mesma realidade e apresentam soluções que governos e empresas têm buscado para enfrentar o desafio da destruição ecológica e da crise da água. As iniciativas são as mais diversificadas, desde a medida popular de “captar água da chuva”, promovida por organismos como a Caritas, medida que tem resolvido o problema de tantas famílias pobres no semi-árido nordestino, até a decisão “altamente custosa” de “dessalinizar a água do mar”, como tem sido feito em diversos países. 

Bowie Keefer é um engenheiro anglo-canadense que, nos anos 80, inventou uma pequena máquina capaz de tornar a água do mar potável. O princípio é simples: bomba-se a água salgada sob alta pressão através de membranas e filtros permeáveis. A água é aquecida até se tornar vapor para que se possam separar os minerais e depois, ela é resfriada para se tornar novamente líquida. Hoje, 120 países em 12.500 usinas produzem, por dia, 20 milhões de metros cúbicos de água dessalinizada. Isso representa 1% do consumo global. E tem um preço: para cada litro de água dessalinizada, dois, altamente salgada e imprópria para a vida é lançada de novo no mar, ou o que é pior em países do golfo Pérsico: lançados no solo. A Namíbia, o sultanato de Oman, mas até o Chile e o México conseguem água potável coletando orvalho e desgelando a neve das geleiras. 
Outra experiência é a de “reaproveitar águas poluídas”, implementada em alguns centros urbanos do norte e é oferecida às grandes cidades. Há anos, os turistas da Disneylândia, bebem água reaproveitada dos esgotos. 

Com exceção da proposta de “captar água da chuva”, indispensável para a vida dos pobres, solução barata e ecológica, as outras medidas resolvem o problema de empresas ricas e shopping-centers e mesmo de governos que agem como quem dissesse: “Podemos destruir. Depois, industrialmente reaproveitamos. Podemos estragar e sujar, desperdiçar e poluir. Temos dinheiro. Depois, fazemos o processo necessário para reaproveitar”. 
As atuais providências que a sociedade toma para resolver a crise da água não resolverão profundamente o problema porque não chegam a tocar nas suas raízes. Ao contrário, aprimoram o desumano projeto de privatização das águas. Reaproveitar águas ou dessalinizar o mar poderiam ajudar a humanidade a aprender a valorizar e a cuidar melhor da água que ainda temos, mas não corrige um caminho que está em si errado: fazer das fontes de água propriedade privada e instrumento de poder. Além disso, como essas soluções visam simplesmente o lucro das empresas e a concentração da riqueza e do poder no mundo, não há por trás dessas iniciativas nenhum cuidado de verdadeira defesa ou proteção da natureza, menos ainda uma nova relação entre o ser humano e o universo. Ao contrário, dessalinizam água do mar e onde colocam estes sais extraídos da água destilada? No ponto de vista ecológico, como são as instalações de reaproveitamento da água suja dos esgotos? 
Até agora, na maioria dos países do mundo, a política oficial com relação à crise de água tem procurado simplesmente corrigir um abuso do atual sistema econômico e encontrar o meio de continuar lucrando com a exploração da terra e da água de forma mais racional e menos selvagem ou estúpida. São “saídas” do próprio capitalismo. E todas essas medidas se resumem em uma política de privatização da propriedade da Água que, ao invés de representar solução justa para a crise, a torna mais aguda e internacional. 

B – Esforços da Sociedade Civil, de Organizações Não Governamentais, Organismos Internacionais e a ONU para que se aprovem uma nova legislação internacional e o Contrato Mundial sobre a Água.
Em 1977 as Nações Unidas organizaram a 1a Conferência Mundial sobre a Água em Mar del Plata, na Argentina. De lá até hoje, diversas Organizações Não Governamentais, Estados e Organismos Internacionais que acompanham questões como a saúde, o problema da alimentação e o desenvolvimento dos povos passaram a tratar o problema da Água. Sobre isso, foram feitos muitos Congressos e Fóruns. 
As Nações Unidas declararam a década de 1981 a 1990 como a “Década da Água”. O objetivo principal era garantir o acesso à água potável para todos os cidadãos do planeta até o ano 2000. No calendário internacional, foi inserido o Dia Mundial da Água, o 22 de março. Diversas conferencias internacionais publicaram importantes declarações sobre a Água. As principais são a “Carta de Montreal” sobre água potável e reaproveitamento (1990); a “Declaração de Dublin” de 1992 sobre a Água na perspectiva de de um desenvolvimento durável. As recomendações desta Declaração estão na base da Agenda 21, documento aprovado na “Conferência das Nações Unidas sobre o Ambiente e Desenvolvimento” (Rio de Janeiro, 1992) e a “Declaração de Estrasburgo” sobre a Água como recurso dos cidadãos, elemento necessário à Paz e ao desenvolvimento regional. Esta declaração foi elaborada em 1998 pelo Secretariado Internacional importantes
Foi criado um Fórum Mundial da Água e a ONU tem projeto para uma legislação internacional que regule e cuide da água do planeta. 

Na Conferência das Nações Unidas sobre o ambiente e o desenvolvimento (ECO 92) no Rio de Janeiro, encontraram-se mais de 100 chefes de Estado e de Governo, além de numerosas representações das Nações Unidas, de organizações internacionais e organizações não governamentais. Foi a primeira vez em que, em um fórum tão importante, este assunto foi discutido mais profundamente. Aquela Conferência aprovou cinco documentos, entre os quais uma agenda principal de ações para o que chamaram de “desenvolvimento sustentável” (noção um tanto contraditória em seus próprios termos e que muitas vezes serve para disfarçar a opção de simplesmente prosseguir com o modelo sócio-econômico predador, cuidando de pequenas concessões para contentar os mais sensíveis ao “meio ambiente”). Além desta Agenda 21, fizeram ainda duas declarações de princípios e dois acordos internacionais.
A Agenda 21 é o principal documento publicado pela Conferência do Rio e consiste em um guia para o desenvolvimento que seria sustentável no plano sócio-econômico e ecológico. 
No capítulo 18, a Agenda 21 intitula a 2a sessão: “Proteção e gestão da água doce”, mas esse assunto aparece uma vez ou outra também em outros capítulos, quando trata de assuntos como o atual desflorestamento do planeta, a desertificação, o problema das secas, a questão dos resíduos sólidos (o lixo). Este documento se propunha a encontrar os meios para que até 2025 todas as pessoas da terra tenham acesso à água potável, sendo que já no ano 2000, propunha-se a garantir ao menos 40 litros de água potável por dia para todos e, ao mesmo tempo que, 75% da humanidade tenha as estruturas sanitárias e higiênicas necessárias. 
Sobre a iniciativa do Banco Mundial, organizou-se o “Conselho Mundial da Água”. Realizou um 1o Fórum em Marrakech (Marrocos) em 1995 e o seu 2o Fórum Internacional em Haia, na Holanda, em março de 2000. Nos dois últimos dias do Fórum, realizou-se junto ao Fórum, no mesmo lugar uma Conferência Ministerial da qual participaram representantes de 130 Estados, além dos peritos e delegados das organizações internacionais. A Conferência elaborou e assinou uma “Declaração Ministerial sobre a segurança da Água no século XXI”. 
Esta declaração ministerial constata que o consumo de água mostra a riqueza e a qualidade de vida da população e reflete o seu desenvolvimento econômico e social. Enquanto nos países ricos, o consumo ultrapassa os 200 litros de água por habitante em um dia, nas áreas rurais dos países do terceiro mundo, é, em média, inferior a 30 litros. Por dia, um africano utiliza 10 litros de água, um francês, 150 e um americano, 425 litros. Também salienta que, além do descuido e desperdício no uso da água, esta se torna instrumento de guerra e controle ou domínio por parte de países e empresas poderosas. Atualmente, muitos países estão em pé de guerra por causa de água. É o caso de Israel em sua luta pelo controle da água na região. É também o que aconteceu quando, em 22 de setembro de 1998, a África do Sul invadiu militarmente o pequeno reino de Lesotho para derrubar o governo local e tomar posição em defesa do Highlands Water Project, um grande projeto de barragem que fornece água para a província sul-africana de Guateng, coração industrial e comercial do país. 
Os ministros presentes ao 2o Fórum Mundial da Água descobriram ainda outro elemento que está na raiz da crise atual. Há um plano político em fazer da água instrumento de controle social e político sobre os povos. É uma verdadeira iniqüidade que quando o FMI “ajuda” um país pobre, uma das medidas impostas ao país é que este privatize os seus recursos hídricos. A água que era um bem básico e compreendido como direito de todos os seres humanos, por decisão da sociedade, se torna propriedade privada. Antigamente, pagávamos pelo serviço de distribuição da água. Cada vez mais, temos de pagar a própria água que bebemos e usamos em casa. Os ministros dos diversos Estados, presentes ao Fórum da Água foram tímidos em denunciar o caráter predatório e anti-ecológico do sistema econômico mundial. Ricardo Petrella critica o fato de que eles se negaram a declarar que a água é um direito de todos. Dizem que é uma necessidade vital,mas não que se trata, em primeiro lugar, de um direito universal: direito de todos. A diferença é que a necessidade tem de ser provada e os pobres nem têm como demonstrá-lo. No fundo, deixaram a porta aberta para que a água continue sendo privatizada e vista apenas como problema técnico. 
“Hoje, falar de água equivale a falar de três realidades fundamentais, estritamente ligadas: o direito à vida, o bem comum e a democracia. O direito à vida porque 1 bilhão e 680 milhões de pessoas não tem acesso à água potável e muitas doenças e mortes são provocadas por isso. (...) O bem comum porque, atualmente, no mundo inteiro, há uma política de privatizar a água. Segundo essa concepção, a água se torna mercadoria e deve dar lucro aos distribuidores e prestadores de serviço. Antigamente, as pessoas pagavam o serviço de distribuição da água. Agora, devem pagar a própria água. Em vários lugares do planeta, essa situação tem gerado conflitos e até guerras entre Estados. (...) Finalmente, a situação da água revela, de modo brutal, o fato que nós vivemos, hoje, em uma sociedade, cada vez menos, ou simplesmente ainda não democrática. (...) O preço da água obedece às leis do mercado e não a preocupação de assegurar a todos o direito de acesso à agua” - RICARDO PETRELLA, Per salvare l’acqua viva, in CAMPAGNA NAZIONALE CONSORTILE DI EDUCAZIONE ALLO SVILUPPO, Acqua, bene comune dell’umanità, problemi e prospettive, P. 4- 5. .

No Brasil, a lei n. 9.433 de janeiro de 1997 instituiu a política nacional de recursos hídricos e criou o sistema nacional de gerenciamento de recursos hídricos. Vejam seus princípios:
I – a água é um bem de domínio público.
II – a água é um recurso natural limitado, dotado de valor econômico. 
III – em situação de escassez, o uso prioritário dos recursos hídricos é o consumo humano e a dessentação dos animais.
IV – a gestão dos recursos hídricos deve sempre proporcionar o uso múltiplo das águas. 
É uma lei justa e com excelente base conceitual. Infelizmente, nem sempre a legislação complementar garante a realização coerente destes princípios. Basta lembrar a realidade da crise energética desde junho de 2001. 

c – uma primeira conclusão sobre este problema

Uma conclusão imediata: quem saiu na frente da luta foi a elite mundial. Como sempre rápida e eficiente. De qualquer modo, é uma esperança ver que, em vários lugares do mundo, a sociedade civil começa a se mobilizar contra o projeto de privatização dos recursos hídricos e, no mundo inteiro, surge uma nova consciência de que a água é necessidade universal e direito de todos os seres vivos. 
 As conferências internacionais têm visto como causas da atual crise de água no mundo a desigualdade de condições metereológicas que existe no mundo, o descuido dos diversos setores sociais e a técnica que não se preocupa com suas conseqüências. Tem sido menos apontada pelos governos e mais salientada pelos humanistas como Ricardo Petrella a capacidade destrutiva do próprio sistema social atualmente dominante no mundo e a política de privatização que faz da água mera mercadoria a ser controlada e regulada pelo mercado. 

Washington Novaes recorda: “A insustentabilidade do atual modelo sócio-econômico vem sendo apontado por vários relatórios do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), como conseqüência da grave concentração da produção e do consumo nos 29 países industrializados. Com 19% da população mundial, eles detêm 86% da produção e do consumo planetários, 82% das exportações, 71% do comércio mundial, 68% dos investimentos diretos e 80% dos usuários da internet. (...) As três pessoas mais ricas do mundo, juntas, detêm ativos superiores ao PIB dos 48 países mais pobres do mundo, onde vivem 600 milhões de pessoas. 
(...) O Living Planet Report 2000, relatório publicado no inicio de 2001, constata a insustentabilidade ambiental. Diz esse documento que, considerado o consumo de alimentos, materiais e energia, o uso de recursos naturais no planeta já excede em 42% a capacidade de restauração da biosfera e esse déficit aumenta 2, 5% a cada ano. Se cada ser humano consumisse recursos naturais e emitisse dióxido de carbono nos níveis de americanos e europeus, seriam necessários mais dois planetas com recursos equivalentes aos da Terra para sobreviver a espécie. 
Essa insustentabilidade está traduzida, praticamente, na ameaça de mudanças climáticas, na crise planetária da água, nos dramas da erosão e da desertificação, no crescimento agigantado da produção de lixo no mundo (...). Seja qual for o rumo próximo dos acontecimentos, ao longo do tempo, seremos obrigados a reformular, redefinir nossos modos de viver (...) A construção do futuro depende de cada pessoa” - WASHINGTON NOVAES, O fim de um tempo, in O Popular, quinta-feira, 18/ 10/ 2001, p. A 8. . 
É claro que a água é elemento estratégico fundamental. Desde a antigüidade, povos inteiros foram dominados, desde que os inimigos atingiam os seus reservatórios de água. Nas guerras atuais, como neste conflito recente entre os Estados Unidos e o Afganistão, o medo das pessoas e do governo americano era que seus inimigos lançassem alguma bactéria em reservatórios de água. A água é elemento estratégico para o atual modelo de desenvolvimento. Tem ainda valor medicinal e curativo, além do paisagístico, turístico e de lazer. 
Atualmente, no mundo inteiro, “estabeleceu-se a competição feroz pelo controle dos mananciais. Em diversos países, estão em andamento, projetos de privatização das águas. Fala-se claramente na água como comodity e em “petrolização da água” - ROBERTO MALVEZZI, idem, p. 130. . 
Ricardo Petrella declarou: “Nos anos 70, os donos do mundo eram os senhores do petróleo. Em 20 anos, seremos dominados pelos senhores da água, estando em primeiro lugar, as multinacionais francesas, como Vivendi, Lyonnaises des Eaux, Nestlé, Danone, etc. Observem: a própria Coca Cola agora tem sua água: Bona Aqua” - Cf. OLIVIER NOUAILLAS, Eau potable, enjeu planetaire, in La Vie, 2870 – 31/ 08/ 2000, p. 29.. 
É necessário reconhecer o valor econômico da água e considerá-la um bem econômico, mas este valor econômico da água não a coloca acima da vida das pessoas. 
No Brasil, 94% da energia brasileira têm origem hidráulica. Isso já mostra que o tal “uso múltiplo das águas”, previsto no código é um mito. Além disso, 70% da água doce mundial está sendo usada na irrigação e com um agravante: torna-se irrecuperável para o consumo humano. No Brasil, a água de muitos rios é desviada para projetos de irrigação, cujos produtos vão para a exportação e o povo brasileiro não aproveita. 
De todo modo, é bom saber que 18 estados e o Distrito Federal instituíram suas políticas e sistemas estaduais de gerenciamento de recursos hídricos. A Lei federal n. 9.984/ 00 oficializou a Agência Nacional de Águas (ANA). Infelizmente, todos os técnicos são nomeados pelo governo. O povo não é consultado, não sabe o que está acontecendo, nem tomou consciência de que o gerenciamento das águas deveria ser acompanhado de perto pela população e as decisões mais importantes que atingem nossos rios deveriam ser votadas por todos. 
Em Cochabamba, na Bolívia, cidade grande e com muita escassez de água, em abril de 2000, a população se revoltou e, com greves, buzinasso e ameaça de parar a cidade, impediu que a empresa privada que controla a distribuição de água aumentasse em 45% o preço da água para o povo. 
Ricardo Petrella apoiou esse tipo de manifestação e disse: “Eles impediram a petrolização da água”. Ele propõe que se crie um “Parlamento Mundial da Água” e que possa ir conversando com organizações não governamentais e com órgãos oficiais internacionais para estabelecer “um contrato mundial da água” que garanta: a água deve ficar sempre um bem comum e não uma mercadoria privada” - Cf. OLIVIER NOUAILLAS, idem, p. 29.. 
No Brasil, a Sociedade Civil e muitas ONGs têm se conscientizado dos graves problemas ecológicos provocados por esse modelo de desenvolvimento depredador. Na sua 12a assembléia nacional, em 1999, a Comissão Pastoral da Terra assumiu com os lavradores e com toda a sociedade o compromisso de denunciar os crimes ecológicos e lutar contra os projetos mirabolantes de hidroelétricas, barragens e hidrovias. 
No Centro-oeste, a sociedade civil dos cinco estados envolvidos pelo projeto da hidrovia Araguaia-Tocantins, através das organizações populares, tem se mobilizado, promovendo reuniões, seminários, audiências populares, debatendo sobre os impactos sócio-ambientais. Dessa movimentação nasceu o MPTA (Movimento Pela Preservação dos Rios Tocantins e Araguaia), unindo mais de 45 organizações e grupos de diferentes segmentos sociais que compartilham uma visão crítica sobre os grandes projetos.
No mês de julho e agosto, durante a temporada das praias no estado do Tocantins, o Movimento foi até elas com a campanha: “Pare! Esta é minha praia. Hidrovia não!”, chamando a atenção da população para discutir os impactos que serão causados pela mesma, assim como pelas sete usinas hidrelétricas planejadas só para o rio Tocantins. A campanha foi considerada altamente positiva, pois a discussão foi levada a um público que não está inserido em organizações populares. Ao refletir sobre as conseqüências desses projetos, as pessoas demonstraram perplexidade e indignação.
Disso tudo, uma coisa fica clara: não adianta defender a natureza e cuidar da água se não se muda o sistema que provoca esse quadro assustador. Se não se revê o atual modelo sócio-econômico de desenvolvimento, a destruição ecológica e a crise de água não recebem uma verdadeira correção. Quem, de repente, descobre que está bebendo água reaproveitada de esgoto, como quem vê sua conta de água ser multiplicada e custar mais do que antes, dá-se conta de que a água é um recurso natural que pode acabar. Percebe o seu valor econômico e competitivo no mercado. Mas é só. Não é educado a olhar a vida, a natureza e a água de outro modo. Sua concepção continua sendo de ordem mercantil e não encara a única solução verdadeiramente profunda: uma relação de amor e carinho com a terra e a água. 
Mesmo dentro desse sistema capitalista concentrador e, por princípio, excludente, soluções mais justas seriam possíveis. O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) conclui que é absolutamente possível fazer com que, no mundo inteiro, seja vencido este flagelo da crise de água. Nunca a humanidade produziu tantas riquezas e em nenhuma outra época a tecnologia pôs à disposição do ser humano tão grande domínio sobre o plantio de alimentos e administração dos recursos da terra. Basta 1% do rendimento mundial para, em duas décadas, cobrir todo o custo da erradicação da pobreza do mundo. Este plano nada tem de irreal ou impossível. O difícil para isso é contar com a vontade política dos governantes. Os Estados Unidos destina apenas 0, 15% do seu PIB (Produto Nacional Bruto) para ajudar os países mais necessitados. A Onu fez as contas: a soma que, em um ano, os países da África sub-saariana gastam com armas e guerras (8 bilhões de dólares) bastaria para garantir água potável e saneamento para todos os habitantes dos países pobres. O atendimento à saúde básica e nutrição no mundo inteiro custaria menos do que a Ásia gastou no ano de 1999 com defesa militar: 15 bilhões de dólares. Todos os governos receberam este relatório e sabem disso. Nenhum, a não ser Cuba, manifestou qualquer sensibilidade com relação a isso. Falta vontade política. 

Independente e contrariamente aos desejos dos governos, as organizações não governamentais e pessoas de bem do mundo inteiro se organizam para protestar contra o atual modelo de globalização sócio-econômico. Testemunham que “um outro mundo é possível”. 
Seria impossível descrever a imensa quantidade de projetos populares alternativos, de entidades que trabalham com Ecologia, Agro-ecologia e Espiritualidade da Terra e da Água. No capítulo final, voltaremos a este assunto para clarear algumas propostas. 
A correta reação da humanidade à atual crise da Água é a educação de todos para a cidadania ativa, crítica com relação ao modelo sócio-econômico do Capitalismo depredador da natureza que instaura, no mundo inteiro, a mal-fadada política da privatização e mercantilização dos recursos hídricos. Nesse livro, além de valorizar essa reação, proponho um caminho que até aqui não encontrei em outros livros: redescobrir uma relação com a Água (e com toda a Terra) que venha de uma opção espiritual, ou seja, proponho uma Espiritualidade da Terra e da Água. 
É urgente parar este modelo de civilização predatória e exigir novas regras mundiais para o relacionamento do ser humano com a natureza, a terra e a água. A responsabilidade de cada pessoa humana com a defesa da natureza pode ser expressa pela famosa parábola do barco, de autoria do rabino Simon bar Yochai: 
“Uma vez, vários homens se puseram ao mar. Em um momento de lazer e leviandade, um dos passageiros começou a fazer um buraco no fundo do barco no lugar em que estava sentado. Gritou um dos companheiros de viagem, alarmado com o que estava vendo:
- O que você está fazendo aí?
O homem respondeu agressivamente:
- Não lhe interessa o que eu estou fazendo. O buraco que eu faço não é no lugar em que você está sentado. É sob o meu assento.
- Pode ser sob o seu lugar, mas a água encherá o bote, ele afundará e todos nós nos afogaremos!” - WALBER, ANN HELEN. Um olhar ecológico através do Judaísmo, Rio de Janeiro, Ed. Imago, 1996, pp 73 – 74. .

Conversando com você no final de cada capítulo:

	O que você descobriu de novidade nestas páginas?

O que você achou mais importante para conversar com as pessoas mais próximas e aprofundar através de outros escritos? 
tQue elementos de sua experiência ou do seu saber técnico você acrescentaria a estes dados? 

Apêndice

Resumo das Propostas da Agenda 21 sobre a Água

1 – Avaliar os recursos de água existentes em todo o mundo.
2 – Proteger efetivamente as fontes e eco-sistemas.
3 – Organizar uma gestão integrada destes recursos.
4 - Estudar o impacto das mudanças climáticas sobre os recursos hídricos.
5 – Garantir o acesso de toda humanidade à água potável 



Severina das Águas

Agostinha Vieira de Mello

Uma colega 
De jardim da infância da Poesia
Me dizia:
“A fome é um apetite sem esperança”.
De volta, perguntei-lhe:
E a sede, é uma clausura só de secura?

... Em chão seco, 
afeito a quenturas
Lá vou eu entre sonho e pó
Com uma saudade do amanhã
Uma sonolência de hoje
Uma sede de séculos...

Não sei se no sonho no pó
Dei de cara com Severina
Com sua sina peregrina
De nordestina franzina
E de quase tudo de retirante retirada.
Mesmo assim, tão flor de secas
Percebi-a cheia, bem cheia.
Falou-me bem sem graça:
“Tô perto de descansar”.
(em nordestês, tô perto de parir).
Do seu tempo de garbosa, graciosa e viçosa
Restou-lhe algo de teimosa, sequiosa e silenciosa
Num corpo e num ar de não-gozoza

Dias depois, 
Ainda não sei se no sonho ou no pó
Visitei Severina. Mais cheia de barriga e cansaço.
Debruçada sobre um fogareiro de carvão
Sua resistência ardia mais que as brasas.
Severina-sarça. FOGO de cotidianas revelações!
De quando em vez, arfava o peito, 
Reunia forças e soprava as brasas.
Senti que o AR que atiça a vida e garante o feijão
Só pode ser AR que limpa pulmão...

Levou-me a uma mangueira sem frutos
Uma quase fronteira do seu barraco emprestado.
Sentados no chão.
Severina encostou-se no tronco
Como quem se apóia 
Numa saudade de um peito amoroso.
Apanhou na mão um punhado de TERRA
E proferiu uma experiência em não-acadêmica docência:
“Essa terra era boa, hoje não dá nada.
Que nem a do meu sertão que tive que deixar
Com meus quatro filhos!”
Apertou com afeto a terra no dentro de sua mão...
Liturgia em aperto, espírito e verdade.
Ô Severina entendida em cios maltratados
O teu, o do sertão, o da redondeza da terra
O da terra-mulher.
Para conhecer os desejos da TERRA
Há que se afagar a TERRA.

Olhei para ela. Aflorou num tom entre surpresa e comovida:
“A bolsa estourou. Olhe as minhas ÁGUAS. Chegou a minha hora”.
A hora de Severina das ÁGUAS, cachoeira!

Não demorou muito. Vieram várias vizinhas amigas,
Comadres vividas, gastas, solícitas e ajudadeiras.
(samaritanas de muito poços)
Levamos Severina para a maternidade.
Mais um tempo e fui ver sua menina.
Debrucei-me sobre Severina:
- Como vai chamá-la?
Cansada e firme respondeu:
“Maria do Ó. Por causa da Boa Hora que eu tive”. 



II


A força da Água e o poder do Espírito

(A água nas religiões e caminhos espirituais)

“Sou ar sou terra e sou mar. 
Eu tenho a mão e você tem a lua,
 eu sou montanha e você a é chuva que escorre 
e some no final da curva e beija o rio, pra abraçar o mar.
E é por isso que a montanha tem ciúmes 
quando o vento leva a chuva pra dançar. 
Muitas vezes tudo acaba em tempestade, 
raios gritam sobre a tarde. 
Tardes dormem ao luar, 
anoitece a manha espera, amanheço a te esperar.
(Orlando Morais – A Montanha e a Chuva)

Até aqui conversamos sobre a crise atual da água no mundo. Agora, convido vocês ao que acredito ser a fonte mais profunda, o remédio mais eficaz para esta crise. Cada vez mais, a humanidade se dá conta de que a ciência, isolada em sua racionalidade conceitual e empírica, não responde aos anseios mais fundamentais do ser humano nem compreende o que, de modo tão feliz, o Milton Nascimento chamou de “cio da terra” e poderíamos acrescentar “da água, do vento e de toda a natureza”. Esta relação de escuta amorosa e de convivência harmoniosa não virá do sistema capitalista atual, nem das modas passageiras da sociedade ocidental. Nós a descobrimos nas crenças, tradições, escritos e ritos das mais diversas culturas e religiões da humanidade e no subseqüente caminho eco-espiritual que elas nos ensinam e propõem. É o que chamo aqui de “espiritualidade ecológica”.
No contexto do Semi-árido nordestino e em muitas outras regiões do mundo, muitas parcelas da população pobre continua interpretando a seca como castigo de Deus e a água da chuva como vinda diretamente da providência divina. A Teologia da Libertação nos propõe ajudar as comunidades a descobrirem a presença e a voz de Deus não em milagres fora da história mas nos fatos da vida. É importante ler os acontecimentos a partir da história e das causas concretas e sociais. A seca é conseqüência de fenômenos metereológicos e da política pouco respeitosa dos poderosos que destruíram as florestas, dizimaram a terra e desrespeitaram o eco-sistema da região. A chuva é resultado da condensação atmosférica e deve ser vista como fenômeno natural e não como milagre. Mas, a espiritualidade ecumênica nos confirma na opção de ver sinais da presença e do amor de Deus na vida do planeta e na história do povo. 
Quando companheiros e companheiras do Centro de Estudos Bíblicos (CEBI) me sugeriram escrever este livro, a primeira idéia que tive foi escrever só o capítulo sobre a Água na Bíblia. Mas, na América Latina, sempre procuramos ler o texto bíblico a partir da realidade atual e inseridos nas culturas dos povos. Para conversar com a Bíblia sobre a crise atual da água, é necessário levar em conta toda a realidade, descrita no capítulo anterior e ver como Deus se revela também em outras culturas, com outros nomes e de formas diversas. Antes e começar esta meditação da Palavra de Deus nas religiões e caminhos espirituais, vamos clarear termos e firmar entre nós um acordo. 

2.1 – Em busca de uma “espiritualidade ecumênica e cósmica”

Até alguns anos, Espiritualidade parecia referir-se unicamente às coisas do “espírito” da gente e não ter nada a ver com a terra e a vida concreta. Quando, em 1977, comecei a trabalhar na “Pastoral da Terra”, sentia que este serviço de algumas Igrejas cristãs aos lavradores chama-se assim para frisar que, como diz um cântico de Dom Pedro Casaldáliga: “Queremos terra na terra, já temos terra no céu”. 
Espiritualidade não é “espiritualismo”, valorização da parte dita espiritual do ser, em detrimento do que se chama “aspecto material”. Espiritualidade expressa um movimento do Espírito Divino em nós e no universo. Tanto os grupos que crêem tratar-se de um ser pessoal (Deus nas religiões monoteístas), como os que acreditam ser uma dimensão divina da própria vida podem valorizar a espiritualidade como dimensão da vida ou modo de viver. Pessoalmente, creio em um Deus pessoal e, como cristão, procuro me relacionar intimamente com Deus, através de Jesus Cristo. 
Martin Buber, filósofo e místico judeu, refletia: “Deus é a mais carregada de todas as palavras humanas. Nenhuma foi tão manchada, tão dilacerada. Justamente por isso eu não posso renunciar a ela. (...) Os povos, com suas facções religiosas, dilaceraram a palavra. Eles assassinaram em nome dela e morreram por ela. Ela carrega o vestígio e o sangue de todos eles. (...) Não é deixando de lado o termo Deus que nós não poderemos limpar esta palavra e todo o mistério que ela encerra. É, ao contrário, levantando-a do chão e retomando-a para a justiça” - MARTIN BUBER, Encontros, Fragmentos autobiográficos, Vozes, 1991, p. 49- 50.. 
Paul Tillich, um dos maiores teólogos evangélicos do nosso século, dizia: “O nome da profundidade e do fundo infinito, inesgotável de todo ser é Deus. Esta profundidade é o próprio sentido da palavra Deus. Se vocês virem o que há de mais importante e profundo na cultura e na vida de alguém ou de um povo, vocês estão tocando no mistério da presença de Deus” - PAUL TILLICH, The Schaking of Fundations, p. 63, citado por DIEUDONNÉ DUFRASNE, Célébrer les événements salutaires d’autrefois ou d’aujourd’hui?, in Paroisse et Liturgie 1969/ 3, p. 221. . 
Procuro testemunhar a fé exigindo de mim a abertura de diálogo e de busca de comunhão com todas as pessoas que procuram a verdade. Sem dogmatismos nem a pretensão de imaginar que minha fé é melhor do que a de ninguém ou que estou mais avançado no caminho do que qualquer outro crente. 
Aqui, tratarei de Espiritualidade de um modo que possa ser aceito por crentes de quaisquer religiões e mesmo por pessoas e grupos não ligados a nenhuma religião e até pelos que não crêem em Deus. Aprendemos de Jesus Cristo que toda Espiritualidade, como caminho para a intimidade com Deus nos abre a todos os outros caminhos humanos de busca do divino e me põe em comunhão com todos os seres do universo. É um caminho de abertura ecumênica e cósmica que põe a vida no centro de tudo, como o que há de mais sagrado e tem diversas dimensões: 
1 - a busca da unidade interior (a espiritualidade é a unificação de cada pessoa consigo mesma, no diálogo de cada um com o que há de melhor em si mesmo/a). 
2 - a comunhão com toda a humanidade e todos os seres do universo (uma comunhão cósmica). 
3 - Finalmente para muita gente, a Espiritualidade tem seu núcleo mais profundo na abertura do ser para uma dimensão divina que nos supera e que os judeus, cristãos e muçulmanos chamam de “Espírito Divino”, uma energia feminina que na Bíblia é comparada a uma ventania que renova a vida e é fonte do amor que nos faz responsáveis por todos. 
Neste segundo capítulo, conversaremos com diversas religiões e tradições espirituais sobre como nos relacionar de modo novo e espiritual com a Terra, a Água e todo o universo. 

Antes de começar esta peregrinação às fontes de espiritualidade dos povos, quero ainda esclarecer dois pontos:
- um elemento fundamental do diálogo inter-religioso e espiritual é nunca substituir o outro. Trata-se de deixar que cada tradição se apresente e eu nunca falar da fé do outro, a partir de minha própria concepção religiosa ou cultural. Aqui, procurei me basear em fontes diretas de cada religião e consultar irmãos e irmãs daquela tradição. Na medida em que consegui, o texto foi revisto por alguém que representa aquela tradição. O objetivo não é descrever a teologia ou todo o sistema religioso de cada caminho espiritual. Trata-se apenas de ver o que significa a água e a ecologia em cada tradição. Se, lendo essas páginas, alguém achar superficial ou mesmo errada alguma interpretação de sua crença, me perdoe e corrija, tanto para eu aprender mais de sua tradição, como para mudar o que está escrito, em alguma possível segunda edição deste texto.
 - as tradições religiosas antigas falam através do simbólico e não de conceitos racionais. A maioria se expressa por narrativas míticas e relatos fragmentados, ou por canções e ritos que mais aludem do que afirmam claramente. Então, desde logo, fique claro: não será possível responder o que as religiões dizem sobre a água de modo claro, sistemático e objetivo. Mas, não é exatamente esta a linguagem do amor? É melhor assim do que se fosse através de uma teologia meramente conceitual. Nisso, já aprendemos algo sobre como nos relacionar de modo novo e profundo com a Água e a Terra nas quais, “vivemos, nos movemos e existimos” (Cf. At 17, 28). 

2.2 – A Água mais do que água 

“A Água é a veste com a qual a vida nos visita. Toda água viva é morada do Espírito e este aparece nas ondas e na ventania que se forma. Na Amazônia, o espírito, presente nos rios se mostra forte nos banzeiros. Nunca entre no rio ou em um barco sem saudar o espírito que mora nas águas”(Bep Karoti, Xamã dos Kayapó – Pará )

 Em todas as religiões e tradições espirituais, a Água tem um significado mais rico do que apenas o seu conteúdo material. A Água simboliza a vida. Na maioria dos mitos da criação do mundo, a Água representa a fonte da vida e a energia divina da fecundidade da terra e dos seres vivos. A presença da Água garante a vida. Entretanto, se chove exageradamente, a Água provoca inundações e destruições. A Água também pode ser sinal de destruição e de morte (o dilúvio). 
Símbolos são universais, cósmicos e antropológicos. A primeira imagem do Espírito de Deus na Bíblia é a da ventania divina (ruah) soprando sobre as águas primordiais do cosmos (Gn 1, 1). Em lugares como a Amazônia, até hoje, Deus também é visto como “Espírito das Águas”. A água movimentada, isto é, com espírito, ruah, sopro, ventania, é água viva e santa. Toda fonte é sagrada, é fonte de Oxum, nas religiões afro-brasileiras, é como o templo no qual se fazem e se renovam as alianças da vida, alianças de casamento e a própria aliança com Deus. Nas antigas religiões pagãs, as fontes eram lugar das ninfas. No cristianismo popular, perto das fontes aparece a Virgem Maria, como em Lourdes, que, até hoje, tem sua fonte milagrosa e as pessoas levam água daquela fonte para o mundo inteiro.
Praticamente em todos os caminhos espirituais, a Água é venerada como fonte de vida e mistério de fecundidade e amor. Ao contrário, a água, parada e estagnada, é morta e faz morrer. Nas mitologias antigas, os dragões habitam nos pântanos. 

2.3 – A Água em culturas e filosofias antigas

Para os antigos egípcios, a água era ligada à idéia de reanimação. Osíris faria fluir um jorro de água que liberta a pessoa da rigidez da morte. Também na Babilônia, a deusa Istar, em alguns documentos e histórias representada pela lua, devia descer à região dos mortos para obter a água da vida. Talvez essas imagens simbólicas da água continuaram presentes na teologia neo-testamentária do Batismo como incorporação à morte e à ressurreição do Cristo (Cf. Rm 6, 3- 11). 
As religiões orientais ganharam versões ocidentalizadas pelo helenismo, fenômeno cultural do século IV antes de Cristo. Diversos ritos helênicos e de religiões de mistérios se baseavam em abluções rituais e ritos de renascimento espiritual. Os mais conhecidos são os banhos de purificação que precediam os mistérios de Eleusis. Há quem acredite na influência dos ritos de Eleusis na prática de abluções dos essênios no Mar Morto e do batismo de João Batista no Jordão. 
Em diversos ritos orientais antigos, a água tem uma função na sagração dos reis. O poder que o rei recebia não era apenas político. Era de ser representante da divindade para o povo. Nos ritos antigos de intronização se encontra alusão à água da vida. Dava-se de beber ao rei esta poção de água da vida e ele era ungido e mergulhado (batizado) em águas lustrais. Por este rito passavam os faraóis do Egito, os reis da Mesopotâmia, os príncipes da Índia e em diversas tribos africanas - GEO WIDENGREN, Fenomenologia delle Religione, Bologna, EDB, 1984, p. 531- 532..
Na cultura grega, a água tem também este duplo significado de vida e de morte. O filósofo Tales de Mileto ensinava que toda forma de vida provém da água - Cf. MANFRED LURKER, Dizionario delle imagini e dei simboli biblici, Roma, Ed. Paoline, 1990, p. 5. . 
Esta convicção de que as águas formam o fundamento do universo faz parte da própria psicologia humana. O próprio inconsciente humano é representado pelas fontes ocultas no seio da terra. Por isso, na própria mitologia de todos os povos, a água é o lugar da aventura e do risco de enfrentar o desconhecido e penetrar no mais profundo de sua própria identidade. Na mitologia antiga, Ulisses vaga pelo mar durante 10 anos, encontra as sereias, seres da água e da terra, mulheres que cantam maravilhosamente e encantam os viajantes extraviados e têm metade do seu corpo como peixes. Na mitologia do Mediterrâneo, há também a figura das “anguanas”. Assim define Daniela Perco: “são comumente representadas como mulheres jovens e solitárias, dotadas de uma beleza extraordinárias e com longos cabelos soltos. Também podem ser descritas como mulheres feias e aterrorizadoras, ligadas aos pesadelos noturnos. Em geral, este mito estava ligado à lavagem da roupa e a aspectos cultuais desse costume feminino. As anguanas são lavadeiras noturnas e encontram os homens solitários e extraviados ou marginalizados. Expressam a relação entre o mundo humano e o sobrenatural” - DANIELA PERCO, Le anguane: mogli, Madri e lavandaie, in Acqua e Símbolo, Campagna EAS, 6.2. . 
Essa relação entre vida e morte, realidade humana e mistério da vida após a morte é expressa na crença do “rio da morte”, presente na antiga religião greco-romana. Segundo a visão clássica, a morte é um rio de águas escuras e misteriosas. Creonte é o barqueiro do rio da morte. 


Aristóteles escreveu: 
“A maior parte daqueles que, por primeiro, construiram um pensamento filosófico pensaram que as bases de todas as coisas fossem só as materiais. De fato, afirmavam que aquilo a partir do qual todos os seres são constituidos, aquilo do qual, originalmente, tudo deriva e no qual, por último, todos os seres se realizam, é elemento e é princípio dos seres, como uma realidade que permanece idêntica mesmo no trasformar-se de suas afeições. E, por esta razão, eles crêem que, no plano mais profundo, nada se gere e nada se destrua, já que existe em todos os seres uma realidade que se conserva sempre… 
Tales de Mileto, iniciador deste tipo de Filosofia, diz que aquele princípio fundamental de tudo é a água. Por isso, ele afirma que também a terra flutua sobre a água. Ele deduz esta sua convicção constatando que o alimento do qual todas as coisas se nutrem é úmido. O próprio calor se gera na umidade e vive da umidade. Ora, aquilo do qual todas as coisas se geram é propriamente o princípio de tudo. Ele conclui esta convicção desse fato e da constatação de que as sementes de todas as coisas têm uma natureza úmida e a água é o princípio da natureza das coisas úmidas.
Alguns crêem que também os mais antigos, que, por primeiro, trataram dos deuses, muito antes da atual geração, tinham a mesma concepção da realidade natural. De fato, colocaram Oceano e Teti como autores da geração das coisas e disseram que aquilo sobre o qual os deuses juram é a água, a qual passa a ser chamada de Stige. De fato, o que é mais antigo é também o mais digno de respeito e aquilo sobre o qual se jura é mesmo o mais digno de respeito...
De modo diferente, Anaxímenes e Diógenes consideraram como originário, mais do que a água, o ar e, entre os corpos simples, o consideraram como princípio por excelência, enquanto Hippas de Metaponto e Heráclito de Éfeso consideraram como princípio o fogo.
Empédocles pôs como princípios os quatro corpos simples, acrescentando aos três acima mencionados ainda um quarto, isto é, a terra. De fato, esses elementos permanecem sempre imutáveis e não são sujeitos a variar, a não ser por aumento ou diminuição de quantidade, quando se acrescentam elementos a uma unidade ou se tiram dela…
Baseados nestes raciocínios, poder-se-ia crer que temos uma causa única: a que chamamos causa material. Mas, enquanto esses pensadores raciocinavam assim, a própria realidade traçou o seu caminho e os constrangeu a pesuisas posteriores…
Efetivamente, alguns seres são belos ou bons e outros se tornam assim. Isso não pode evidentemente ter como causa nem o fogo nem a terra nem qualquer outro destes elementos…
Também na natureza, há uma Inteligência que é causa da órdem e da harmoniosa distribuição de todas as coisas…”  - Aristóteles - em A Metafísica I, 3, 983b 8 - 31. 

2.4 – Escutando os filhos da floresta e dos rios – no Brasil

 “Yara, linda mulher cor de jambo, de traços finos e de figura soberba, vivia passeando pelas praias do Amazonas. Gostava de banhar-se em igarapés tranqüilos e de águas claras. Todos admiravam sua beleza. 
Um dia, o sol já posto, estava a linda Yara divertindo-se inatenta nas águas corredias do igarapé. Eis que escutou vozes barulhentas se aproximando. Não eram seus irmãos e irmãs da aldeia. Eram homens brancos. Falavam uma língua estranha, com sonos de agressividade. Traziam botas pesadas e roupas rudes. Seus olhares eram de cobiça e não de enternecimento. Pareciam animais famintos. 
Yara, feminina, tudo pressentiu. Tentou fugir. Mas mãos fortes a agarraram. Eram muitas. Todas as tocavam em todas as partes. Com violência foi jogada ao chão. Os homens a violaram e, depois, vendo-a como morta, a jogaram de volta ao rio.
O Espírito das águas teve pena de Yara. Acolheu seu corpo machucado. Inspirou-lhe vida e devolveu-lhe todo o esplendor de sua beleza. Mas, para que não pudesse nunca mais ser violada, transformou-a em sereia” LEONARDO BOFF, O Casamento entre o Céu e a Terra, Contos dos Povos Indígenas do Brasil, São Paulo, Ed. Salamandra, 2001, p. 63- 64.. 
Este mito tupi-guarani expressa simbolicamente a agressão dos conquistadores de ontem e de hoje à terra Amazonas, virgem e bela. 
Por trás do mito, há a proposta de uma relação diferente e espiritual com a Terra e a Água. Uma relação de respeito ao mistério da Yara e não uma relação de exploração e até destruição. No imenso e maravilhoso mundo de rios e igarapés, o próprio Rio Amazonas é chamado “A mãe do rio” e as pessoas falam dele como de uma entidade meio divina. Quem vive em suas margens, relaciona-se com o rio e sabe quando vão acontecer os terríveis banzeiros e como deles se livrar. Aprende que nas noites de lua, o boto tucuxi vira rapaz namorador que encanta as donzelas e engravida as moças que os pais deixarem ser vistas na canoa ou no convés do barco, após o anoitecer. 
Na região do rio São Francisco também o povo acredita na “Mãe d’água” - HONORATO RIBEIRO DOS SANTOS, A biografia de Carinhanha do Médio São Francisco, citado por Jornal do Commercio, Recife, 25/ 10/ 2001, Caderno Brasil, p. 7. . 
A diversidade das culturas indígenas e do seu universo religioso dependem muito do universo que rodeia a vida do povo. Um grupo que vive no cerrado do Centro-oeste ou que, em épocas antigas, migrou do árido sertão do Ceará não tem a mesma relação com a água dos povos da Amazônia ou que nasceram e viveram sempre nas margens de um grande rio. Mas, tanto para uns, como para outros, a Água é sagrada. Os que vivem às margens dos grandes rios são mais ligados à Água do que a terra agrícola e a veneram como fonte de sua vida. Os que moram em regiões áridas ou semi-áridas veneram a Água como um tesouro escondido a que almejam e do qual também dependem. A iniciação dos Wapté - adolescentes – na comunidade Xavante é feita através do banho ritual. “O banho ritual da iniciação Xavante, com as cerimônias conexas, se estende por um mês ou mais” - CNBB, Texto-base CF 2002, Ed. Salesiana, p. 89.. 

Muitas tradições indígenas dizem que o ser humano foi feito de água e saiu da água para a terra, afim de cumprir uma missão: a de zelar pela natureza. O povo Karajá vive, há milênios, às margens do rio Araguaia. Considera-o ponto de relação entre o céu e a terra. 

Mito Karajá da Criação

No mais profundo das águas do Araguaia, em um lugar mantido oculto e só conhecido por alguns sábios mais antigos que não contam a ninguém, nasceu o povo Karajá. 
“No começo do mundo, quando foram criados pelo Ser supremo Kananciué, os Karajá eram imortais. Viviam como peixes – aruanãs – e, desenvoltos, circulavam por todo tipo de rios e de águas. Não conheciam o sol e a lua, nem plantas e animais. Mas viviam felizes, pois gozavam de perene vitalidade. Estavam, entretanto, sob uma tentação permanente: entrar ou não entrar pelo buraco luminoso que havia no fundo do rio. O Criador lhes havia proibido terminantemente que fizessem isso, sob pena de perderem a imortalidade. Passeavam ao redor do buraco, admiravam a luz que dele saía, ressaltando ainda mais as cores de suas escamas. Tentavam espiar por dentro, mas a luminosidade impedia qualquer visão. Apesar disso, obedeciam filialmente. 
Certo dia, um Karajá afoito, violou o tabu da interdição. Meteu-se pelo buraco luminoso adentro e foi dar nas praias alvíssimas do rio Araguaia. Viu uma paisagem deslumbrante. Encontrou um mundo totalmente diverso do seu. (...) Deslumbrado, o índio Karajá ficou apreciando aquele paraíso terrestre até o entardecer. Quis retornar, mas foi tomado por um outro cenário fascinante. Por detrás da verde mata nascia uma lua de prata, clareando o perfil das montanhas ao longe. No céu, uma miríade de estrelas o deixou boquiaberto. (...). Ao amanhecer, voltou aos seus irmãos, contou sua aventura e lhes falou da beleza do mundo que encontrou. Decidiram pedir a Kananciué, o Criador, para permitir que morassem naquele mundo. 
O Criador permitiu contanto que eles perdessem a imortalidade. E todos os Karajá passaram entusiasmados pelo buraco luminoso do fundo do rio. Vivem ainda hoje naquele paraíso, às margens do Araguaia. Tiveram a inaudita coragem de preferirem a mortalidade, para que pudessem nascer integralmente como seres de liberdade, o que continuam sendo até os dias de hoje” - LEONARDO BOFF, O Casamento entre o céu e a terra, São Paulo, Ed. Salamandra, 2001, p. 68- 69..

Povos do Xingu e do Cerrado
No Xingu, os povos Yawalapiti e Kamayurá crêem que um antepassado, um primeiro humano, desceu ao mundo das águas mais profundas. Nessa região subaquática, assistiu o Tapanawaña, rito secreto que dá origem a outros ritos de iniciação e de vida. Pôde, então, capturar os espíritos que estão nas flautas apapâlu. E trouxe essas flautas sagradas para reger a vida e o culto do seu povo  - Cf. E. B. VIVEIROS DE CASTRO, Notas sobre a Cosmologia Yawalapiti, in Religião e Sociedade, n. 3 – 1978, p. 163. . Todo o equilíbrio da vida e das relações humanas e até conjugais dependem dos espíritos que vieram do mais profundo do rio e agora estão na flauta sagrada. 
No sertão do Mato Grosso, alguns povos, como os Minki, têm tal veneração ou respeito à Água que nem costumam beber diretamente água. Pensam que beber água pura faria adoecer. Brancos que foram viver com eles eram vigiados para não correrem o risco de “beber” água quando tomavam banho no rio. Conforme sua tradição, bebem sempre Xixa, bebida levemente fermentada, feita do suco da mandioca brava. E a água é reservada aos deuses e aos banhos comunitários e de integração dos homens e das mulheres que, tendo como testemunha a água, tecem suas alianças de vida.

Espiritualidade Guarani
No Brasil colonial, organizados em diversos ramos e famílias, os Tupi Guarani constituíam a maior nação indígena e ocupavam vasta extensão de terras do atual Brasil, Paraguai, Argentina e Bolívia. Como não tinham templos, não faziam sacrifícios de animais nem representações figuradas da divindade, os europeus que se aproximavam deles sempre pensavam que os Tupi-guarani não tinham fé. Ficou célebre o julgamento do missionário que dizia: “Eles não têm fé, nem lei, nem rei!”. 
A religião dos Guarani tem algo de secreto e difícil de ser expressa. Entretanto, é evidente a profunda espiritualidade desse povo. A essência de sua fé é a crença na Terra sem Males, a Yby mara-é-yma dos Tupi, Yvy mara-é y dos Guarani. É difícil compreender esta fé de uma terra que se transforma em paraíso, sem comparar com a tradição judaico-cristã do paraíso terrestre e das promessas do Reino de Deus. Esta comparação é inadequada, perigosa e não respeita a autonomia do outro. De fato, as crenças têm todas algumas semelhanças porque lidam com arquétipos humanos universais. Por exemplo, os Guarani têm, em sua crença, uma história de dilúvio ( á água que cria também ameaça e destrói). Entretanto, esta história guarani está ligada a um conjunto que difere muito da concepção bíblica de aliança. 
A Terra sem Males é a natureza plenamente redimida, onde a Terra produz os frutos por si mesma, o milho cresce sozinho, as flechas alcançam a caça espontaneamente. A atividade dos seres humanos é dançar e fazer festa. Lá não existe autoridade. Todos se auto-governam. O caminho para a Terra sem Males é cada pessoa libertar-se de si mesma, de sua própria condição de ser humano subjugado pela sociedade para chegar à condição de deuses. Seus profetas são os caraíba (ou caraí para os Guarani), homens solitários que jejuam, vivem uma vida de virtude e, por isso, podem conduzir o povo até a Terra sem Males. Onde está a Terra sem Males? Alguns diziam: “Por detrás das grandes montanhas”. No século XVI, milhares migraram para a Cordilheira dos Andes. Poucos sobreviveram à viagem e estes foram presos e escravizados pelos espanhóis. Mais tarde, outros disseram: “no fundo da terrra”, como a expressar que esta viagem se dá no interior da própria convivência com a Terra-mãe. Mas, a maioria está convencida: a Terra sem Males se encontra no meio do oceano. Por isso, desde os tempos da colonização, tem havido sucessivas ondas de migração guarani para o leste. Índios do Paraguai chegaram até poucos quilômetros de São Paulo e sempre armando suas tendas mais para o lado do mar... Esperando encontrar sua utopia no meio das águas - EDUARDO DE ALMEIDA NAVARRO, A Terra sem Mal, o Paraíso Tupi-Guarani, in Revista de Cultura Vozes, n. 2 / março-abril 1995, p. 61- 71.. 

As lendas do São Francisco
Quem conhece as cidades ribeirinhas do São Francisco conhece as embarcações emolduradas de carrancas de madeira para exorcizar os maus espíritos e atrair as bênçãos divinas. Ao longo das margens do rio, correm muitas lendas e histórias, muito ricas, não apenas pelo universo fantástico que revelam, mas pelos conflitos sociais e pela resistência cultural subjacentes ao relato mítico. Em Carinhanha- BA, uma das mais tradicionais cidades ribeirinhas, o povo pode até não gostar de fofocas e boatos, mas todo mundo freqüenta, “o pau do fuxico”, uma frondosa árvore de frente para o São Francisco que, segundo os moradores mais antigos, era o local predileto das discussões políticas na cidade. A cidade continua espalhando as lendas da região. Uma delas é a do “compadre d’água”, um caboclo de cabeça preta, dentes agudos feito piranha e pés-de-pato. “Ele estranha e pega a gente. Vira a canoa. Transforma-se em qualquer coisa, moita ou cabaça. Você vai pegar a cabaça e ele vira gente e te come”, conta com convicção muita gente da região. Outra narrativa popular é a da serpente cantadora que levava todo mundo a rezar o oficio da Mãe de Deus, todo sábado para que a serpente não criasse asas. “Se ela sair voando do fundo do rio vai haver um estrondo e destruir cinco cidades ribeirinhas - HONORATO RIBEIRO DOS SANTOS, idem, p. 7.. 
Certamente, na história do rio e das populações nativas da região, esses relatos cumpriram uma importante missão de preservar a natureza e defender a cultura do povo. A realidade atual de destruição ecológica e cultural do São Francisco tem motivos econômicos e sociais, mas também se deve à sistemática destruição dos valores culturais do povo. 

2.5 – Entre outros povos indígenas – fora do Brasil

A maioria dos povos indígenas crê que a Água é o primeiro elemento da criação e primordial manifestação do amor divino por nós. Muitos a adoram como uma divindade, ou como morada dos Espíritos. Do norte ao sul, cânticos e preces indígenas reverenciam o avô Sol, a avó Lua, a mãe Terra e a irmã Água. Esta designação revela que a Água mantém uma espécie de relação de maior proximidade e parentesco com o ser humano. Assim os índios se relacionam com os rios e as fontes. São lugares sagrados e muitos dos rituais iniciáticos são realizados nas madrugadas de lua cheia, em meio às águas. 
A água é fonte da vida e instrumento de relação com o divino e de harmonia do ser humano consigo mesmo e com a natureza toda. De comunidades indígenas, nos vêm terapias baseadas na água. 
A chuva é sempre vista como água sagrada que manifesta o poder da vida. Vários povos mantêm tradições de dilúvios e renovação do mundo através da água. É também muito comum associar o poder dos Xamãs com a capacidade de fazer chover. E muitos ritos de cura da terra têm o sentido de fazer chover. Há tambores e ritmos próprios para o “chamado da chuva” e danças que imitando os passos da água no solo parecem ter o poder de atrair novas chuvas. 

Xamanismo e Água entre os índios da América do Norte

O Xamanismo é uma sabedoria estimada no mundo inteiro. Vem de povos da Sibéria, mas se encontrou com costumes religiosos dos índios norte-americanos e, hoje, há quem se refira a Xamanismo para designar rituais e costumes de quaisquer povos indígenas.
Um elemento fundamental do Xamanismo é a sabedoria do Xamã que se comunica com os espíritos e obtém o dom de curar a Terra, curar as pessoas e “a própria alma” de todos os seres vivos. As religiões xamânicas são de tipo iniciáticas. Em alguns desses rituais, a pessoa que está sendo iniciada deve peregrinar até descobrir uma fonte de água que tenha um espírito que a adote. Quando se torna filho ou filha do espírito de tal fonte ou tal lago, então se estabelece uma relação mística entre aquela pessoa e o Espírito daquela água. Em outros lugares, a pessoa é mergulhado durante três dias em uma fonte que mistura a água de diversas fontes ocultas e mágicas. Estabelece uma relação de proximidade e comunicação com os animais que na floresta bebem daquela mesma água. Tornam-se capazes de “conversar” com estes animais e receber a sabedoria de cura do seu espírito. 
 Muitos povos indígenas da atual América do Norte têm em seus mitos fundadores a convicção de que a água é o elemento fundamental da criação. Um costume bastante comum entre indígenas norte-americanos é a “Tenda do Suor”. A técnica é simples. Constroem uma tenda totalmente fechada. Dentro, há uma pedra grande sob a qual acendem um grande fogo. Quando a pedra está incandescente, ou é mantida muito quente, derramam água de uma fonte próxima e assim produzem vapor. Esta ducha de vapor é tomada coletivamente. Muitas vezes, é ligada a uma consagração das pessoas ao Sol. Nesse caso, repetem o banho quatro vezes, em relação com um dos pontos cardeais. Durante um transe, provocado pelo calor, os homens contam uns aos outros os sonhos sobre a vida, o futuro e as relações humanas - Sobre isso, ver RICHARD ERDOES e ALFONSO ORTIZ, American Indian myths and legends, trad. italiana: Miti e Leggende degli Indiani d’America, Ed. Mondatori, 1994.. 

A cidade dos deuses construída sobre as águas
No planalto mexicano, o povo Mexica e depois os Aztecas construíram a sede de sua civilização na Cidade dos Deuses (Teotihuacan) sobre o lago sagrado. Esse lago desapareceu completamente e, hoje, do grande Lago do México, resta apenas o nome. Toda a religião dos Mexica era um culto às forças da vida, representadas na Serpente Alada (Quetzacoatl) e no Deus que fecundou a terra (Huitzlopotlz). A primeira comunicação com a energia divina era feita através da água. Um dos principais e mais comuns ritos mexicas eram as abluções noturnas que renovavam nos crentes a energia da vida pura e feliz. Tlaloc, deus da chuva é o garantidor da criação que se renova. Quetzacoatl, a Serpente emplumada, é um deus que tem este universo simbólico da água em sua mitologia. 

O povo Maya
Na América Central, o povo Maya tem uma civilização que abarca milênios. Sua cultura é centrada na “mãe-terra” e no “milho sagrado”. A sabedoria de conseguir grandes culturas de milho em regiões áridas e secas do alti-plano vem da sabedoria de uma irrigação - modelo de agricultura alternativa – e de respeito pela água que embeleza os altos montes da Guatemala e dos países vizinhos. Chac é a divindade da chuva, protetora da humanidade  - JOSE ANGEL ZAPETA, Quinientos Años e Identidad Maya, in Voces del Tiempo, revista de religion y sociedad, Guatemala, n. 1 – 1992, p. 11 – 20.. 

O culto andino da água à Mãe Terra 
Os índios dos Andes acreditam que Viracocha, suprema manifestação de Deus, vive nas águas do Titicaca, o lago sagrado. A partir de sua morada no lago, ele, saiu para a terra, criou os primeiros seres humanos, depois corrigiu-os. Ele os orienta e lhes dá sustento.
Para as comunidades andinas, a Água é o primeiro presente divino, sendo que o ser humano é visto como formado mais de água do que de terra, crença que a ciência confirma. Muitas famílias andinas guardam o costume do “rito da oferenda da Água a Pacha-Mama”. Assim que a mãe de família acorda, (em certos grupos quíchua, o mesmo costume é feito pelo pai e não pela mãe), abre a porta de casa e à frente da porta, olhando na direção do sol que nasce, deve derramar um pouco de água na terra, fazendo uma saudação à Pacha-Mama. 
Uma das fórmulas que encontrei no alti-plano peruano dizia: “Ofereço esta água da vida à Mãezinha Terra pela fecundidade do solo e para que nos seja favorável, de dia e de noite. Que o avô sol nos dê as águas do céu e a avó lua torne fecundos os animais e o clima nos seja favorável”. 
Cada ano, no início da primavera, as comunidades indígenas associam a divindade da Água à Lua cheia e as homenagens à fecundidade da Terra. No Equador, centenas de comunidades indígenas rendem homenagem à fertilidade da Terra na festa do Kulla Raymi que festeja a feminilidade e honra o pai Sol, a irmã Lua e a irmã Chuva. 

2.6 – Os Orixás das águas e das cachoeiras
(A Água nas religiões afro-brasileiras) 
“Eu vi Mamãe Oxum na cachoeira, sentada na beira do rio...
colhendo lírio, lírio, eeee, colhendo lírio êeeááá
colhendo lírio, êee......para enfeitar o teu congá”
(canção popular) 

As religiões afro-brasileiras têm sua primeira inspiração em cultos africanos muito antigos. A África é um continente que, como já vimos, tem em sua natureza, regiões com muita água e outras que, desde séculos são desérticas e carentes de água. As populações que foram seqüestradas e trazidas como escravas à América, vieram principalmente da costa atlântica da África e de regiões mais ocidentais. Majoritariamente foram os povos de cultura banto, nagô, fon e iorubá. Nessas regiões, os rios são sagrados e vários nomes de Orixás (manifestações divinas na cultura Iorubá) ou Inquices (espíritos divinos na cultura banto) são nomes de rios (Oxum, Oyá, Iemanjá, etc). 
A primeira organização das religiões de matriz africana chegou a nós através do Candomblé - Candomblé é um termo bantu que significa toque ou festa. Por isso, o sentido comum de religião ou culto dos Orixás não é muito apropriado. . Ele tem formas ou expressões culturais diversas, como o Candomblé da nação de Angola, com seus inkices e o de origem Iorubá, popularmente chamado de “Candomblé de Ketu”: a religião dos Orixás. 
Um elemento importante na espiritualidade afro é a inter-relação de todos os elementos da vida. Principalmente, para a religião dos Orixás, o Sagrado é vivido aqui e agora, em todos os aspectos da vida cotidiana e se manifesta principalmente em cada elemento da natureza. Destes, a água é um elemento primordial. Nas comunidades de Candomblé, ao lado de cada assentamento de Orixá, tem, necessariamente, uma quartinha ou moringa de barro, contendo água pura e límpida. 
Vários Orixás do Candomblé – como Iemanjá, Oxum e Oba - têm nomes de rios africanos da região da Nigéria e Daomé. No Brasil, Oxum é identificada com a água doce dos rios, fontes, lagos e cachoeiras. Normalmente, em cada templo da religião dos Orixás, existe uma fonte sagrada. E o povo venera em cada nascente de água doce a morada de Oxum, manifestação divina na beleza feminina. 
A Umbanda é uma inculturação mais urbana das religiões afro. Assume elementos do espiritismo kardecista, de tradições e crenças indígenas e ainda do catolicismo popular. Sua visão sobre a Terra e a Água tem muito em comum com todas as religiões afro e indígenas. Deus é contemplado em sua presença e manifestação no universo e em cada ser da natureza. 
No 1o Congresso da Umbanda foi aprovada a seguinte declaração: “A filosofia da Umbanda consiste no reconhecimento do ser humano como partícula da divindade, dela emanada límpida e pura e nela finalmente reintegrada ao fim do necessário ciclo evolutivo, no mesmo estado de limpidez e pureza, conquistado pelo seu próprio esforço e vontade (... ) O Universo é imantado. É o espaço infinito cheio da energia cósmica que é o Corpo de Deus” - OBRA COLETIVA, Doutrina e Ritual de Umbanda, Rio de Janeiro, Livraria Tupã, 1951, p. 68.. 
Várias comunidades de Umbanda ministram o batismo para crianças e compreendem este rito com água como o primeiro contato com os Guias espirituais. Por isso, deve ser realizado no primeiro mês do nascimento. A água deve ser “de cachoeira e luz”. “Conforme outro autor, em outras tendas, “o batismo é feito com água da chuva apanhada recentemente. Caso não tenha chovido nos últimos dias, deve-se apanhar água de cachoeira ou nascente pura” - PAULO GOMES DE OLIVEIRA, Umbanda Sagrada e Divina, I vol, Rio 1953, p. 188.. A Água é o elemento que põe a pessoa batizada em contato com seus Guias espirituais e serve também para banhos de limpeza ou “descarrego”. 
Esses ritos iniciáticos (sempre se nasce e se renasce nas águas) existem também nas tradições dos Orixás, especialmente nas antigas casas de São Luiz do Maranhão. Um pesquisador das comunidades do rito Fon descreve: “Antes e depois das festas e de outras cerimônias, o pessoal da Casa da Mina usa banhos de limpeza feitos com ervas e com água guardada nas jarras do come. Antes das festas, o banho é de purificação e depois, para se voltar com o espírito preparado. Os banhos, ou seja, a água sagrada, ficam numa bacia no altar de Nana e são usados pelos tocadores e dançantes, sendo também distribuídos entre amigos, em pequenas garrafas para passar no corpo” - SÉRGIO FERRETTI, Querebentãde Zomadônu, Etnografia da Casa de Minas do Maranhão, São Luiz, Ed. EDUFMA, 1996, p. 202- 203. . 

2.7 – A Água nas histórias dos Orixás

A história de Nanã
Para a tradição ketu, o mais velho dos Orixás se chama Nanã. É o Orixá (ou manifestação divina) na criação primordial, ou seja na lama, da qual nasceu os seres humanos. Nanã é o Orixá da água, misturada à terra para formar a vida. É interessante porque, nessa visão, a imagem do Deus criador é feminina e ancestral. Nanã é considerada esposa de Oxalá, o pai dos Orixás primordiais. É a forma como o mito, retomando a memória dos antepassados africanos, revela essa junção de masculinidade e feminilidade em Deus criador. 
As águas de Oxalá
Um dia, Oxalá quis visitar Xangô no reino de Oió. Consultou o Ifá, para saber se poderia viajar. Este respondeu que ele não deveria ir. Oxalá não quis escutar e viajou. Ao chegar no reino de Oió, um menino (identificado ao Exu) lhe pediu um favor: “Segure aqui por favor!” Era um pote de dendê. Oxalá segurou. Dendê é considerado Kisila – proibido - para os filhos de Oxalá e o velho ficou todo lambuzado. Conseguiu limpar-se e continuou o caminho. Um homem, outra manifestação do Exu (Exu Elepô) lhe pediu para segurar um objeto. Era carvão e sujou a roupa de Orixá. Este ia limpar-se quando viu o cavalo de seu filho Xangô solto pelos pastos. Domou o cavalo e o prendeu para entregar ao filho. Foi surpreendido pelos soldados do reino que buscavam o ladrão. Ele tentou explicar que era o rei Oxalá que vinha visitar o filho. Vendo-o sujo de carvão e maltrapilho, os soldados não acreditaram e o puseram na prisão, onde ele ficou sete anos. Quando Xangô, procurando o pai, o descobriu na prisão, fez com que todos carregassem Oxalá como num rito de expiação e jogassem água pura sobre ele. Até hoje, em setembro, as casas tradicionais de Candomblé repetem este rito, em uma vigília de madrugada, derramando água no assentamento de Oxalá. 
 Povos indígenas dos Andes e de outras regiões têm em meados de setembro a festa pela vinda das chuvas. Também no Candomblé, em meados de setembro, se realiza a festa das “Águas de Oxalá”. Na Bahia, a tradição das águas de Oxalá deu origem ao costume das mulheres baianas lavarem a escadaria da Igreja do Bonfim. No sincretismo, associavam o Senhor do Bonfim a Oxalá e vinham lavar a sua morada. Antigamente lavavam a Igreja inteira. A hierarquia católica proibiu. Atualmente, lavam as escadarias externas. 

A viagem de Iemanjá 
“Iemanjá era muito independente: amava a liberdade, as viagens e queria fazer tudo de sua própria cabeça. Um dia, cansada da vida que levava em Ife, resolveu viajar ao Oriente, sem avisar ao marido, o Olofin da cidade. Este mandou o exército buscá-la. Quando os soldados quiseram prendê-la, ela jogou por terra um jarro dado por seu pai que continha uma poção mágica. Assim que o jarro se quebrou, Iemanjá se transformou em um rio que dava diretamente no mar, onde era o palácio do Olokum, seu pai, o “senhor das profundezas” - ROSAMARIA SUZANNA BARBARA, Il Regalo di Iemanjá, Milano, Xenia Edizioni, 2000, p. 17. .
Obá, o Orixá das pororocas
 Obá é o nome de um rio da costa ocidental africana e tornou-se, na crença dos fiéis, uma aiabá velha, feiticeira poderosa, líder da confraria de mulheres guerreiras, a sociedade Elekô. Por isso domina todos os elementos. Mas, seu local preferido é a pororoca, o barulhento encontro das águas. Essa característica de morar no encontro das águas faz desse Orixá de personalidade tenaz, a solucionadora das causas impossíveis - Cf. CLEO MARTINS, Obá, a amazona belicosa, Ed. Pallas, 2001, p. 5. . 

2.8 – A Água no simbolismo africano
“Todo ser humano nasceu da água e na água renascerá”
(Cântico dos Dogons de Mali)

Quando as culturas afro-americanas veneram na Água um Orixá ou Inquice, esta espiritualidade vem da herança propriamente africana. Nas mais antigas culturas da África, a Água era adorada como uma divindade. No Egito, o rio Nilo era considerado uma divindade que desceu do céu para aliviar a terra seca. Uma primeira fonte da cultura afro-americana é a tradição bantu. “Para os Bantu, o lugar da primeira criação é um grande buraco d’água, borbulhante, ou um leito de orvalho que eles situam no Oriente. No território, hoje conhecido como República dos Camarões, a água como elemento matricial é associada aos peixes. Entre os Bamilékés, do oeste desse país, o pai abençoa sua filha, no dia do seu casamento com água em que se misturam folhas de uma planta que simboliza a doçura e a concórdia. 
Em muitos países da África sub-saariana, os ritos que envolvem o nascimento são estreitamente associados à água, princípio de vida. Quando se tira a placenta, para confirmar que a criança verdadeiramente nasceu, uma das mulheres que assiste a parturiente toma água em sua boca e dela asperge ligeiramente a criança. O frescor da água a faz gritar. Ela recebeu oficialmente o dom da palavra, através da água que lhe foi aspergida. 
Os Dogons de Mali associam a água, semente fecundante, à Luz e à palavra. Água seca e palavra seca expressam o pensamento que não se torna diálogo. Eles atribuem a origem do mundo ao Deus supremo Amma que criou o seu dublê Nommo, deus da água. Eles crêem que na música, a melodia é óleo e o ritmo é água, palavra” - CAMILE TALKEU TOUNOUNGA, Symbolique Africaine, in FONDATION POUR LE PROGRES DE L’HOMME, La Conquête de l’Eau, Lausanne, 1995, p. 17.. 
De um jeito ou de outro, a África inteira lembra ao mundo que a Água é sagrada e devemos tratá-la como um dom divino. 

2.9 - O sentido da Água e da Terra no Hinduísmo. 
(Glória a Ti, Vishnu, senhora das águas dentro de nós e no universo!”

Se as tradições indígenas e as negras são diversificadas e é difícil encontrar pontos de coincidência, os caminhos espirituais do Oriente são ainda mais ricos, complexos e difíceis de sintetizar. Os ocidentais costumaram chamar de Hinduísmo a um conjunto de religiões distintas e separadas (bhramanismo, vishnuísmo, etc) que têm em comum o fato de conviverem na Índia e em outros países vizinhos, até o Extremo Oriente. 
No sudeste da Ásia, desde tempos antigos, o povo acredita e cultua deuses e heróis míticos que se revelam em certos lugares especiais da terra e com os quais os fiéis se encontram, de modo particular, quando se banham no rio Ganges ou em outros rios sagrados da Ásia. 
De acordo com muitas tradições, o deus Bhrama nasceu no lago sagrado de Pushkar. Os fiéis se purificam, banhando-se no lago. Vishnu é identificada com uma divindade da água e tem poder criador e destruidor. Os crentes de Vishnu são conhecidos pelo sinal da deusa em sua fronte e, às vezes, até nas paredes das casas e lojas de negócio. O sinal é o desenho de um U traçado a partir da base do nariz com as duas linhas tomando cada lado do rosto. Outro símbolo importante é o desenho de um triângulo com a ponta voltada para baixo. Este triângulo é símbolo da água e do princípio feminino que, nessa cultura é identificada com o elemento aquático - OBRA COLETIVA, Enciclopédia delle Religioni, original alemão, Tradução italiana Garzanti, 1989, p. 404. . 
Varuna é um antigo deus védico equivalente a Phura-Mazda, outra divindade das Águas. Os fiéis crêem que o universo originou-se na água, como em um útero materno. Por isso, toda pessoa renasce espiritualmente na relação com a Água. A Água é matéria uterina da divindade, derramada na Terra. É nos rios sagrados e em fontes especiais que se fazem os ritos de renascimento espiritual e também os ritos para pedir saúde e proteção. 
 
 De doze em doze anos, na confluência dos rios Ganges, Yamuna e Saraswati, três rios sagrados da Índia, milhões de peregrinos das grandes confissões religiosas se reúnem. É a “A Grande Festa da Ânfora” (Maha Kumbh Mela). Conforme o mito, um dia, deuses e demônios revolveram o oceano à procura do pote (kumbh) contendo o néctar da imortalidade (Amrit). Quando Dhanwantari, o médico dos deuses, apareceu com o Kumbh nas mãos, houve uma grande luta entre os deuses e os demônios, para dele se apropriar. Durante a batalha, algumas gotas de néctar caíram em quatro lugares diferentes: Allahabad, Haridwar, Nasik e Ujjain. Desde então, quando os planetas se alinham na mesma posição, peregrinos e devotos comemoram esse evento divino. Kumbh Mela acontece cada três anos em rodízio, nos quatro lugares sagrados em que caíram gotas do néctar da imortalidade. Por isso, em Allahabad, a festa acontece só a cada 12 anos, coincidindo com o giro do planeta Júpiter através do zodíaco. 
O objetivo do banho nos rios sagrados é de purificação, libertação do ciclo de renascimentos e mortes, para que a alma se torne uma com o Divino. Entretanto, para o povo é rito de vida e saúde. Todos querem estar dentro d’água quando, na lua nova, os deuses e deusas do céu, vêm, em procissão, se banhar. Aí cai um pouco do néctar da imortalidade e quem, naquele momento, está dentro d’água o recebe. 
Os jornais ocidentais chamam de “hindus” a multidão de peregrinos. Entretanto, ali se reúnem crentes do Shivaismo, do Vishnuismo, do Shaktismo, do Jainismo, do Budismo, do Cristianismo e de outras crenças. De janeiro a fevereiro de 2001, por quarenta dias, a Índia recebeu mais de 70 milhões de peregrinos. Foi um número maior do que todos os católicos que foram a Roma durante todo o ano de 2000, nas celebrações do Jubileu. 

2.10 – A Água em outras tradições orientais
A China possui duas grandes tradições de pensamento: o Taoísmo e o Confucionismo. Vamos perguntar ao Taoísmo o lugar da água em sua espiritualidade. 
Lao-Tsé dizia que “governar uma grande nação é como cozinhar um pequeno peixe”. A filosofia do Taoísmo é a do cuidado com as coisas pequenas. Compara uma pessoa virtuosa à água que é doce, toma a forma do seu receptáculo, corre sempre na região mais profunda e alimenta tudo o que dela se aproxima. Assim Lao-Tsé descreve a “espiritualidade da água”. Seja como a água, limpa, transparente e sempre disponível a nutrir o universo. Tome a rota do amor. 
A espiritualidade chinesa acredita que o corpo é submetido a mudanças graças à energia que se revela na Terra e se manifesta em cinco elementos: a água, o fogo, o metal, a madeira e a terra. Estes elementos influenciam nossas relações com o outro. De acordo com nosso temperamento, cada pessoa tem um elemento preponderante e que vai influir em toda sua vida. A harmonia entre essas diversas forças encontra sua expressão plástica no símbolo do Yin e do Yang em forma de círculo, o Yin significando o escuro e o Yang, a luz. Estes dois princípios determinam transformações cosmológicas e antropológicas que dão sentido a um princípio que os ultrapassa e lhes dá unidade: o Tao que alguns textos chamam de “Mãe da vida” e de todo ser, mas não em um sentido de um Deus pessoal.
O Taoísmo ensina a como harmonizar estes princípios. A poluição das águas e da terra é sinal de desordem nesses elementos. É sintoma de desequilíbrio espiritual.
O mundo está em permanente transformação. Percebe-se isso em três ciclos: nos da natureza, dia e noite, verão e inverno; nos processos de desenvolvimento e crescimento das plantas, animais e pessoas e na alternância de dois princípios, o criador e o receptivo. (K’yen é o elemento divino criador e K’ouen, o receptivo). 
Também na Índia e em países vizinhos existe uma religião menos conhecida no Ocidente: a religião dos Sikhs. No idioma sânscrito, o termo sikh quer dizer discípulo. Assim se denominaram os seguidores do guru Nanak que, no Pendjab do século XVI, propôs uma reforma do Hinduísmo. Os sikhs sofreram depois certa influência do islamismo, mas continuam sendo uma dissidência de tradições do hinduísmo. Têm um livro sagrado, o Granth, que se aproxima bastante dos Vedas. Contam com Amritsar, a cidade sagrada, na qual construíram um lago artificial, ao qual chamam de “Lago da Imortalidade”, no meio do qual está o templo de ouro, centro da fé e sinal de que a verdade e a presença de Deus vêm do meio das águas. É uma espiritualidade cósmica e ecológica que pode contribuir hoje com uma atitude de respeito e comunhão com o universo. 

2.11 – A Água nas tradições budistas

Ananda, discípulo favorito de Buda, cansado de uma longa viagem, chegou à beira de um poço. Lá ele pediu de beber a uma moça que ali encontrou, uma jovem da casta dos Candala. Esta o advertiu do perigo de impureza se ele recebesse água de uma mulher impura. Ele lhe respondeu: “Eu não te perguntei pela tua casta, nem por tua família. Só pela água, se puderes me dar” - ALAIN MARCHADOUR, Le puits et la femme, in Dossier Sources et Puits, Dossier de la Bible, mars 1987, p. 7. . 

Também o Budismo tem diversas correntes. Em geral, todas insistem na precariedade deste mundo: “Buda diz que todas as coisas são precárias, sem duração e constantemente mutantes. Não existe nada no mundo ao qual possamos nos apegar. O Nirvana não está nas coisas que nos rodeiam”. Entretanto, se, de um lado, Buda propõe uma espécie de distância ou despojamento de tudo o que existe, ele insiste no absoluto respeito à vida e na compaixão irrestrita e total para com todos os seres. 
Como acontece com o cristianismo e outras religiões, o Budismo inculturado por cada povo é, em vários pontos, diferente do caminho proposto pelos livros. Em lugares como o Sri Lanka e o Tibet, o Budismo se inseriu em tradições religiosas anteriores e existe grande sincretismo com outras crenças orientais. As escolas budistas mais espalhadas pela Índia ou pelo Japão incorporaram tradições mais antigas, algumas delas ligadas ao culto lunar e à água. No Japão, em muitas casas, no “altar” doméstico que os fiéis mantêm para suas meditações e oferendas, deve ter sempre um recipiente de água limpa e potável como primeiro sinal de relação com a vida. 
O Budismo não tem uma especifica idéia de sacralidade ligada ao cosmos e às criaturas. Não crê em um Deus criador e nem em um princípio absoluto transcendente. Mas, o respeito à natureza é mais forte em comunidades e lugares de tradição budista do que em outras tradições por causa do sentido de compaixão que emana de Buda. A Compaixão é semente de vida em todos os seres e deve ser desenvolvida. Muitas escolas insistem na dimensão divina existente em todos os seres, desde os grandes e primordiais elementos da natureza, como a Terra e a Água, até cada ser vivo. 
O Dalai Lama revalorizou esta Espiritualidade da Compaixão. Este une tradições budistas de outros paises com antiqüíssimos costumes tibetanos, por exemplo, os ritos de ablução, ligados, no budismo, não a ritos purificatórios ou de iniciação mística, mas a exercícios de meditação e relação com os espíritos dos antepassados, ainda não reencarnados. 

Daisetz Taitaro Suzuki é um filósofo atual, teólogo budista que comenta os textos zen, ligando-os à mística cristã, especialmente ao Mestre Eckhart, considerado o maior místico cristão do Ocidente medieval. 
Em um de seus livros, Suzuki explica: “Deus criou o mundo, levado por um instinto interior bem preciso: queria ver-se refletido na sua criação. A Bíblia diz que o ser humano é feito à imagem divina, mas não é só o ser humano. É toda a criação. Mesmo a menor formiga e a pulga mais desprezível, diz Mestre Eckhart, tem em sua essência, parte na essência de Deus. E, por causa desta essência, o mundo inteiro continua em movimento” - D.T.SUZUKI, Mysticism: Christian and Budhist, New York, World Perspectives, citado por A. GANOCZY, idem, p. 141. . 

2.12 – A visão espiritual da Água no Japão e na Indonésia
“O misogi (rito de purificação) se faz na água. Leva-se as mãos e a boca até uma água limpa. E ali com a cabeça na água se pede perdão e se pede luz para purificar o que se causou de poluição a uma fonte ou riacho”(Ritual xintoísta no Japão rural).

 As fotografias que normalmente conhecemos do Japão nos faz ver o Monte Fugi. O Japão é um país de montanhas altas e belíssimas. Tem poucas terras aráveis. Desde antigamente, os japoneses pensam que a água é um dom e uma força da natureza. Eles crêem nos Kami, divindades que reinam nos lugares aquáticos. Cada riacho, cada fonte e cada rio possui o seu Kami. Esta crença faz com que o povo cuida religiosamente de cada riacho ou fonte de água. Planta árvores consideradas sagradas perto das fontes e mesmo no meio da corrente planta bambus. 
Na espiritualidade xintô, venera-se a vida e se crê em sua perpetuidade. E esta continuidade da vida é comparada à água que corre permanentemente. O fim da passagem da água pode ser visto como o fim da vida. Um poço ou rio que um monge ou espiritual ponha o seu bastão é porque tem Kami e protegê-lo é fundamental para garantir a vida de todos. Os mais velhos dizem que vários poços surgiram quando um espiritual enfiou o seu bastão no solo seco. Assim nasce a fonte sagrada.
No Japão moderno, há uma tensão entre os modernos que construíram barragens para ganhar dinheiro com a água e poluem os rios com resíduos agrícolas ou químicos das indústrias e as comunidades tradicionais que adoram os Kami nas fontes e riachos. Hoje, os sacerdotes Xintoístas lideram a campanha pela proteção dos rios, riachos e fontes. É o seu modo de proteger o culto dos Kami. 
No Japão existem muitos festivais em honra à chuva e aos Kami. Podemos ver nesta tradição como a espiritualidade pode, hoje, tornar-se caminho alternativo de cuidado ecológico.
Na Indonésia, as populações nativas continuam cultuando seus deuses da natureza. No sul da ilha de Bali, até hoje, existe uma forma social de “sociedade de irrigação” chamada subak. As pessoas habitam em aldeias situadas em terras áridas e secas. O subak compreende terraços irrigados por um rio e estes terraços são de propriedade coletiva das famílias que ali plantam e produzem. Mas, antes de ser econômica, subak é uma unidade religiosa. As pessoas se sentem “escolhidas” para participar daquele trabalho. Há um rito para abertura da água na canalização feita no rio. Há um rito para a purificação da água, dá-se alimento aos deuses com água benta e oferendas. E então, pode-se plantar nos terrenos irrigados como um cumprimento de um voto. Tudo se faz com cânticos e gestos de oferendas a Deus. 

2.13 - A Água da aliança no Judaísmo
“Uma pessoa justa e santa pode fazer subir o nível de água de um poço e atrair as chuvas benfazejas” (Crença dos judeus hassídicos)  - Cf. NORBERT LIPSZYC, presidente da seção francesa da Sociedade Judaica para a proteção da natureza em Israel, La symbolique de l’eau dans le judaisme, in MARIE-FRANCE CAIS, MARIE-JOSÉ DEL REY, JEAN-PIERRE RIBAUT, L’Eau et la Vie, Lausanne, Ed. Charles Léopold Mayer, 1999, p. 48- 49. . 

A tradição judaica nasce da Bíblia e, por isso, não é possível falar do Judaísmo antes de falar dos textos bíblicos, coisa que faremos no próximo capítulo. Mas, a cultura judaica interpretou a Bíblia no Talmud, um livro específico e próprio da religião judaica. 
O povo de Israel nasceu de tribos que viviam em uma região semi-árida ou mesmo no deserto. Para o povo bíblico, a terra é fundamental e é o objeto da primeira promessa de Deus a Abraão. Mas, a terra será para eles inútil se não tiver, ao menos uma fonte d’água potável e garantidora da vida. No Oriente Médio, o viver está mais ligado às fontes de água, que são raras, do que apenas a terra no sentido de território que também é importante.
A sabedoria com a qual o ser humano foi capaz de sobreviver em regiões desérticas se desenvolveu antigamente como expressão de uma relação espiritual com a Terra e a Água. 
A associação da água com a Palavra de Deus faz com que os movimentos religiosos judaicos acreditam que quem é íntimo da Palavra tem certa força diante da água. Os Evangelhos contam que Jesus manda que as águas do lago se acalmem e estas lhe obedecem (Mc 4, 39). Nos círculos hassídicos, acreditava-se que um saddik (um justo, um santo) era capaz de fazer subir o nível de água de um poço e ainda de atrair as chuvas benfazejas - Cf. NORBERT LIPSZYC, presidente da seção francesa da Sociedade Judaica para a proteção da natureza em Israel, La symbolique de l’eau dans le judaisme, in MARIE-FRANCE CAIS, MARIE-JOSÉ DEL REY, JEAN-PIERRE RIBAUT, L’Eau et la Vie, Lausanne, Ed. Charles Léopold Mayer, 1999, p. 48- 49. . 
Nos comentários da Torá, o primeiro e mais freqüente símbolo da Lei de Deus é a água. O Talmud, mas já a Torá, associam continuamente a Água à Lei de Deus. A Água representa o conhecimento da Palavra de Deus.

Foi esta espiritualidade que fez com que, há mais de 2000 anos, a civilização nabatéia foi capaz de usar técnicas próprias para fazer oásis e tornar fértil o deserto do Neguev. Desde tempos pré-históricos, grupos humanos ligaram a Arábia à África, através do Sinai. E a Bíblia tomou como relato fundador da fé uma travessia de pessoas oprimidas do Egito à terra de Canaã, através do deserto e pelas montanhas do Sinai. A Bíblia conta que Deus lhes deu água de beber de um rochedo e, durante 40 anos, isto é, um tempo longo e indefinido, lhes garantiu o pão de cada dia e a água para beber. 

 Nada ilustra melhor esse fato do que os ritos das festas e, em particular, da festa de Chavout, a festa do dom da Torá. Até hoje, as comunidades marroquinas costumam aspergir-se mutuamente com água no dia dessa festa. 
Também nos chamados “dias terríveis”, os dez dias mais solenes do calendário judaico, dias que vão do Roch Hashaná (o Ano Novo) ao Yom Kippur ( O dia do perdão), é na água que os fiéis devem simbolicamente lançar os seus pecados. Será que vem daí a oração do salmo 51: “Lava-me, Senhor, das minhas culpas”? 
O gesto anual de jogar suas faltas na água, água corrente ou viva chama-se Tachlickh e está na base de muitos ritos de pureza e ablução no judaísmo. Desde mais antigamente, o judaísmo conhecia abluções rituais. Eram gestos de pureza ritual para entrar no templo e não tanto para apagar pecados. Não eram ritos propiciatórios. O Êxodo conta que o povo inteiro lavou suas roupas antes de receber a Torá no Sinai (Ex 19, 10- 14). Davi se lavava antes de ir à “casa de Deus” e o sacerdote antes de realizar os sacrifícios (Cf. 2 Cr 4, 6; 30, 17). Tratava-se de ablução (taher) e não se imersão (tabâl). Este último é o verbo que, transposto ao grego, deu baptein, ou baptizein: batizar, mergulhar. 
Nos tempos bíblicos, ninguém se aproximava do templo ou do culto sem cumprir uma série de abluções rituais. Era a água que purificava o fiel para aproximar-se da casa em que habita o nome do Altíssimo. Quase todas as festas tinham ritos com água. 
O batismo é um rito judaico. Desde um século antes de Cristo, quando pessoas de outras nações convertiam-se ao Judaísmo, se eram adultas, os rabinos incluíam um rito de mergulho purificador em uma fonte, uma espécie de batismo. Nos homens, isso era feito oito dias depois da circuncisão. O Talmud da Babilônia explica: “Todo prosélito é como um recém-nascido” - Jebamot, 22 a; citado por MICHEL MESLIN, in Obra Coletiva, I riti di iniziazione, Milano, Ed. Jaca Book, 1979, p. 77. . 
Nos últimos tempos do Primeiro Testamento, os judeus praticavam banhos rituais nos miqwaot (o singular é miqweh), bacias rituais de dois por quatro metros, talhadas na rocha. Ali cabiam até 40 seah de água, ou seja, 600 litros. Tinham dois ou três degraus internos para possibilitar com mais facilidade o mergulho. E recebiam água da chuva, vinda diretamente de Deus.
Desde o século II, estas bacias se encontravam em muitos espaços, como nas portas do Templo e nos subsolos das casas de sacerdotes em Jerusalém. Estes banhos rituais vieram por influência helênica no judaísmo. 
Na cultura judaica, há uma festa que não consta na Bíblia, embora esteja ligada à Sukkot (festa das Tendas), uma das solenidades previstas na Torá. Nos tempos bíblicos, Simhat bet há- choevat era a cerimônia que se realizava no templo todas as noites após o primeiro dia de Sukkot até o fim da festa. Sukkot é uma festa associada ao começo da estação das chuvas. O rito da água consistia em danças com a invocação do Espírito Santo e se tirava água da fonte de Siloé e se levava para o altar no templo. Baseava-se em Isaías 12, 3: “Vocês tirarão com alegria água desta fonte de salvação”. A mishná diz: “Quem nunca viu a alegria da cerimônia de tirar água da fonte do templo não sabe o que é alegria” (Sukkot 5, 1). Nesta festa, os sábios dançavam com o povo ao som de uma música tocada pelos levitas, velavam a noite inteira e cochilavam no ombro do seu vizinho. Em toda a cidade de Jerusalém, acendiam-se fogueiras de alegria. Hoje, nos Kibbutz de Israel, há tentativas de ressuscitar esta festa, sob uma forma moderna - GEOFFREY WIGODER, Dictionnaire Encyclopédique du Judáïsme, Paris, Les Ed. du Cerf, 1993, p. 327..

2.14 – Em nome do Deus misericórdia
( A Água na tradição do Islã)
“Nós criamos cada ser vivo a partir da água” (Corão - 21: 17). 

Islã significa “abandono”, submissão e obediência total e incondicional a Deus. Este caminho religioso foi comunicado pelo arcanjo Gabriel ao profeta Muhammad (ou Maomé) no século VII (ano 622) na Arábia. O Islã, nascido no deserto e a partir de uma cultura do deserto, não desenvolveu muito a relação religiosa do ser humano com a natureza. Apesar disso, a água é um elemento importante na vida dos muçulmanos. O profeta Maomé diz: “No dia em que o Deus altíssimo criou os céus e a terra, criou cem misericórdias colocando cada uma em uma de suas obras, de modo que tudo o que se encontra no céu e na terra tem aderido ao seu ser uma misericórdia do Altíssimo. A misericórdia que firma a terra é aquela que, por sua virtude, torna as mães amorosas para com os filhos e filhas recém-nascidos e torna as feras e pássaros capazes de amar suas crias. É esta misericórdia (materna) que será a base através da qual, no dia da ressurreição, Ele vai acrescentar à criação todas as suas misericórdias” - AL- NAWAWI, Il Giardino dei Devoti, Detti e Fatti del Profeta, Trieste, Società Italiana Testi Islamici, 1990, p. 149. .
Está escrito no livro sagrado do Corão: “Na fonte de vida (Al Muhyi), na água que Alá envia do céu e com a qual ele revifica a terra mesmo que esta tenha morrido, espalhando a água sobre todas as espécies, na disposição dos ventos e nas nuvens que evoluem entre o céu e a terra, tudo isso certamente é sinal para as pessoas racionais” (Surata 2, 164).
Deus como criador (Al Khaliq): “O céu e a terra faziam uma massa única que nós separamos (...) Nós criamos cada ser vivo a partir da água” (21: 17). 
Deus manifesta a diversidade (Al Wasi): “Alá criou cada animal a partir da água. Alguns se movem sobre o ventre, outros marcham sobre duas pernas e outros sobre quatro patas. Alá criou o que lhe agrada”(24: 45). 
Deus como fornecedor (Al Razzaq): Vejam os grãos que vocês comem. Quem as plantou no solo? Vejam a água que bebem. Foram vocês que a fizeram cair do céu? Não fomos nós que lhes damos?”(56: 63- 70). 
Em um verso célebre, o livro sagrado do Corão parecia advinhar a realidade atual quando diz: “Apareceu a corrupção sobre as terras e sobre as águas, como resultado do trabalho do ser humano. Alá deixa de que eles sintam o resultado do que eles mesmos fizeram, afim de que ainda possam reencontrar o caminho para ele” (30: 41). 

Um dos pilares do Islamismo é o dever da peregrinação a Meca. Na peregrinação, a pessoa devota deve reconhecer que o templo de Deus não é a casa de pedra, mas o coração do crente e o esplendor do universo. Uma das orações sugeridas é a de Hallaâj: “Eis-me aqui para Ti que és o íntimo do meu segredo mais íntimo. Tu és meu confidente. Eis-me aqui para ti, finalidade e sentido do meu ser” - ROGER ARNALDEZ, Réflexions Chrétiennes sur la Mystique Musulmane, Paris, OEIL, 1989, p. 77. .Destes sinais, o mais comum é a bondade de Deus em revelar fontes escondidas no deserto. Um dos rituais da peregrinação é o Haj e reconstitui a busca angustiada que Agar, mãe do profeta Ismael, viveu no deserto até encontrar a fonte de Zamzam. Esta fonte até hoje alivia a sede de milhões de peregrinos em Meca. As pessoas dão a volta na grande rocha da Kaaba e depois, se inclinam, se prosternam e a tocam com as mãos. Esta pedra é considerada a mesma da qual Deus se serviu para fazer jorrar água e saciar a sede da escrava Agar e do seu filho Ismael (Cf. Gn 21). 
Alguns provérbios Tuareg revelam uma espiritualidade na qual a água tem um lugar central: “À tua camela, pede leite; à tua esposa um filho, mas água só podes pedir a Deus”. “Deus criou países ricos de água para que neles as pessoas vivessem. E criou os desertos para que neles as pessoas pudessem buscar a sua alma”. 
 É normal que nas civilizações do deserto, o paraíso seja visto como um jardim bem irrigado. No Corão, o paraíso é visto como um jardim fechado por um muro, sendo banhado por dois rios de quatro braços, um de água, outro de leite, o terceiro de mel e o último de vinho - CINZIA CINGOLANI, Il giardino paradisíaco della tradizione islâmica, in Aquapolis, rivista trimestrale del Centro Internazionale Città d’Acqua, Venezia, n. 3/ 1998, transcrita in I Giochi d’acqua nel giardino, Fichas da Campagna EAS, 7.2. .
A mística islamita nos convida a contemplar em toda a criação estes sinais da misericórdia de Deus. Para significar a importância da água na vida do fiel, o Islã proíbe beber água durante os dias do Ramadã. 
Uma antiga lenda conta que, um dia, Alá, irritado com os seres humanos, decidiu punir a humanidade fazendo cair sobre a terra um grão de areia para cada pecado cometido por alguém. Foram tantos os pecados humanos que a areia cobriu uma longa extensão da terra. Onde antes havia florestas, rios e campos verdes, restou apenas o Saara, o deserto mais longo do mundo. Único sinal que Deus deixou de que ainda existe o paraíso: os oásis espalhados em meio a este imenso mar de dunas e de areias - PIETRO LAUREANO, Vivere senz’acqua: Le tecniche dell’oasis, in Obra Coletiva, Acqua e Attività Umane, Campagna EAS, 2000, 2. 7. . 

2.15 – A Água nas tradições cristãs populares 

 “Prepara-se a pessoa para a última viagem com uma vela e muita água benta” (Conselho de uma rezadeira popular).

O cristianismo nasceu de uma dissidência do Judaísmo. Durante anos, as comunidades cristãs eram um movimento profético dentro das sinagogas. Este movimento nasceu ligado aos discípulos de João Batista, como o próprio Jesus se considerou no início de sua missão. Uma pessoa se torna cristã pela fé (adesão ao Reino de Deus) e pelo sinal do batismo (em grego: mergulho). Vamos dedicar um capítulo especial à Água na Bíblia e na Teologia Cristã. Aqui, recordamos apenas que o cristianismo, no encontro com outras culturas e tradições, foi recolhendo uma grande riqueza de ritos e crenças ligados à Água. 
Em muitas regiões, uma das mais importantes festas cristãs é a celebração do nascimento de São João Batista no 24 de junho. Todos sabem que este dia é o solistício de verão no hemisfério norte e de inverno no sul. Poucos, no entanto, sabem que esta festa está ligada a antigos cultos pré-cristãos para se obter chuva e receber do céu a água benfazeja - Cf. JAMES G. FRAZER, The Golden Bough: A Study in Magic and Religion, London, Ed. Routledge and Kegan Paul, 1982, p. 189; 729. . 
Os mais antigos templos cristãos continham uma fonte ou piscina internas. Em muitos casos, o batistério é uma construção independente, tão trabalhado artisticamente quanto a nave do templo. Assim como do templo de Jerusalém, do santuário saía uma fonte simbolizando a vida dada por Deus, as Igrejas eram construídas em torno da água do batismo e da pedra do túmulo dos mártires sobre a qual se celebrava a ceia do Senhor. Até hoje, muitas Igrejas evangélicas mais novas batizam seus fiéis em rios e fontes de águas vivas. Para algumas Igrejas pentecostais, o rio em que os fiéis são batizados se constitui como um verdadeiro templo. 
Isso que acontece, hoje, dessa forma em igrejas novas, não é muito diferente da tradição antiga. Assim como nas religiões orientais, muitos santuários de peregrinação cristã e grandes movimentos da fé nascem ligados a fontes, rios e lagos. 
Enquanto na Tebaida (Egito) e na Palestina, os monges orientais começaram o movimento monástico em lugares áridos e desertos, o movimento monástico do Ocidente nasceu, no século IV, na costa do Mediterrâneo, com João Cassiano e ganhou corpo especial com a figura e a regra de São Bento (século VI). Bento de Núrsia começou o seu itinerário monástico e chegou a fundar doze mosteiros em cavernas e pontos íngremes de Subiaco (sobre o lago). A regra dos mosteiros prevê habitualmente ritos como lavar os pés dos hóspedes e de cada pessoa que chegava ao mosteiro como sinal de que se reconhece em cada pessoa que chega à comunidade a pessoa de Jesus Cristo. 
Em todo o mundo, algumas devoções marianas têm como pré-história, ou pano de fundo, antigos ritos e cultos à divindade da Água e da Terra. Muitos dos mais famosos santuários marianos contêm uma fonte milagrosa. Em muitos lugares do mundo, o povo católico simples tem muita devoção à água benta que serve para abençoar as pessoas, para curar doenças, afastar maus espíritos e benzer objetos e imóveis. 
No Brasil, a imagem de Nossa Senhora Aparecida, considerada milagrosa e que se tornou padroeira do país, apareceu no século XVIII, dentro do rio Paraíba do Sul. Esta imagem, retirada das águas, é a origem do culto mariano mais importante do catolicismo popular brasileiro. 
Na Bolívia, a devoção a Nossa Senhora de Copacabana está ligada ao lago sagrado do Titicaca. Vem do culto pré-cristão à Pacha-mama e de tradições indígenas que associam o lago à morada de Deus. No sincretismo cristão, a Mãe-Terra tomou forma da Virgem Maria e o seu culto está ligado às margens do lago sagrado. 
 Na Europa, em meio ao cristianismo popular, até hoje, subsistem antigos costumes pré-cristãos, ligados ao culto da natureza. As pessoas continuam a usar as fontes e poços como instrumentos de revelação e de cura. É junto a alguma fonte que se dão várias aparições marianas. Em vários países, ainda se encontram fontes “milagrosas” e que curam diferentes males. Mais ligadas a cultos populares, invocam Santa Clara para os problemas da visão, Santo Antônio para problemas intestinais, Santo André contra a coqueluche e cada culto desses ligado a uma fonte. 
Há lugares nos quais as moças se ligam às fontes para conseguir um bom marido e filhos. Para isso, é importante beber das águas de tal poço ou nele lançar moedas.
Para um livro de espiritualidade que o CEBI está preparando, Mercedes Lopes conta: “No interior de Minas Gerais, pude observar um ritual singelo e inocente. Era uma região onde normalmente não chovia entre os meses de junho a agosto. Passei por ali já no final de novembro e ainda não havia chovido. O pessoal da comunidade esperava a chuva para fazer a roça. O gado, magro, caminhava devagar, procurando alguma coisa para comer. A paisagem e os rostos eram tristes...Pairava no ar a ameaça da fome..
Uma tarde, um grupo de crianças caminhava em direção a uma grande cruz de madeira que ficava no alto de um morro. Iam carregando água em garrafas de vidro ou em latas e cantavam assim: 
“São Barnabé, lá do alto da serra
vai pedi Nosso Sinhô prá mandá chuva na terra
chuva que nos molha e pão que nos consola
que nóis somos pecadô, mas tenha dó dos inocente”
tChegando no alto do morro, derramavam a água no pé da cruz, sempre cantando. Aquele singelo ritual ficou na minha memória. Percebi que aquelas crianças estavam fazendo um ofertório daquilo que mais desejava sua comunidade, naquele momento: a água, símbolo da vida. Sem água é impossível viver.

O cristianismo popular resgata antigos costumes e pode nos ajudar a restituir às pessoas a veneração pela água como sinal e instrumento do amor divino. Ao mesmo tempo, precisamos refletir sobre um sério desafio. 
Canta um clássico baião de Luiz Gonzaga e Hervé Cordovil: 
Na terra seca quando a safra não é boa, 
sabiá não entoa não há milho e feijão.
Na Paraíba, Ceará, nas Alagoa. 
Retirantes que passam vão cantando seu rojão. Tra la la la la la
Meu São Pedro me ajude, mande chuva, 
chuva boa, chuvisquinho, chuvisqueiro, nem que seja uma garoa.
Uma vez choveu na terra seca, sabiá então cantou! 
Houve lá tanta fartura que o retirante voltou, Tra la.
Oi graças a Deus, choveu, garoou.

No nordeste brasileiro e em outras regiões do mundo, houve um tempo no qual missionários cristãos ensinavam ao povo que a seca é castigo de Deus e a privação de água é por causa dos pecados do povo. Isso está de tal forma arraigado na cultura dos antigos que se alguém diz que a seca se dá por fenômenos naturais ou que a má distribuição de água tem a ver com a injustiça humana, é visto como sacrílego ou ateu. É necessário respeitar e valorizar a espiritualidade popular que vê na água sacramento de Deus, mas não facilitar esta visão ahistórica, resignada e injusta com Deus, força de vida e de libertação. 

2.16 - A Água em outras tradições antigas e atuais

“Se o ser humano não usar a água de acordo com a vontade divina,será afligido por uma sede que os oceanos todos não poderão apagar” (Abdu’l- Baha, profeta da religião Baha’i).. 

Pierre Emy, professor na Universidade de Ciências Humanas de Estrasburgo, explica: “Há dois tipos de águas: as que vêm do alto e as que surgem da terra. Conforme o modo de pensar antigo, o céu e a terra formam um casal. O céu macho fecunda a terra fêmea pela chuva para fazer nascer seus filhos que são os vegetais. Neste sentido, a água de chuva é um líquido seminal e tem conotação masculina. Por outro lado, as águas das fontes e poços são claramente femininas e maternas. São águas do parto, sangue e linfa da terra, seiva que sobe do útero da terra-mãe” - PIERRE ERNY, L’imaginaire de l’Eau, Dire, revue du conte et de l’oralité, n. 13, hiver 1991, p. 34. . 
Até hoje, as religiões e caminhos espirituais expressam o seu fascínio pela água através de ritos cósmicos, iniciáticos e purificadores.

A Água na religião Baha’i
A fé baha’i dá muita importância à agricultura e à preservação do equilíbrio ecológico. Na espiritualidade dos Baha’i, a água tem uma importância central. Disse Abdu’l- Baha, profeta da religião Baha’i: “Deus criou a água e a fornece ao mundo. Decretou que ela seja usada para estancar a sede humana, mas sua utilização deve ser de acordo com o seu projeto divino. Se isso não se faz de acordo com a sua vontade, o ser humano será afligido por uma sede que os oceanos todos não poderão apagar”. 
De acordo com os ritos baha’i, é fundamental usar para a limpeza água que não tenha sofrido alteração nem de cor, nem de gosto nem de cheiro. A limpeza da água usada no culto e nas limpezas do templo tem um significado espiritual e não só material. “Nas Sagradas Escrituras, os conselhos celestes são comparados à água. (...) Mesmo no mundo material, a limpeza corporal incita à espiritualidade e à pureza espiritual. Mesmo sendo de ordem física, cuidar da limpeza dos rios e dos cursos de água tem uma influência importante na vida do espírito” (Abdu’l- Baha).
Eis uma oração baha’i: “Meu Deus, meu adorado, meu desejo! Que língua pode expressar minha gratidão para contigo? Eu estava descuidado. Tu me despertaste. Eu me tinha afastado de ti, tu me deste a graça de voltar ao teu convívio. Eu era como morto; tu me reanimaste pela água da vida. Eu estava sedento. Tu me ressuscitaste pela onda celeste da palavra que sai da boca do Misericordiosíssimo. 
Ó divina providência! Toda a vida vem de tua bondade. Não a prives das águas de tua generosidade e não afastes de nós o oceano da tua misericórdia...” (Abdu’l Baha)  - ARTHUR LYON DHAL, La vision baha’i de l’eau, in Vários autores, L’Eau et la Vie, Lausanne, Ed. Charles Leopold Mayer, 1999, p. 55.. 

A Água nos caminhos espiritualistas contemporâneos

Alguns costumes e ritos da natureza que, há 50 anos, pareciam superados ou relegados a culturas muito particulares, como de comunidades aborígenes, reaparecem, valorizados, no mundo inteiro, por grupos espiritualistas e de sensibilidade ecológica como alguns movimentos ligados a New Age. 
Um dos motivos que levam as pessoas a se decepcionarem com as igrejas cristãs é exatamente o fato de terem sido coniventes com a sociedade ocidental e capitalista em sua exploração destruidora da natureza. Em geral, são pessoas que, cansadas da técnica, buscam uma nova relação com o universo e consigo mesmas. Julgam as religiões como rios que, nas nascentes, têm suas águas puríssimas e transparentes, mas à medida que o rio atravessa cidades e caminhos, as águas vão ficando poluídas. O resultado é uma instituição religiosa mais caracterizada pelo poder hierárquico e pelo dogmatismo do que pela energia amorosa que vem de Deus e renova a humanidade. Como alternativa, as pessoas ligadas a estes novos grupos espiritualistas, desenvolvem três dimensões de busca espiritual:
1 – Uma mística psicológica, baseada no auto-conhecimento, na relação com o melhor que cada um tem dentro de si mesmo e na busca de um equilíbrio humano e espiritual. Em alguns casos, tal percurso pode gerar uma espiritualidade intimista, egocêntrica e até narcisista. Esse risco, de modo algum, é monopólio dos grupos de Nova Era. Ao contrário, pode ser encontrado em qualquer igreja e religião, mesmo no clero católico-romano.
A possibilidade de algum extravio no caminho não justifica negar o valor do conjunto. Em todos os países da América Latina, esta sensibilidade tem contribuído para a revalorização de métodos de medicina indígena ou popular antes esquecidos ou rejeitados. Desses recursos, uma modalidade é a mais ampla diversidade de hidro-terapias e tratamentos com a água. 
2 – O segundo processo ou etapa desta espiritualidade é uma espécie de “mística cósmica”. Aprimora-se uma relação de comunhão e consciência de pertença ao universo. A pessoa se sente una com cada elemento da natureza. Esta sensibilidade cria uma relação de simpatia e adesão de muitas pessoas da sociedade atual às religiões consideradas “primitivas” ou da natureza. 
3 – Finalmente, um terceiro processo ou etapa consiste no fato de que alguns grupos se abrem à uma “mística dialógica”, uma abertura espiritual ao outro, um verdadeiro senso comunitário e em alguns casos até a descoberta de Deus como alguém e alguém, totalmente Outro e, ao mesmo tempo, intimamente unido a toda pessoa humana. Também nesta fase, as pessoas se abrem às diversas manifestações do Divino e aos mais diferentes nomes com que é adorada a divindade. 
A espiritualidade destes grupos busca reunificar uma vida que a modernidade fragmentou demais. Para as civilizações antigas, tudo era religioso e não se distinguia o culto e o cultivo, os banhos sagrados e os profanos. Na tradição piedosa judaica, budista e em outras religiões, quando alguém se levanta pela manhã e lava o rosto, recita uma oração ou mantra, enquanto faz suas abluções. Isso significa que a pessoa faz, ao mesmo tempo, um gesto higiênico e um rito litúrgico pessoal. As duas dimensões nunca estão separadas. No início, o batismo era um mergulho para a vida nova porque significava conversão, mas servia, de fato, para limpar o corpo empoeirado e suado pela caminhada no deserto. Certamente, uma das “pobrezas” da cultura moderna é esta dissociação entre o real e o simbólico. Nesse sentido, as religiões populares, indígenas e afro, como também estes caminhos espirituais alternativos têm razão em buscar a unificação dos diversos elementos. Uma nova forma espiritual de nos relacionar com a água pode nos ajudar neste caminho de integração com o cosmos e conosco mesmos. 

Aqui, vimos algumas tradições. Poderíamos percorrer muitas outras. Aqui está apenas uma amostra com algumas mais universais e conhecidas. Elas nos confirmam que a água pertence ao patrimônio simbólico de todas as culturas e retligiões. Em todos os continentes, o ser humano projeta sobre a água a realização de suas esperanças e dos seus temores, a promessa de vida e a ameaça de morte que ele sente. A água carrega tudo isso. Secas e inundações são sinais da dificuldade de controlar o poder da água.

“Queremos ser felizes, 
como os flagelados da cheia,
que perderam tudo 
e dizem-se uns aos outros nos alojamentos:
‘Graças a Deus, podia ser pior!” (Adélia Prado - ADÉLIA PRADO, “A face de Deus é vespas”, in “Poesia Reunida”, Ed. Siciliano, São Paulo, 1991. ) 

Ao invés de fazer um resumo do capítulo, proponho que você responda:
1 – Como você resumiria o lugar ou função que a Água representa para a maioria das religiões? 
2 – O que sobre a Água, ou através da Água, Deus revela a você a partir de religiões diferentes da sua? 



A eSPada, a ÁRVORE, a pedra e a água

(Uma fábula escrita pelo Subcomandante Marcos - Chiapas)

O velho Antônio mordisca o cachimbo. Morde as palavras e lhes dá forma e sentido. Quando o velho Antônio fala, a chuva se detém para escutá-lo, a água e a escuridão repousam. Nossos avós tiveram de enfrentar o estrangeiro que veio conquistar estas terras. O estrangeiro chegou e impôs um outro modo, outra palavra, outra fé, outra justiça. Era a sua justiça adaptada à tarefa de enriquecê-los, empobrecendo a nós. Seu deus era o ouro; sua fé a superioridade; sua palavra, a mentira. O seu modo de ser era a crueldade. Os nossos guerreiros o enfrentaram. Ocorreram grandes batalhas entre estrangeiros e nativos porque precisávamos defender estas terras da destruição. Mas, a força que movia o estrangeiro é poderosa. Grandes e bons guerreiros caíram e morreram. As batalhas prosseguiam. E alguns poucos guerreiros, mulheres e crianças tomavam as armas daqueles que caíam. Então, os mais sábios dos antigos contaram a história da espada, da árvore, da pedra e da água. 
Contaram que nos tempos mais antigos, sobre as montanhas, os deuses estavam sozinhos e adormecidos. Não eram os deuses maiores que fizeram o mundo, os primeiros. E eram ociosos aqueles deuses. Enquanto isso, o homem e a mulher consumiam-se no corpo e no coração, no ângulo da madrugada. A noite estava silenciosa porque sabia o pouco que lhe restava. Então, falou a espada. “Era assim aquela espada”, inerrompe o velho Antônio, empunhando uma espécie de foice com lâmina dupla. A luz do fogo manda raios e um instante depois a escuridão retoma. O velho Antônio prossegue:
“Então, falou a espada: «Eu sou a mais forte e posso destruir vocês todos. A minha lâmina corta e dou poder a quem me empunha e morte a quem me afronta». “Mentira!” - disse a árvore - “Eu sou a mais forte, resisto ao vento e à mais terrível tempestade”. 
A espada e a árvore combateram. A árvore se tornou forte e obstinada e enfrentou a espada. A espada bateu e cortou fundo, até destruir o tronco e derrubar a árvore. “Eu sou a mais forte”, bradou a árvore a sua vitória. 
“Mentira! – disse a pedra – Eu sou a mais forte, a mais dura e antiga. Sou pesada e completa”. E lutaram a espada e a pedra. Dura e inquebrantável se fez a pedra e enfrentou a espada. A espada golpeou e golpeou e não conseguiu destruir a pedra, ma a reduziu a mil pedaços. A espada ficou sem fio e a pedra toda quebrada. 
A espada e a pedra se davam conta da inutilidade do seu combate. Entretanto, a água do riacho não olhava a luta e não dizia nada. A espada a olhou e disse: 
“Tu és a mais fraca de todos! Não podes fazer nada a ninguém. Eu sou mais forte do que tu!” E lançou -se a espada com grande força contra a água do riacho. Levantou-se um grande clamor e a água não opôs resistência aos golpes da espada. Depois de cada golpe, sem dizer nada, a água tornava a sua forma, dava as costas à espada e seguia o seu caminho para o rio que a levava à grande água que os deuses criaram para saciar a sua sede. O tempo passou e a espada continuava a ferir a água. Não percebeu que, com o decorrer dos dias, começou a se tornar velha e enferrujada, perdeu o fui e os peixes se aproximaram sem medo e dela zombaram.
Com grande dificuldade, a espada se afastou da água do riacho. Agora, sem gume e enferrujada, lamentou-se: “Sou mais forte do que ela, mas não posso lhe destruir. Ela, sem me combater, venceu”. 
Passa a madrugada e vem o sol para fazer levantar-se o homem e a mulher que haviam descansado para se renovar. O homem e a mulher encontraram a espada em um ângulo escuro, a pedra feita em pedaços, a árvore abatida e a água do riacho que cantava. 
Nossos antepassados disseram: “Há vezes em que precisamos combater como se fôssemos a espada que enfrenta o animal, há vezes em que devemos lutar como a árvore que enfrenta a tempestade. Outras vezes, devemos ser a pedra que enfrenta o tempo. Mas precisamos aprender quando precisamos lutar como a água que enfrenta a espada, a árvore e a pedra. Esta é a hora de nos tornar água e seguir nosso caminho até o rio que nos conduza à grande água onde bebem os grandes deuses, os primeiros, os que criaram o universo”.
“Assim, fizeram nossos avós - diz o velho Antônio. Assim devemos resistir, como a água resiste aos golpes mais fortes. O estrangeiro vem com seu poder, espanta os mais fracos e acredita que venceu. Mas, com o tempo, se torna velho e enrugado. Acaba em uma vida cheia de dor. Não compreende porque, tendo vencido, se sente tão perdido”. 
O velho Antônio volta a acender o cachimbo e a lenha do fogão. Acrescenta: “Foi assim que os nossos sábios ancestrais venceram a guerra com o estrangeiro. O estrangeiro conquista mas não fica. Nós estamos aqui. Como a água do riacho, continuamos a caminhar para o rio que deverá nos conduzir às grandes águas divinas”. 
A madrugada se foi e com ela o velho Antônio. Eu segui o caminho do sol para o ocidente, caminhando à margem e um riacho até chegar ao rio. Diante do espelho, entre o sol da aurora e o sol do poente, há a terna carícia do sol da meia noite. Um alívio que, ao mesmo tempo é ferida. Uma água que é sede. Um encontro que continua a ser busca……
Como a espada do velho Antônio, a ofensiva governativa de fevereiro entrou sem dificuldade nas terras zapatistas. Poderosa, a espada do poder golpeou o território zapatista. Como a espada da história do velho Antônio, fez grande barulho e espantou alguns peixes. Como no conto do velho Antônio, o seu golpe foi forte, pesado, mas inútil. Na água, a espada enferruja e envelhece. E a água? Continua o seu caminho, rodeia a espada e, sem dela fazer caso, chega ao rio que deverá conduzi-la à grande água onde matam sua sede os deus maiores que criaram o universo, os primeiros. 



Planeta Água

Guilherme Arantes

Água que nasce da fonte serena do mundo
e que abre o profundo grotão...
Água que faz inocente riacho
E deságua na corrente do ribeirão. 

Águas escuras dos rios
Que levam a fertilidade ao sertão.
Águas que banham aldeias
E matam a sede da população.

Águas que caem das pedras
No véu das cascatas, ronco do trovão, 
E depois dormem tranqüilas
No leito dos lagos...

Terra, planeta Água, 
Água dos igarapés
Onde Iara, Mãe d’Água, é misteriosa canção,
Água que o sol evapora, 
Pro céu vai embora virar nuvens de algodão.

Gotas de água da chuva,
Alegre arco-íris sobre a plantação.
Gotas de água da chuva,
Tão triste, são lágrimas da inundação.

Águas que movem moinhos
São as mesmas águas que encharcam o chão, 
E sempre voltam, humildes, 
Pro fundo da terra. 

 

III

“Eis a voz do Senhor sobre as águas” 

(A Água e a Terra na Bíblia)

“No princípio Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. E o sopro (Espírito) de Deus pairava sobre as águas” (Gn 1, 1- 2).

Confesso uma preocupação e um receio. A preocupação é a de não tratar o assunto da água na Bíblia como um “tema” teórico, isolado da história, para construir uma tese. Sugiro um percurso mais respeitoso com a história: olhar como vai aparecendo na Bíblia a questão da água, a partir da história do povo e dos textos decorrentes da experiência de vida das comunidades. Abordando os textos no seu contexto histórico e cultural e não como aparecem literariamente na Bíblia, talvez alguém sinta no texto certa desorganização metodológica ou menos clareza. Um exemplo é o fato de falar da criação duas vezes: a primeira, quando conto como o povo de Israel se formou e a segunda, quando trato da experiência do povo no cativeiro da Babilônia. De fato, no Gênesis, há duas narrativas independentes da criação e eu procuro situar cada uma em seu contexto histórico. Também procuro ligar a descoberta ecológica e o apreço à criação com as lutas de libertação dos povos, hoje - Deixo de lado as narrativas da criação no livro da Sabedoria e outras referências (como em 2 Mac) por opção ecumênica de não citar livros que muitas Igrejas evangélicas consideram apócrifos (não bíblicos). . Desculpem este percurso mais complexo e difícil de seguir do que se eu tivesse tomado o tema água e o desenvolvido como ele vai aparecendo, livro por livro, na Bíblia. 
O receio é que vocês achem detalhado demais o percurso e a leitura, menos leve. Uma vez ou outra, não consegui evitar referências técnicas, principalmente quando descrevo os problemas da terra e da cultura, antes de entrar propriamente nos textos. Também construí o texto em dois tipos de letra diferente. Quem quer uma leitura mais rápida e de conjunto, pule os textos impressos com letras menores. 

3.1 – Um primeiro resumo da história bíblica e da água 



A Bíblia é uma coletânea de fatos e palavras que, conforme a fé das comunidades judaicas e cristãs, contém uma revelação do amor de Deus pela humanidade. Através da história de antigas comunidades que formaram o povo de Israel, Deus revelou o seu projeto de vida e amor para o mundo inteiro. Por isso, o que mais chama a atenção na Bíblia é como Deus escolheu pessoas e comunidades empobrecidas e oprimidas para nelas revelar a força do seu amor maternal. Nesse espírito, a primeira página da Bíblia conta que Deus criou o céu e a terra. Mas, na história, a primeira coisa que os israelitas descobriram de Deus foi que ele é libertador. Foi para salientar que Deus é capaz de libertar os seus da escravidão que os profetas e profetizas disseram: “Ele pode nos libertar já que nos criou”(Cf. Is 40 e 41). 
O primeiro capítulo do Gênesis foi escrito para camponeses e artesãos judeus, deportados na Babilônia (século VI antes de Cristo) Este relato é releitura de outra narrativa mais antiga, escrita alguns séculos antes, para comunidades que viviam na terra árida da Judéia: 
“Eis a origem dos céus e da terra. No dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus, não havia ainda na terra nenhuma planta do campo, nenhuma erva do campo tinha brotado, porque o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, nem havia ninguém para lavrar a terra. Entretanto, um vapor (de água) subia do solo e regava toda a face da terra. E Deus formou a humanidade do pó da terra. Soprou-lhe nas narinas o espírito (hálito ou fôlego) da vida e o ser humano tornou-se alma vivente. Então, o Senhor Deus plantou um jardim, da banda do oriente, no Éden; e pôs ali a humanidade que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda qualidade de árvores agradáveis à vista e boas para comida, bem como a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Do Éden saiu um rio para regar o jardim; e dali se dividia e se tornava em quatro braços. (...) O Senhor Deus tomou a humanidade e a pôs no jardim do Édem para o lavrar e guardar” (Cf Gn 2, 1- 10. 15).
Conforme essa tradição, a terra é um jardim de Deus e o ser humano é encarregado de zelar pelo jardim. Esse modo de narrar a criação provém de comunidades que viviam regiões áridas. Para estas, a primeira obra de Deus para criar foi garantir a chuva sobre a terra e irrigar uma região quase desértica. O fato do rio que descia do paraíso dividir-se em quatro braços é uma alusão aos quatro pontos cardeais. É a água irrigando toda a terra e tornando-a fecunda, criativa. 
Muitos povos têm em suas histórias de origem a lembrança de uma grande inundação que devastou a terra. O povo da Bíblia assume esta crença em um dilúvio, através do qual Deus julgou e condenou a humanidade da época. Mas, a Bíblia mudou o relato que recebeu de outras culturas. Conforme o texto bíblico, Deus salvou a vida de uma pequena parte da humanidade para começar uma história nova. E, através dessa humanidade renovada, Deus fez uma aliança com a humanidade e com toda a criação. Prometeu que nunca mais as águas destruiriam a terra (Gn 9). 
Um dia, clãs de lavradores sem-terra e de trabalhadores oprimidos pelos cananeus recordaram essa história para se unir e para, em nome de Deus, conquistar a terra de Canaã. Contaram que, para firmar uma aliança de amor com toda a humanidade, Deus escolheu Abraão e fez dele descender todo o povo de Israel. 
Um dia, a falta da água gerou a seca e a fome em toda a região de Canaã. Os hebreus foram obrigados a migrar para o Egito (Gn 47). Lá se multiplicaram e foram oprimidos pelo faraó e pelos egípcios ricos (Ex 1). Os hebreus escravos gritaram a Deus e este veio libertá-los. Conduziu os hebreus da escravidão para a terra da liberdade, passando pelo Mar Vermelho que se abriu em duas partes, deixando-os passarem, em meio às águas, a pé enxuto (Ex 14). Fato semelhante aconteceu quando, mais tarde, conduzidos por Josué, os hebreus já reunidos no mesmo povo israelita atravessaram o rio Jordão, a pé enxuto, para entrar na posse da terra de Canaã (Js 3- 4). 
O rio Jordão ficou sendo, para Israel, o símbolo daquela passagem libertadora. Contam que um dia, na época do profeta Eliseu, veio um sírio, oficial do rei de Damasco, pedir ao homem de Deus que o curasse da lepra. O profeta mandou que se lavasse sete vezes no Jordão. Naaman, o sírio, estranhou a ordem, mas obedeceu e ficou curado (2 Rs 5). 
Quando a sociedade de Israel se tornou especialmente injusta, caiu nas mãos de seus inimigos, assírios e babilônios. Israel viveu 70 anos de cativeiro. Os profetas contam a volta dos judeus da Babilônia para a terra prometida como um novo Êxodo, no qual Deus fez brotar fontes no deserto para saciar o seu povo. 
O povo bíblico fez da água um símbolo importante para a sua oração. Inúmeros salmos associam a água com a Palavra de Deus, a sede com o desejo da intimidade com Deus, o rito da ablução com a purificação interior e o mergulho em uma vida nova. E os profetas anunciaram o Messias como uma fonte de águas vivas (cf. Zc 9). 
Nos tempos de Jesus, o profeta João Batista praticava o batismo, rito já conhecido no Judaísmo popular, como sinal de arrependimento e mudança de vida. Jesus de Nazaré tornou-se discípulo de João no deserto. Mas, ao ser batizado no rio Jordão, descobriu uma missão que ia além de ser profeta no deserto: tornou-se profeta da proximidade do reino de Deus. 
As comunidades cristãs reconhecem no batismo um sinal através do qual todos podem se associar à morte e ressurreição de Jesus Cristo. Este convida toda pessoa crente: “A quem tiver sede eu darei uma água viva”. E a parte cristã da Bíblia se conclui com esta promessa e o apelo de quem crê: “Vem, Senhor Jesus!” (Apoc 22). 
Este resumo da história bíblica e dos principais fatos da vida do povo de Israel revelam: “estamos vinculados ao universo através da água. Essa é a memória mais antiga da Bíblia, memória presente no testemunho da fé, relatado desde Gênesis até Apocalipse, onde o aspecto simbólico da água, como força arrasadora, às vezes, mas também como força criadora e recriadora de Deus está presente: ... houve céus, bem como terra. Esta surgiu da água e através da água, pela palavra de Deus” (2 Pd 3, 5) - DIMENSÃO DE GÊNERO e PROGRAMA MULHERES E RELAÇÕES DE GÊNERO, Águas... Celebrar a Vida, in Águas da Vida, Celebrações, CEBI, PPL, 2000, p 4. .
Uma vez, uma lavradora do sertão do Nordeste perguntou por que, conforme a fé cristã, Deus se revelou especialmente a um povo que vivia em uma região tão árida e com tanta dificuldade de água. 
O amigo Ivo Poletto, assessor nacional da Caritas, explicou: “Será que este fato não estaria ligado à mesma razão da Encarnação de Jesus num Menino que nasce como todos que não têm casa? Nesse fato de Deus se inserir no meio de um contexto de aridez da terra e da vida do povo, vejo a prova do amor apaixonado e quase louco de Deus por todas as pessoas da humanidade. Por desejar o melhor para cada uma e para todas as pessoas, e para todos os povos, Deus assume e provoca a unidade de povos que estão jogados entre as mais limitadas condições de sobrevivência no Planeta Terra. Revelando-se e chamando à liberdade e à missão libertadora, povos de terras áridas e onde a água é um tesouro raro, Deus mostra o que é possível fazer para se ter felicidade, organizando-se em comunidades, tendo e socializando a criatividade, democratizando os bens, vivendo com simplicidade e alegria. Indica, por outro lado, a quase infinita possibilidade de felicidade que todos e todas poderiam ter, se socializassem as condições em que vivem os demais povos no Planeta, quase sempre melhores no que se refere a água e demais condições de vida. Esta é a Mensagem da Encarnação. É possível e já começou a existir o mundo em que Deus reina, em que Deus faz festa com suas filhas e filhos, em que filhas e filhos se amam e amam tudo que receberam de graça e tudo que criam com sua criatividade... Certamente, no mundo atual, esta continua sendo a melhor motivação espiritual para enfrentarmos, com urgência profética, a ameaça criada pela loucura dos que transformam tudo em objeto comercial...
Agora, vamos aprofundar o que a revelação bíblica tem de característico que nos ajude em nossa relação com a Água e toda a criação de Deus. Em primeiro lugar, estudaremos a terra e a cultura do povo bíblico. Depois, olharemos os textos que falam mais claramente de terra e de água. Leremos os textos e o que está “por detrás das palavras”. 

3.2 – Israel e as culturas vizinhas do Oriente Médio 

“Deus revela a sua bondade fazendo nascer o sol sobre os bons e os maus e dando a chuva ao campo do justo e do injusto” (Mt 5, 45).

A Bíblia se compõe de tradições independentes e quase contrárias que, pouco a pouco, vão se ajustando e se completando umas às outras. Nessa composição de histórias e tradições, a história do Êxodo se tornou a referência central. Todas as tribos, mesmo as que nunca foram ao Egito se reconheceram na história de algumas que tinham fugido da escravidão do faraó. Este acontecimento do Êxodo tornou-se a base da fé de todo o povo de Israel. “Deus nos tirou do Egito e fez conosco uma aliança no Monte Sinai”. 
O livro do Êxodo contém histórias vindas do Egito com a presença forte do rio Nilo. O próprio nome Moisés quer dizer salvo das águas. A libertação dos hebreus se deu através de sinais como a água do rio que se tornou vermelha como sangue, uma praga de gafanhotos, de rãs, mar que se abriu em dois e outros sinais próprios de uma cultura ribeirinha. Outra tradição veio do deserto e insistiu nos sinais como sarça ardente, fogo, tábuas de pedra e um monte fumegante. 
Mesmo as tradições do deserto salientaram que, para ter liderança, Moisés precisou garantir água para o povo beber. A liderança dos patriarcas, juízes e profetas dependia da capacidade da pessoa em questão de garantir a água para o povo beber. Por isso, Moisés enfrentou uma crise para ser aceito como líder do povo. Foi uma questão ligada à água. Moisés disse ao povo que a comunidade punha em dúvida a Deus e não a ele, pelo fato de exigir água do líder. E feriu a rocha e desta saiu água para saciar a sede de Israel (Ex 17, 1- 7; Nm 20, 1- 13). De acordo com a Bíblia, esta foi a primeira provação ou tentação de Israel no deserto. 
 O cimento que firmou a unidade do povo de Deus foi a fé no Senhor (JHVH), Deus de algumas das tribos do deserto. JHVH era, certamente, uma antiga divindade do Sinai, adorada pelos madianitas. Essa divindade foi adotada como o Deus de Israel. Por motivos, ao mesmo tempo, religiosos e sociais, profetas e líderes do povo procuraram impor a fé no Deus do Êxodo (JHVH) e lutaram contra o que julgaram ser idolatria. Muitas vezes foi difícil discernir quando uma expressão cultual era uma forma antiga de adorar a Deus compatível com a revelação do Êxodo e quando era imprópria e, portanto, idolátrica. Várias designações de Deus correspondiam a nomes de deuses tribais (El Shaddai, El Shabbaot, El Olam e outros) e não foram condenadas. Foram considerados como nomes ou jeitos antigos do povo adorar o mesmo Deus. Outras formas cultuais e imagens de Deus (Baal, Moloc, os deuses do Egito e da Babilônia) foram descartadas e proibidas como sendo idolátricas e pecaminosas. Qual o critério? Parece que se mantiveram como válidas e compatíveis com a aliança do Êxodo as expressões que revelavam Deus como energia libertadora e de vida e foram descartadas as que provocavam apenas medo, submissão e mesmo alienação. Mais ainda, foram rejeitadas expressões cultuais, ligadas a culturas e civilizações consideradas opressivas como a dos fenícios e filisteus. Pouco a pouco, o povo da Bíblia só manteve nomes e expressões de Deus que o revelaram como Deus da vida, da justiça e da libertação dos pequeninos. 
 A revelação de Deus como Compaixão libertadora foi gradual e progressiva. No início, alguns clãs do Oriente acreditavam na divindade das águas. Os profetas nunca aceitaram dizer: “a água é uma divindade”, mas muitos textos bíblicos falam da Água como lugar de forte manifestação divina. Chegam a dizer: “Tu, Senhor, és para nós fonte de água viva” (Jr 2). 
Historicamente, a base da unidade do povo e da aliança com Deus foi a conquista da terra que a fé lhes tinha dito ser dom de Deus. Crer em Deus se concretizava pelo esforço de conquistar a terra. A relação com Deus tinha como primeira mediação a posse da terra: um território em grande parte árido e com pouca água. Por isso, a posse da terra dependia da posse dos poços e fontes de água. 
Desde o começo, os hebreus e mais tarde, os israelitas foram muito marcados pelos povos vizinhos, especialmente cananeus, egípcios, assírios e babilônicos. Vamos lembrar traços dessas culturas e como esses povos se relacionavam com a Água. 
O Egito é marcado pelo contraste terrível entre o deserto árido e as terras férteis banhadas pelo rio Nilo. Os antigos egípcios faziam do Nilo uma entidade religiosa. O grande rio era visto como expressão do deus Noun que, no céu, criou o grande rio e o fez descer na terra do Egito para alimentar os seus devotos. Ele se manifesta nas inundações que tornam a terra fecunda.
Eis um trecho de antigo hino ao Nilo: 
“Glória a Ti, pai da vida! Deus secreto saído das secretas trevas.
Tu inundas os campos criados pelo sol, dessedentas os rebanhos 
És caminho celeste que desces das alturas para irrigar a terra” - JEAN-PAUL GANDIN, La Conquête de l’eau, Lausanne, Lyon, Ed. Fundation por le Progres de l’Homme, 1995, p. 15- 16. .

3.3 – Os mares da Bíblia

“Deus criou sete mares, mas o de Kinneret (Genesareth) faz sua alegria” (livro do Talmud)

Para quem vive no século XXI, o mar significa férias e aventura. Para o povo bíblico, o mar era o lugar de todos os perigos e morada dos monstros marinhos. Por isso, simbolizava situações nas quais as pessoas viviam seus medos e angústias mais profundas. 
O limite do país de Canaã e mais tarde de Israel era o “grande mar” (o Mediterrâneo). Era preciso respeitar esta fronteira natural. Talvez por que a costa não era hospitaleira, sem quase nenhum porto natural e com cidades filistéias inimigas. Os nomes de Tiro, de Sidon e de Biblos evocavam o poder marítimo dos fenícios, comerciantes que dominavam o Mediterrâneo. Os israelitas admiravam e temiam estes “homens do mar”. 


Um salmo bíblico descreve, assim, os que viajam no mar: 
“Desceram ao mar em seus navios
para, na imensidão das águas, negociar.
Estes viram, no oceano, as obras do Senhor, 
Suas maravilhas em alto mar. 
Com sua palavra, mandou soprar vento de tempestade
Que levantou as ondas e subiam até o céu e desciam ao abismo.
Suas vidas titubeavam na desgraça,
Giravam, vacilando como bêbados, 
E toda sua perícia não valia nada. 
Na aflição, clamaram ao Senhor 
E Deus os livrou de suas angústias...”(Sl 107, 23- 28). 

Outros salmos usam imagens de inundação e das ondas de uma tempestade como expressões da mais profunda angústia e sofrimento: 
“O abismo chama o abismo, à voz de tuas cataratas. O tumulto das tuas ondas revoltas passou por cima de mim” (Sl 42, 8). 
“Salva-me, ó Deus, as águas me estão submergindo. Eu me afundo como em um vaso de lodo. Desço ao abismo das águas, as ondas me envolvem”.

No início do cristianismo, este mar que os romanos chamavam “Mare Nostrum” não é mais o elemento de obstáculo e separação, mas, ao contrário, um traço de união entre os povos do Império. Serviu mesmo para a missão de propagação da fé cristã. 

Para o povo da Bíblia, o Mar sempre estava ligado ao desconhecido e, muitas vezes, ao elemento do julgamento de Deus. Quando na Bíblia, o povo falava de julgamento e castigo, lembrava a lenda das cidades sepultadas por uma chuva de fogo e enxofre no lugar que se tornou, então, o chamado “Mar Morto”. Na Bíblia, este mar carregava o significado de ser conseqüência do castigo de Sodoma e Gomorra por seus pecados. Estas cidades violaram o preceito da hospitalidade (Cf. Gn 19).
De fato, é um lugar único no mundo: o ponto mais baixo do globo, 400 metros abaixo do nível do mar. Do seu ponto mais ao norte até Lishan no sul, ele chega a ter 70 quilômetros e 15Km no ponto mais largo. Por causa do calor, a evaporação é muito forte e isso provoca uma bruma freqüente. A evaporação provoca a concentração de sais minerais que torna a vida aquática impossível. 
O profeta Ezequiel anunciou que suas águas seriam sanadas pela fonte maravilhosa que jorraria do novo templo de Deus: “Estas águas desembocam no mar salgado e as águas mortas serão saneadas. ... Nela, todos os seres aquáticos poderão viver. Haverá peixe em abundância pois ali desembocam as águas saneadoras. À beira deste mar, haverá pescadores. De Engadi até Em-Eglaim, haverá um saneadouro de redes. Haverá tantos peixes como no Grande Mar (Mediterrâneo)”. 
O Mar Vermelho, embora esteja situado fora dos limites da terra de Israel faz parte fundamental da sua história e da identidade do povo. É o mar que o Senhor domou e controlou para que seu povo pudesse ser libertado. Lembrar do Mar Vermelho, sempre fez o povo orar: “Não foste tu que secaste o mar, as águas do grande abismo, tu que fizeste um caminho pelo fundo do mar para que os redimidos pudessem atravessar?”(Is 51, 10). 
O lago da Galiléia ou de Tiberíades era chamado “Mar de Genesareth, ou Kinnereth” por sua forma de lira. É o próprio vale do Jordão que se alarga e forma o lago com as águas do rio e de várias fontes que descem do Hermon e de colinas vizinhas. Nós cristãos, temos deste lago a lembrança da convivência de Jesus com os discípulos pescadores e com seus amigos e amigas das cidades costeiras do lago, Cafarnaum, Betsaida (em hebraico, “casa de pescadores”) e outras. Entretanto, mesmo para o Judaísmo, o lago é muito querido. O Talmud resume bem quando diz: “Deus criou sete mares, mas o de Kinneret (Genesareth) faz sua alegria”  - citado por PH. GRUSON, Les trois mères, in Les Dossiers de la Bible, mars-avril-mai 1984, p. 10- 14..
 
 3.4 – O Mistério dos Poços 
 
“Todo deserto contém um poço escondido, disse o Pequeno Príncipe” (Antoine de Saint Exupéry)

Em uma região árida como a terra da Bíblia, cada fonte, cada olho d’água, cada poço, é quase um milagre. Toda fonte é sinal forte da bênção divina, um presente de seu amor. No tempo antigo, o povo venerava as fontes como algo divino. Cada fonte tinha um espírito divino que dava a fonte ao povo e podia ser ali adorado. Muitas localidades bíblicas tiveram origem em uma fonte e começam por ein, ou ayin, que, em hebraico como em árabe, significa fonte. Assim, o lugar em que Gedeão seleciona suas tropas se chama Ein Harod (Jz 7). A Bíblia conta que Davi se esconde do rei Saul nas margens do Mar Morto em Ein Guedi (1 Sm 24). Adonias tenta suceder seu pai Davi em Ein Roguel (1 Rs 1, 9). No Novo Testamento, João batiza em Aenon na Samaria (Jo 3, 23). 
O povo que entendia a água como elemento divino ou expressão forte da divindade rapidamente compreendeu que existem águas benéficas e águas destruidoras. Estas águas, tanto “as de baixo” que vêm da terra, como “as do alto” que descem da chuva são boas, em oposição às águas do mar e do abismo. Estas fontes fazem parte da promessa de Deus para o seu povo: “O Senhor teu Deus te fará entrar em um bom país, uma terra cheia de torrentes, de fontes e de águas subterrâneas que jorram na planície e na montanha...” (Dt 8, 7- 8).
 A fonte é natural. O poço é furado para encontrar uma fonte subterrânea ou algum lençol de água. O Gênesis conta a história de poços importantes para o rebanho e para a cultura do Negueb (Gn 26, 19- 22). O poço de Beer Sheba tinha mais de 40 metros de fundura e o da Samaritana atingia 46 metros. 
Por compreenderem os poços como sinais da presença de Deus no meio do povo, os patriarcas faziam dos poços lugares das alianças seladas em nome de Deus. Era em redor dos poços que se acertavam os casamentos. As matriarcas de Israel casaram por causa de um poço. Rebeca foi pedida em casamento por Isaac na beira de um poço (Gn 24, 11ss), Raquel conheceu seu marido Jacó na beira de um poço (Gn 29). Também Séfora conheceu Moisés e começou a namorar com ele à margem de um poço(Ex 2, 16ss). 
Conforme a Bíblia, à beira de um poço, Deus fez uma aliança de proteção e amor também com o povo árabe. E a tradição deste poço é venerada pelos judeus, pelos cristãos e pelos islamitas. 
A Bíblia fala de Ismael, filho de Abraão com Agar, sua escrava, como o ancestral dos povos árabes. Uma antiga tradição conta que, instigado por Sara, sua esposa, Abraão despede Agar e seu filho Ismael. Deus permite tal decisão, dizendo a Abraão: “O teu filho Isaac será o herdeiro da minha promessa, mas também do filho desta escrava farei uma nação”.
“Um dia, de manhã cedo, Abraão se levantou. Tomou pão e um odre de água e os deu a Agar, pondo-os sobre o ombro dela. Também lhe entregou o menino e despediu-ª Ela partiu e foi andando errante pelo deserto de Beer-Seba. Tendo acabada a água do pote, Agar deitou o menino debaixo de um dos arbustos e foi sentar-se em frente dele, a boa distância, como a de um tiro de arco. Pensava: “Não quero ver o menino morrer”. Assim sentada diante dele, levantou a sua voz e chorou. Deus ouviu a voz do menino. Do céu, o anjo de Deus disse a Agar: “Que tens, Agar? Não tenhas medo! Deus ouviu a voz do menino, no lugar em que ele está. Levanta-te e toma o teu filho, porque farei dele uma grande nação. Deus lhe abriu os olhos e ela viu um poço. Foi encher de água o pote e deu de beber ao menino. Deus estava com o menino, que cresceu e, morando no deserto, tornou-se flecheiro” (Gn 21, 13- 20).
Conforme o Evangelho de João, na beira do poço, a samaritana diz a Jesus: “Serias maior do que o nosso patriarca Jacó que nos deu esse poço do qual ele mesmo bebeu e assim os seus filhos?” Provavelmente, ela se referia a uma tradição judaica que comentava o texto do Gênesis 26. Contava que Jacó, no tempo em que partiu de Beershéba, tinha feito cinco milagres. “O quarto desses milagres foi que a água jorrou e o poço transbordou, continuando assim, por todo o tempo em que o patriarca esteve em Haran”. 

3.5 – Os poços e as mulheres

“Minha irmã é um jardim fechado. É uma fonte selada” (Ct 4, 12)

Na Bíblia, desde que falamos em poços, devemos nos referir à presença feminina. Nas mais antigas tradições bíblicas, poço era lugar de mulher. Os homens iam ao campo para plantar ou cuidar dos rebanhos. As mulheres iam buscar água no poço para fazer comida e cuidar das coisas de casa. Em culturas nas quais as mulheres vivem mais em casa, os poços são quase os únicos lugares públicos onde as mulheres exercem certa liderança social e têm seu espaço de participação. Como os poços eram símbolos do amor de Deus, eram associados à presença da mulher na família, na aldeia e no meio do povo. Já houve quem na Psicologia, associasse sonhos com poço à feminilidade e à sexualidade da mulher. Na Bíblia, isso não aparece explicitamente, mas é muito presente nos relatos em torno de poço e nas imagens poéticas que associa “a virgem, filha de Israel” - modo de falar do povo - com o poço que dá água e garante a vida de todos. O texto poético mais claro sobre isso é do Cântico dos Cânticos: “Minha irmã, minha noiva, você é um jardim bem fechado, uma fonte selada. (...) Fonte dos jardins, poço de águas vivas... (Ct 4, 12 ss).
O livro dos Provérbios estabelece o mesmo paralelismo entre o poço e a mulher: “Bebe do teu próprio poço água jorrante. Tuas fontes transbordarão para fora, teus riachos sobre as praças públicas. Bendita seja tua fonte, bendita seja a mulher da tua juventude” (Pv 5, 15- 16). “Beber do próprio poço” é um dos mais importantes livros do Gustavo Gutierrez sobre espiritualidade da libertação - Cf. GUSTAVO GUTIERREZ, Beber do próprio poço, Ed. Vozes, 1983. .
Uma outra tradição associa o poço à lei de Deus, também simbolizada com a noiva de Israel. Um texto de Qunram diz textualmente: “O poço é a Lei. Quem cava o poço é o convertido da casa de Israel”. Esta tradição é muito antiga e está ligada ao livro dos Números: “Eles foram a Béer (palavra que, em hebraico, quer dizer: poço). A respeito desse poço, o Senhor tinha dito a Moisés: “Reúne o povo e eu lhe darei água. Então Israel cantou este cântico sobre o poço: ‘Cantem, o poço que os príncipes cavaram, os chefes do povo furaram, com o cetro e seus bastões” (Nm 21, 16- 18). 
Naquela região, além dos poços de água subterrânea, havia também o costume de construir cisternas para armazenar água da chuva, como atualmente se faz no sertão do nordeste. Os povos do Oriente Médio canalizavam a água que caía através de longos canos e regos até as cisternas, feitas em pedras, com abertura estreita. Dentro, alargavam o recipiente até 5 ou 7 metros. Outras não tinham tampa. Ficavam a céu aberto. Muitas dessas cisternas eram da época dos cananeus. “Tu entraste em um país já habitado, com cisternas prontas que tu não tivestes de cavar” (Dt 6, 11). Essas cisternas podiam ser mal feitas. Às vezes, eram apenas um buraco no chão. No campo, estas cisternas serviam para alimentar os animais. “O rei Osias construiu torres no deserto e, no caminho, construiu muitas cisternas porque havia muitos rebanhos” (2 Cr 26, 10). Às vezes, serviam também para esconder alguém (1 Sm 13, 6). Foi numa dessas cisternas que, conforme a tradição, os irmãos prenderam José, filho de Jacó (Gn 37, 22- 30). Bem mais tarde, os adversários do profeta Jeremias o amarraram e, com a ajuda de cordas, o jogaram vivo na cisterna do comissário Melquias. “Na cisterna não havia água; só lama e Jeremias ficou atolado na lama” (Jr 38, 6). 
Real ou simbólica, esta situação difícil aparece em algumas orações do Saltério, como o salmo 69: “Salva-me, ó Deus, pois as águas me sobem até o pescoço. Atolei-me em lamaçal profundo, onde não se pode firmar o pé. (...) Estou cansado de gritar. Minha garganta secou. Os meus olhos desfalecem de esperar por meu Deus. (...) Tira-me do lamaçal, e não me deixes afundar. Liberta-me dos meus inimigos e das profundezas das águas. Que a corrente das águas não me afogue e o abismo não me engula. Que a cova não feche sua boca sobre mim. Ouve-me, Senhor, pois grande é a tua bondade. Volta-te para mim, segundo a tua imensa compaixão” (Sl 69, 1- 3 e 14- 16). 

3.6 – Terra, vales, rios e fontes

A terra bíblica é cortada, de norte a sul, pelo rio Jordão. O Jordão é o rio mais baixo do mundo. Na maior parte do seu leito, ele corre abaixo do nível do mar, até lançar suas águas no Mar Morto, a 395 metros de depressão. 
A presença da água do Jordão e de algumas fontes que para ele correm e a brandura dos invernos fez com que, desde tempos muito remotos, o ser humano se fixou naquela região. No vale do Jordão, há os mais antigos sinais de artesanato nas pedras e fósseis humanos de todo o Oriente. Os cientistas crêem que o homo erectus, vindo da África Oriental, estabeleceu-se no vale do Jordão, há 1 milhão e 400 mil anos. Os resquícios arqueológicos das primeiras cidades sedentárias e as primeiras casas em Jericó, Mallaha e Wadi Hammeh têm 10 mil anos - PAUL SANLAVILLE, Berceau de l’homme au Proche Orient, in Le Monde de la Bible, 65, juillet-aout 1990, p. 7. . 
No lugar em que o rio deixa o lago de Genesareth, a arqueologia descobriu em Kirbet Kerah, restos de ocupação datando do final do 4o milenário antes de nossa era. A literatura judaica tardia (como o Talmud) chama este lugar Beth-Yerah, cujo significado é “Templo da Lua”. A 10 km do Mar Morto, uma fonte perene garantiu a vida da população desde muito antigamente. Ao menos, desde a época neolítica, a cidade se desenvolveu como uma fortaleza em torno de uma alta torre, provavelmente cultual. Uma possível etimologia da palavra Jericó, o terminal ô, como Akô, Jaffô tem parentesco com o termo lua ( yrh). Talvez, muito antigamente, o vale do Jordão era todo consagrado ao culto lunar, ligado à água. Naquela região, o vale do Jordão é o único lugar onde a água é abundante. É normal que tenha sido lugar de culto lunar.
Uma das mais antigas tradições da Bíblia diz que o rio Jordão se abriu para que os hebreus, portadores da arca da aliança de Deus com o seu povo, passassem a pé enxuto (Cf. Js 3 - 4). Para comemorar esta travessia, o povo tomou pedras de Sittim (em hebraico Acácias) a Guilgal (círculo de pedras). Provavelmente, os sacerdotes de Jerusalém, santuário onde ficava a arca, espalharam outra tradição, segundo a qual, o círculo de pedras que era o orgulho do santuário de Guilgal ficava no meio do rio Jordão, submerso pelas águas do rio (Ver Js 4, 9 e 20). As pedras da aliança entre Deus e o povo estão submersas no meio do Jordão que se torna, então, o rio da passagem à libertação e da memória da aliança que aquelas pedras no fundo do rio significam. 
O profeta Miquéias associa também Sittim e Guilgal (Mq 6, 5). O relato da travessia das águas é um relato ritual do santuário de Guilgal. Os estudiosos descobriram que, ao menos, em 1627, em 1916 e em 1927, a história registra que, naquele mesmo lugar, o rio deixou de correr por um fenômeno natural. Levada pelas águas, uma parte da areia com vegetação ocidental caía no leito do rio e formava um dique natural que só após várias horas era diluído. Hoje, com o sistema de captação das águas, isso é impossível de acontecer. Parece que os antepassados do povo de Israel foram testemunhas desse fenômeno e o interpretaram como sinal da intervenção salvadora de Deus a favor do seu povo sem terra . No relato, é a arca da aliança que, entrando no rio, faz com que as águas se dividem para que o povo possa passar a pé enxuto (Cf Js 3, 17) - JACQUES BRIEND, La traversée du Jourdain dans la geste d’Israel, in Le Monde de la Bible, 65 – juillet-aout 1990, p. 21. . 
Nos tempos mais antigos, o povo acreditava que, nos rios, moravam espíritos que podiam ser de Deus Libertador ou do mal. Em meio ao Jordão, estariam as pedras fundadoras da aliança de Deus com o seu povo. Outro rio, afluente do Jordão, o Jaboc, tinha fama de “enfeitiçado”. Como as pessoas mais antigas da Ilha do Bananal, na fronteira entre Goiás e Mato Grosso, têm medo de nadar em um rio que fica no meio da ilha. Dizem que, se alguém entra para nadar, um espírito o agarra pelos pés e o leva para o fundo do rio. E contam histórias terríveis sobre isso. Na Bíblia, para entrar na terra prometida, os hebreus, vindos do deserto, precisavam atravessar o Jaboc. Mas ele tinha esta fama de enfeitiçado. Então, profetas contavam que, no tempo em que o patriarca Jacó andava pelo mundo, ele entrou no rio e lutou com o espírito e o venceu. É importante lembrar esta tradição porque, de acordo com esta história, o próprio nome do povo de Israel teria surgido desta luta de Jacó com o anjo, no meio das águas do rio. A tradição bíblica junta várias fontes. Por trás da narrativa, há relatos etiológicos, que explicam a origem de santuários ou de realidades históricas. Por que adorar a Deus em tal lugar? Por que ali Deus se manifestou ao nosso patriarca Jacó ou Isaac, ou Abraão. Por que edomitas e israelitas tornaram-se inimigos? Por que seus antepassados, Esaú e Jacó eram irmãos, mas se dividiram e Jacó usurpou do irmão mais velho a herança da promessa de Deus a Abraão e a seus descendentes. 
Conforme o Gênesis, o patriarca Jacó estava voltando à terra de Canaã e queria reconciliar-se com o irmão Esaú. “Naquela noite levantou-se e, tomando suas duas mulheres, suas duas servas e seus onze filhos, atravessou o riacho de Jaboc. Ele fez passar pelas águas do riacho sua gente e tudo o que tinha. Então, Jacó ficou só e lhe apareceu um homem que lutou contra ele o raiar do dia. Quando este viu que não conseguia vencê-lo, feriu Jacó na junção da coxa. Enquanto lutava, Jacó teve a articulação da coxa deslocada. O desconhecido lhe disse: “Deixa-me partir, porque o dia vai nascer”. Jacó respondeu: “Não te deixarei ir, se me não abençoares”. O homem lhe perguntou: “Qual é o teu nome?” Ele respondeu: “Jacó”. O outro lhe disse: “Não te chamarás mais Jacó, mas Israel, porque lutaste com Deus e com os homens e venceste”.
Jacó lhe perguntou: “Dize-me, peço-te, o teu nome”. O homem respondeu: “Por que perguntas pelo meu nome?” E ali o abençoou. Jacó chamou aquele lugar de Peniel, dizendo: “Eu vi a Deus face a face e a minha vida foi preservada”. E o sol nascia, quando ele passou Peniel. Mancava de uma perna. Por isso, até hoje, os israelitas não comem o nervo do quadril que fica na juntura da coxa, porque o homem tocou a juntura da coxa de Jacó no nervo do quadril” (Gn 32, 22- 32).
O texto não chama o desconhecido de “anjo” como o chamou a tradição posterior. Rabinos que consideravam histórico este relato interpretaram o desconhecido como sendo o próprio Esaú que queria impedir o seu irmão de voltar à terra. No capítulo seguinte do Gênesis, quando os dois irmãos se encontram, Jacó diz a Esaú: “Aceita o presente da minha mão, porque eu vi o teu rosto como se tivesse visto o rosto de Deus e tu te agradaste de mim” (Gn 33, 10). Outros interpretam que Jacó venceu o espírito das águas que amedrontava o povo. A mística judaica reinterpretou a narrativa no sentido da oração: uma luta com o próprio Deus, corpo a corpo, até que este e abençoe a pessoa que ora. São releituras que se completam, desde o relato etiológico que justifica a origem do culto em Fanuel, ou Peniel, até esta visão simbólica da relação com Deus. 

3.7 - Um povo salvo através das águas

As tradições mais antigas descrevem a água como meio através do qual o povo bíblico pôde libertar-se e conquistar a terra. Já comentamos o relato mais primitivo da travessia do rio Jordão a pé enxuto (Js 3). O mesmo relato foi re-escrito, ampliado e aprofundado por outras tradições. O Êxodo conta que o mesmo milagre ocorreu com todo o povo fugido do Egito, quando devia escapar do exército do faraó, entrando nas águas do Mar Vermelho. As águas se abriram para o povo de Deus. O Espírito soprou durante toda a noite e fez o povo passar pelo mar a pé enxuto (Ex 14). Através desse batismo, as tribos dos hebreus se organizaram como povo livre. Pelas águas do Mar Vermelho, Deus liberta o povo da escravidão do Egito e pelas águas do rio Jordão, dá-se a conquista da terra.
O relato da passagem do Mar Vermelho é também uma narrativa fundadora. Parece aludir à tragédia de toda vida humana, acuada entre o risco de uma natureza não controlável e o perigo da sociedade humana opressora. Em muitas regiões, diante de situações assim, o povo diz: “Se ficar o bicho pega, se correr, o bicho come!”. E o texto do Êxodo 14 diz que o Senhor manda os filhos de Israel (ou historicamente hebreus) “penetrarem no coração do mar, andando em terra seca”. A alusão é evidente: de novo e para o seu povo, Deus separa o mar da terra seca, como no terceiro dia da criação. A libertação do Êxodo é para o povo hebreu uma nova criação. Para os egípcios, não. As águas se confundirão de novo e eles morrerão. A água é para uns sinal e instrumento de vida e para outros, causa de morte.

A oração de Israel e a fé na aliança de Deus sempre aludem a esta participação das águas na libertação do povo. Vários salmos cantam as águas quase como sendo pessoas ou anjos que obedecem a Deus e se tornam aliadas do povo oprimido: “As águas te viram, ó Deus, elas te viram e tremeram (...) As nuvens derramaram águas, os céus soltaram a voz e voaram tuas setas. (...) Abriu-se no mar o teu caminho, tua senda na imensidão das águas, mas teus vestígios ficaram invisíveis” (Sl 77, 17. 20). 
Vários salmos fazem o memorial litúrgico do Êxodo: O salmo 114 canta: “Quando Israel saiu do Egito, e a casa de Jacó de um povo estranho, Judá tornou-se o santuário do Senhor e Israel o seu domínio. O mar viu isto e fugiu. O Jordão voltou para trás. Os montes saltaram como carneiros e as colinas como ovelhas. Que tens, ó mar, para fugires? e tu, ó Jordão, para tornares atrás? ...Treme, ó terra, na presença do Deus de Jacó que transforma a rocha em lago de águas, a pedreira em manancial”.
O salmo 78 relembra toda a história do povo e salienta: “Ele dividiu o mar, e os fez passar por ele; fez com que as águas parassem como um montão. Guiou-os de dia por uma nuvem, e a noite toda por um clarão de fogo (v 13- 14). 
O salmo 107 celebra: “Demos graças ao Senhor, porque ele é bom; porque a sua misericórdia é para sempre. Digam-no os remidos do Senhor, os que ele libertou das mãos do inimigo. Reuniu das terras do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul (...) Ele converte o deserto em lagos, e a terra seca em nascentes. Ali, faz habitar ali os famintos, que edificam uma cidade para morar. Semeiam campos e plantam vinhas, que produzem frutos abundantes” (v. 1- 3; 35- 38) . 
O salmo 136 conclui: “Demos graças ao Senhor, porque ele é bom; o seu amor é eterno. Ele estendeu a terra sobre as águas, pois o seu amor é eterno. Feriu os primogênitos do Egito, pois seu amor é eterno. Tirou a Israel do meio deles, pois seu amor é eterno. Dividiu o Mar Vermelho em duas partes, pois seu amor é eterno, fez passar Israel pelo meio dele, pois seu amor é eterno...” (v. 2- 3; 6; 10; 13). 

3.8 – No tempo dos patriarcas

No tempo em que os clãs de hebreus formaram o povo de Israel, as tribos eram governadas por juízes e líderes comunitários provisórios. A conquista da terra se deu pouco a pouco, em um lento processo de incorporação da população e através de alguns conflitos. Quem lê o livro dos Juízes pode perceber que, muitas vezes, se faz alusão à posse das fontes. Casamentos e alianças entre tribos se davam através da posse das fontes (Cf. Jz 1, 15). Gedeão precisou escolher entre os milhares de homens que se apresentaram para acompanhá-lo à luta aqueles que, de fato, deveriam ser seus guerreiros. O Senhor lhe mandou distinguir na fonte, pelo jeito de beberem. Foram aceitos os 300 homens que beberam água do rio diretamente, sem levar a água nas mãos até a boca (Jz 4- 5). Quando queriam dizer que um homem recuperou forças ou se tornou mais capaz, dizia-se que ele bebeu da fonte e partiu para lutar. Sansão bebeu da fonte de En Hacore e esta água o revigorou (Cf. 1 Sm 15, 19). Saul encontrou o juiz e profeta Samuel que o ungiria rei de Israel, através de um encontro com moças junto às fontes de águas (1 Sm 9). Davi tornou-se, de fato, rei de todo o país quando conquistou Raba, a cidade das águas (Cf. 1 Rs 12, 27).
As tribos conheciam um antigo “Cântico do poço”, canção feita para se descobrir poços na terra árida. Fazia parte dos cultos mágicos do tempo pré-israelita. Para incorporar este cântico à sua tradição como Palavra de Deus, as comunidades contaram que o povo hebreu o cantou na caminhada pelo deserto quando Deus, através de Moisés, garantiu água para saciar a sede do povo acampado. Prestem atenção na letra como parece fórmula mágica: “Brota, poço, brota! Cantem para ele (poço). Poço que príncipes cavaram e chefes do povo abriram com cetros e bastões” (Nm 21, 17- 18). No capítulo anterior, referi-me à crença de clãs africanos, para os quais é chefe quem fere a terra árida com o seu bastão e ali jorra um poço de águas puras. 

O povo contava uma tradição antiga do tempo dos patriarcas. A história é um relato etiológico para contar a origem de Beer Seba: “O patriarca Isaac acampou na terra dos filisteus. Semeou aquela terra e o Senhor o abençoou. Colheu o cêntuplo. O homem tornou-se poderoso. Tinha rebanhos, gado, e muitos empregados. Por isso, os filisteus o invejavam. Entulharam e encheram de terra todos os poços, que, no tempo de Abraão, os servos de seu pai tinham cavado. E Abimelec, rei dos filisteus, disse a Isaac: “Afasta-te de nós, porque te tornaste muito mais poderoso do que nós”. Então Isaac partiu dali e, acampando no vale de Gerar, lá habitou. Ali, tornou a cavar os poços que se haviam cavado nos dias de Abraão seu pai, pois os filisteus os haviam entulhado depois da morte de Abraão. Deu-lhes os nomes que seu pai lhes dera.
 Os servos de Isaac cavaram, naquele vale, e acharam ali um poço de águas vivas. Os pastores de Gerar brigaram com os pastores de Isaac, dizendo: “Esta água é nossa”. Isaac deu àquele poço o nome de Eseq (contenda). Então, os servos de Isaac cavaram outro poço, pelo qual também brigaram. Por isso chamou-lhe Sitna (discussão). Isaac partiu dali, e cavou ainda outro poço. Por este, não contenderam. Chamou-o, então, Reobote (espaço livre), dizendo: “Agora o Senhor nos deu o campo livre e havemos de crescer na terra”. Depois subiu dali a Beer-Seba. Na mesma noite, o Senhor lhe apareceu e disse: “Eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não tenhas medo. Eu estou contigo e te abençoarei. Multiplicarei a tua descendência por amor do meu servo Abraão”.
Isaac edificou ali um altar e invocou o nome do Senhor. Armou ali a sua tenda, e os seus servos cavaram um poço. Então, Abimelec veio a ele de Gerar, com Aüzate, seu amigo, e Ficol, o chefe do seu exército. Propuseram a Isaac um acordo de paz, uma aliança. Então, Isaac lhes deu um banquete. Comeram e beberam. De manhã cedo, levantaram-se e juraram de parte a parte. Depois, Isaac os despediu, e eles partiram em paz. Nesse mesmo dia, vieram os servos de Isaac e lhe deram notícias acerca do poço que haviam cavado, dizendo-lhe: “Achamos água”. Ele chamou o poço Seba. Por isso, o nome da cidade é Beer-Seba (poço do juramento) até o dia de hoje (Gn 26, 12- 33).
Nessa tradição vemos como, conforme a versão das comunidades, já no tempo dos patriarcas, tinha poder quem conseguia furar um poço e obter água. Para impedir o poder do outro e fazer com que ele não se estabelecesse na terra, bastava entulhar o seu poço. Os poços e fontes de água são instrumentos e símbolos do poder social e político.

3.9 – Projeto de Deus, projeto dos reis

Mais ou menos pelo ano 1025, por pressões das investidas militares dos filisteus e por influência de povos vizinhos, Israel adotou um governo monárquico com poder centralizado e economia baseada em tributos. Uma verdadeira centralização administrativa só se realizaria plenamente no reino de Salomão e durante o reino de poucos monarcas do sul (por exemplo, Atalia) e do norte (Jeroboão II e Acaz). A maioria dos profetas se opuseram. Viram a monarquia como traição ao projeto da unidade do povo e às exigências de justiça social reveladas por Deus no Código da Aliança. 
No mito da serpente que leva Adão e Eva a comer da árvore do bem e do mal, (Gênesis 3), há quem veja uma alusão à sociedade cananéia, adoradora da serpente, que influenciou Israel a ter reis (isso é simbolizado pela expressão: “comer da árvore que fica no meio do jardim”). No Oriente Médio, só os palácios reais tinham jardim. O jardim era símbolo da monarquia. Seria como no Brasil de hoje se dizer: “Uma raposa do Planalto Central confidencia que tucanos de bicos mais longos ficarão com a maioria dos ministérios”. Quem lê esta notícia nos jornais compreenderá o que está por trás das palavras. Talvez, quem lê a mesma notícia daqui há 200 anos, pense que a notícia se referia à alguma reserva ecológica do serrado e a alguma espécie extinta de aves raras. Do mesmo modo, talvez, o mito do chamado “pecado de Adão e Eva” (Gn 3) tenha sofrido diversas re-interpretações e releituras, de acordo com cada período e situação histórica. Talvez no início, tratava-se da relação entre homem e mulher e o texto sofreu uma interpretação machista ao dizer que a mulher caiu na tentação e fez o homem pecar. Em outro momento, foi relido pelos grupos proféticos que criticavam a monarquia como denúncia de uma sociedade de classes que desrespeitava o projeto mais justo e mais tribal do Êxodo. De qualquer forma, “sereis como Deus” contém o mais grave engano: compreender Deus como poder absoluto e não como amor que se doa. 
 Neste contexto da crítica à monarquia é bom lembrar que, quase sempre no Oriente antigo, o poder do rei estava ligado à sua capacidade de controlar as fontes de água e fazer aquedutos para garantir a provisão das cidades. Tendo em suas mãos o abastecimento de água de Jerusalém, sede do reino jebuseu, Davi conquistou a cidade e a tornou capital de Judá. Quando Salomão construiu o templo de Deus, ao lado do altar, construiu uma fonte. Esta água garantia a limpeza após os sacrifícios de animais. Mas não se tratava apenas de algo útil. A fonte revelava Deus como fonte de vida e de fecundidade.
Para quem vivia na terra de Israel nos tempos bíblicos, um desafio terrível era a permanente dependência das chuvas. Se estas faltavam, a pouca proporção de terra fértil que tinham em Judá ainda diminuía e as colheitas eram prejudicadas. Nos antigos cultos cananeus, o povo pedia chuva a Baal e Astarté, o casal divino, responsável pela fecundidade da terra e pelas águas benfazejas. Os profetas criticam e condenam este culto. Pelo século VII, o povo do norte conheceu os “jardins de Adônis” e os cultos mágicos do Oriente para obter chuvas. Os profetas diziam: “É nosso Deus que, fiel à sua aliança, nos dará a chuva para a terra” (Cf. Os 6, 1- 6 e 11, 1 ss). 
Em Jerusalém, o templo passou a representar a ligação entre o céu e a terra. Era lá que se deveria obter a chuva como sinal da bênção divina ou recompensa da fidelidade à aliança. (Comparar 1 Rs 8, 35- 36, 2 Cr 7, 26- 27 com 1 Rs 17, 2 ss). Uma das funções do templo era garantir ao povo as bênçãos de Deus através das chuvas. Por isso, um modo dos profetas lutarem contra o poder dos sacerdotes do templo era mostrando que eles tinham controle sobre a chuva. No reino do norte, Elias provou que quem controlava a chuva e a seca era o Senhor e não Baal e nem mesmo o templo de Jerusalém (1 Rs 17). O profeta recebeu a palavra de Deus para controlar a chuva( 1 Rs 18, 41- 45). E os reis e sacerdotes o temeram. Era normal que o povo pensasse: “Para que, então, um templo no reino do sul, se já existe um Elias no norte? ” JOHN D. CROSSAN, O Jesus Histórico, Rio de Janeiro, Ed. Imago, 2a ed., 1994, p. 174- 178. . A relação do profeta ou profetiza com a água era garantia de que ele era uma pessoa de Deus.

Quando, uma vez, o rei de Israel pergunta se, no reino, há algum profeta, lhe respondem: - “Há Eliseu que derramava água na mão de Elias”(Rs 3, 11). Todos pensam que é um modo de dizer que Eliseu servia a Elias como discípulo. Há também quem pense se tratar de um rito profético de ablução e reconhecimento da Palavra de Deus, presente no mestre. 
Elias abre as águas do Jordão como fez Josué quando passou com o povo a pé enxuto. É em meio às águas que o maior profeta de Israel é arrebatado ao céu num turbilhão de fogo (2 Rs 2). Eliseu faz com que águas salobras se tornem potáveis (2 Rs 2, 21- 22)
Quando um rei conquistava um novo território, o costume era de cortar as árvores e entupir as fontes de água que o povo bebia. Infelizmente, várias vezes, o próprio povo de Israel fez isso com seus adversários e o pior, acreditando que cumpria uma ordem de Deus (Cf. 2 Rs 3, 19. 25). Já naquela época, a natureza sofria as conseqüências da guerra e da conquista, como o povo derrotado.
No reino de Judá, cem anos depois dos tempos de Elias no reino do norte, “nos dias de Acaz, filho de Jotão, filho de Uzias, rei de Judá, aconteceu que Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, subiram a Jerusalém, para pelejarem contra ela, mas não a puderam conquistar” (Is 7, 1 ss). Conforme Isaías, a primeira importante promessa messiânica da Bíblia foi ligada a essa grave crise da vida do povo de Israel e ao problema de abastecimento de água em Jerusalém. “Quando avisaram à casa real de Davi: A Síria fez aliança com Efraim, o coração do rei Acaz e de todo o povo ficou agitado, como, à força do vento, agitam-se as árvores do bosque. Então, o Senhor disse a Isaías: “agora, vai, tu e teu filho Sear-Jasube, ao encontro de Acaz, no final do aqueduto da piscina superior, na estrada do campo do lavandeiro. Dize-lhe: “Fica calmo e não tenhas medo destes dois pedaços de tições fumegantes;... O próprio Senhor dará a vocês um sinal: eis que uma virgem conceberá, e dará à luz um filho, e ele se chamará Emanuel que significa Deus conosco”.
Foi no aqueduto de Jerusalém, junto ao reservatório que garantia o abastecimento de água da cidade que, segundo Isaías, Deus fez a primeira promessa da vinda do Messias e da salvação definitiva do seu povo. 
Infelizmente, o modelo de vida do povo continuou desrespeitando a Deus e à natureza. A conseqüência dessa situação foi que, pouco a pouco, o povo perdeu sua defesa e acabou sendo conquistado pelos assírios (o reino do Norte – 722) e pelos babilônios (o reino de Judá – 580 A. C). 

3.10 – A invasão dos impérios como dilúvio que arrasa a terra

Os profetas usam a imagem das águas que inundam um rio e invadem uma região para falar do castigo de Deus contra a injustiça da sociedade e a ameaça ou invasão de nações estrangeiras. Já o profeta Amós declara: “O Senhor transforma as trevas em aurora, o dia em noite escura. Ele convoca as águas do mar para inundar a face da terra” (Am 5, 8). “É ele quem chama as águas do mar para inundar a face da terra” (9, 6). Oséias denuncia: “Os chefes de Judá são como fazendeiros que roubam terras dos lavradores. Sobre eles eu derramo a água da minha ira” (Os 5, 10). “Samaria desaparece com seu rei como um graveto arrastado pela água”(Os 10, 7). Jeremias segue a mesma tradição: “Quem é esse que sobe como o rio Nilo e como um rio de águas agitadas? É o Egito que sobe como uma inundação e diz: Vou subir e cobrir a terra. Vou arrasar cidades com todos os seus habitantes” (Jr 46, 8). O profeta também compara a invasão dos assírios contra os filisteus como uma inundação terrível: “Assim diz o Senhor: Olhe para as águas que se avolumam no Norte. Elas se tornam torrente que transborda, alagando o país e tudo o que nele existe, as cidades e seus habitantes...” (47, 2). A destruição da Babilônia é vista como um ato de Deus controlando a grande inundação que destrói o mundo: “O Senhor destrói a Babilônia, por mais que as suas ondas como o oceano e ressoe o barulho de suas vozes” (Jr 51, 55). 
Ezequiel diz que Deus anuncia a destruição de Tiro, grande potência comercial da época, como um naufrágio em mar revolto (Ez 27 ) e uma inundação destruidora: “Quando eu fizer com que se levante contra você o oceano e quando as ondas enormes a cobrirem, eu farei você descer, como aqueles que baixam à cova para se juntarem às gerações passadas” (Ez 26, 19). Entretanto, é o profeta Isaías e seus discípulos que mais usam as imagens de catástrofes cósmicas para falar de acontecimentos históricos e como aprofundam a imagem de Deus criador contribuem mais diretamente para formar essa imagem do dilúvio universal. 

Nas profecias agrupadas em torno do anúncio do Emanuel, nova esperança para o reino de Judá, o profeta transmite como palavra de Deus o seguinte oráculo: “Já que este povo desprezou a água de Siloé, que corre mansa, apavorado com a arrogância de Rasin e do filho de Romelias, o Senhor vai trazer para eles as águas torrenciais do Eufrates, torrenciais e impetuosas (o rei da Assíria e todo o seu exército). Elas transbordam por todas as margens, invadem Judá, o inundam e lhes sobem até o pescoço. Suas asas abertas cobrirão toda a extensão da sua terra, ó Deus conosco!” (Is 8, 6- 8).
Aí já está formada a imagem de um dilúvio, provocado por Deus. Trata-se da invasão assíria ou dos reis de Damasco e Samaria (colisão sírio-efraimita). A mesma imagem da invasão estrangeira como dilúvio aparece em Is 30, 25. Provavelmente, quando os assírios que sitiavam Jerusalém (701 A. C.) tiveram de fugir, o profeta viu que Deus domina o dilúvio. Como diz o salmo 29, “Deus reina sobre as águas torrenciais”. “O tumulto de povos numerosos, qual barulho das ondas do mar, o alarido das nações ecoa como estrondo de águas tumultuosas. O alarido das nações ecoa como estrondo de muitas águas. No entanto, o Senhor as ameaça e elas fogem para longe”(17, 12- 13). “Os ímpios parecem mar agitado que nunca pode acalmar-se e as águas que agitam é lama e lodo. Para os ímpios não existe paz, diz o meu Deus” (Is 57, 20- 21). 
É bom lembrar: a Bíblia começou a falar do dilúvio, referindo-se à invasão e conquista dos exércitos dos impérios da época. Assim como os profetas querem que o povo leia os acontecimentos terríveis do exílio como tendo sido aceitos e comandados por Deus, também o dilúvio é como que um ato divino. É uma reação de Deus ao descumprimento da aliança por parte da humanidade. 

3.11 – Por trás da narração bíblica do dilúvio 

 Os habitantes da Mesopotâmia viviam rodeados por dois rios que deram o nome à região: “entre rios”. Como a região sofria muitas e perigosas inundações, o povo compreendia que as águas podiam ser positivas ou assassinas. Conforme a religião dos antigos mesopotâmios, no começo, o deus Apsu representava as águas doces e Tiamat, as águas salgadas do mar. Tiamat, a deusa responsável pelo mar agitado, foi dominada e o seu cadáver tornou-se o ponto de partida para uma nova organização do caos. Marduk, deus das águas, foi exaltado e se tornou deus supremo da Mesopotâmia. De fato, a vida naquela região depende da capacidade de se regularizar os riachos no meio dos montes e garantir a fecundidade da terra. Hoje, isso se faz por irrigação e meios técnicos. Antigamente, era considerado atributo divino. 
Também os cananeus acreditavam na disputa original entre Yam e Baal. Yam era o deus do mar e Baal, a divindade da tempestade e da chuva. Nessa região de enormes tempestades e inundações que provocam medo, a fé do povo fez cantar: “Baal venceu Yam e pôs ordem no tempo do universo”. 
Estas tradições de lutas entre deuses era comum no Oriente Médio. Talvez, esta tenha sido uma das raízes das lendas de dilúvio, também comum a vários povos da região. No relato bíblico do dilúvio, as águas significam o instrumento divino para conter a violência e a perversão dos seres humanos. Quando, aos olhos de Deus, tornou-se necessário castigar a terra e acabar com o ser humano, poupando, apenas um pequeno resto para recomeçar uma humanidade nova, para fazer isso, Deus se serviu das águas. Mas, o relato bíblico do dilúvio tem como pré-história o imaginário da invasão e da conquista estrangeira. As águas são os exércitos assírios e babilônicos. Pouco a pouco, a idéia de um dilúvio foi se construindo a partir de várias tradições diferentes e com elementos contraditórios. As águas podem também significar a conseqüência do próprio tumulto e crescimento da desordem humana que invade e corrompe a terra. 
As águas do dilúvio vêm do céu e dos abismos. Na criação, Deus havia separado as águas do alto das águas de baixo. Agora, se misturam. “Naqueles dias, todos os reservatórios do grande abismo se romperam e as comportas do céu se abriram” (Gn 7, 17- 22). Deus tinha escolhido seu povo e o separado do meio dos outros. Pela invasão dos babilônios, deixa que novamente se misture. A descrição do dilúvio no Gênesis parece um relato da criação às avessas. Na criação o Gênesis diz que, pela separação das águas, Deus dominou as águas ameaçadoras e venceu o caos (tohu-bohu). Agora, o universo se descontrola, as águas saem de seus limites e se misturam, como antes da criação. É bom sempre ver nessa imagem como os profetas e sacerdotes falaram do cativeiro da Babilônia. A experiência do exílio se torna cósmica. A própria criação se rebela. Como se a natureza se encarregasse de julgar a humanidade e decidisse limpar, lavar a terra de toda a maldade e corrupção. Uwe Weuer tem razão quando escreve: “Os contextos bíblicos em que mais aparecem referências a crises ecológicas são nitidamente contextos de juízo (julgamento)” - UWE WEGUER, Bíblia e Ecologia, CEBI – Programa de Publicações 53/ 54 – 1992, p. 35..
Do dilúvio, aparece, entretanto, uma mensagem de esperança. O modo como a Bíblia conta o dilúvio (Gn 6- 9) revela que, mesmo da catástrofe mais terrível, sempre Deus faz subsistir uma chama de vida nova e de recomeço do universo e da humanidade. No Novo Testamento, o batismo é visto como sinal desta humanidade renovada. Assim, escreve o autor da 1a carta de Pedro: “Nos dias de Noé, a paciência de Deus esperou enquanto se preparava a arca. Nela, poucas pessoas, isto é, oito, se salvaram através das águas. Esta água é também figura do batismo que vos salva” (1 Pd 3, 20). 

3.12 – “Na beira dos rios da Babilônia

O cativeiro da Babilônia (597 – 520 antes de Cristo) é um dos acontecimentos que mais marcam a vida do povo bíblico. Desde que Nabucodonosor, rei da Babilônia, conquistou Jerusalém, só por poucos anos e alguns séculos depois, o povo bíblico conseguiu independência e liberdade. 
Tanto para os pobres, deixados na terra, como para os que partiram para o exílio, aquele acontecimento acarretou uma crise de identidade para Israel e uma profunda crise de fé. Onde estão as promessas de Deus? Seriam os deuses da Babilônia mais fortes e poderosos do que o nosso Deus? 
 Para manter no povo a identidade judaica e a fé, sacerdotes e profetas lembraram histórias antigas e reuniram tradições dos antepassados. A partir da experiência do exílio é que surge na Bíblia uma teologia da criação e poderíamos dizer da ecologia. 
Primeiramente, ela surge da reflexão sobre os atos libertadores de Deus. A um povo, abalado em sua fé pela escravidão e pelo poder dos deuses do Egito, dizem sacerdotes e comunidades proféticas: “Deus vai nos libertar dessa escravidão. Pode novamente nos conduzir pelo deserto e nos fazer voltar à terra porque, em situações mais difíceis, fez os nossos antepassados serem libertados do poder do faraó e saírem livres do Egito”. Este é o resumo de vários capítulos do 2o Isaías (Cf. Is 40 – 47). 
O Êxodo foi escrito (histórias antigas retomadas e reunidas) para fortificar a fé do povo saído da Babilônia e ajudar as comunidades que ficaram na terra a retomar o projeto de Deus. Aqui, nos interessa aprofundar o que a experiência do cativeiro e os textos que dele surgiram nos ensinam para o nosso tema: teologia da terra e da água. 
Há uma profunda consciência de que a terra e todos os seres vivos participam da experiência do povo cativo. A terra, os rios e a natureza inteira sofrem com o cativeiro. O fato de que o povo trai a aliança de Deus, caindo em uma sociedade baseada na injustiça e na exploração dos pobres acarreta uma degradação também das condições ecológicas da terra. “Meu povo comete uma dupla infidelidade: abandona a mim que sou fonte de águas vivas e vai cavar cisternas na areia do deserto, lugar que não pode reter a água”(Jr 2, 23). “Assim diz o Senhor Deus: Eu fiz com que houvesse luto. Cobri o abismo e retive as suas correntes. As grandes águas se detiveram. Todas as árvores do campo desfaleceram” (Ez 31, 15). 
“Palavra que o Senhor dirigiu a Jeremias por ocasião da seca: Judá está de luto e seu povo desfalece. Os ricos mandam seus servos em busca de água. Eles vão até os poços e não encontram água. Voltam com os baldes vazios. ... Por causa da terra que está rachando, pois não chove na região, os lavradores cobrem a cabeça envergonhados. No mato, a corça dá cria e abandona o filhote, pois não há pasto. (...) Entre os ídolos das nações, existe algum que mande chuva? Ou será o céu que, sozinho, nos dará a chuva grossa? Não és Tu que fazes isso, Senhor nosso Deus?” (Jr 14, 1- 5. 22). 
Mesmo antes do exílio, os profetas e profetizas já anunciam uma retomada da aliança de Deus com o seu povo e garantem que esta aliança será feita com a natureza ameaçada e agredida. 
“Naqueles dias, eu farei, em favor do meu povo, uma aliança com as feras, com as aves do céu e os répteis da terra. (...) Eu responderei ao céu e o céu responderá à terra (pela volta das chuvas). A terra responderá ao trigo, ao vinho e ao azeite e eles responderão à planície de Jezrael” (Os 2, 16 – 25). 
A Ezequiel, o profeta do cativeiro, Deus anuncia o futuro promissor, dizendo: “Profetiza à terra de Israel e dize aos montes, colinas, precipícios e vales: assim diz o Senhor: Vocês suportaram o mau trato das nações inimigas. Agora, abram seus ramos e produzam frutos para o meu povo de Israel porque ele está para voltar. Eu estou com vocês, agindo em seu favor”(Ez 36, 6- 9). “Derramarei sobre vocês, (natureza e povo de Israel), uma água pura (chuva benfazeja) e vocês ficarão purificados. (...) A terra, agora devastada, será novamente cuidada. Quem passar por ali, dirá: “Esta terra, antes seca e deserta, agora, parece o jardim do paraíso” (Ez 36, 25. 34- 35). 
De fato, o exílio durou 70 anos e muitas terras ficaram incultivadas e abandonadas. Estrangeiros se apoderaram de muitas terras e os lavradores trabalhavam como servos, de uma forma que não respeitava a ética judaica do plantio: não misturar vários tipos de grãos, etc. Isso, os profetas consideravam uma profanação à terra. Com a volta do cativeiro e a reorganização de Judá, a terra recuperou sua dignidade e sua força.
No livro do Levítico, há uma interpretação diferente. O exílio da Babilônia é visto a partir da responsabilidade do povo de Israel para com sua terra mal cuidada. Como o povo não respeitava mais a terra, não permitia que os campos tivessem o seu sábado, seu tempo de descanso, para salvar a terra e para que os campos pudessem ter o seu sábado, Deus permitiu que o seu povo fosse levado como cativo para a Babilônia (Cf. Lv 26, 33).

3.13 - Toda a criação nasce das águas 

A partir da volta do cativeiro, as comunidades de Israel começam a contemplar Deus como energia criadora, capaz de restaurar o seu povo e de refazer a aliança. No cativeiro tinha surgido o relato que hoje está na primeira página da Bíblia. Completam-se as primeiras tradições da origem do mundo. 
O livro do Gênesis diz que, no princípio, havia as águas do abismo, desorganizadas e tenebrosas, de onde nenhuma vida surgia. Mas o sopro de Deus plainava sobre as águas e o universo foi criado. Deus separou as águas do céu e as do abismo. Venceu o caos (tohu-wãbohu), organizando as águas, separando as águas de cima do firmamento das águas que estão abaixo da terra. Como uma luta de divindades na qual Deus venceu e impôs às águas um limite, para que existisse terra firme e a humanidade pudesse viver sem medo do dilúvio. 
“As comunidades que escreveram as primeiras páginas da Bíblia revelam: a terra era concebida como um gigantesco oceano, coberto de escuridão. Mas, o relato é diferente do mito babilônico da criação. Para a Bíblia, o caos primordial não é um monstro personificado (como Tiamat, deusa da Babilônia), um poder divino. A Bíblia é mais otimista. O princípio da criação é um ato de Deus. A ruah de Deus (seu Espírito) é apresentada como uma mãe- pássaro gigante, cujas asas moviam-se suavemente, dando vida e harmonia ao universo. (...) A discrepância entre a clareza e a paz deste conceito de criação e a suja e ruidosa criação poluidora de hoje (do sistema capitalista atual) é constrangedora” - LUISE SCHOTTROFF, A narrativa da Criação – Gn 1 – 2, 4, in ATHALYA BRENNER, Gênesis, a partir de uma leitura de gênero, São Paulo, Ed. Paulinas, 2000, p. 27 ss..
Na Bíblia, a natureza não é vista como algo natural ou existente por si mesma. É criação de Deus. Quando falamos em criação, estamos nos referindo a um ato de amor, uma presença amorosa por trás de cada ser criado. Deus se revela como amor em sua criação e nela favorece tudo o que vive. Da aliança de Deus com a humanidade e a criação (Gn 9, 9) derivam os direitos humanos e da natureza. 

O salmo 104 descreve o domínio que Deus exerce sobre as águas ameaçadoras: “À tua ameaça, as águas fugiram, tremeram ao fragor do teu trovão. Saltam as montanhas e descem pelos vales até o lugar que lhes determinaste. Para as águas, marcaste um limite intransponível, para não tornarem a cobrir a terra” (Sl 104, 7- 9). 
“No princípio, Deus criou o céu e a terra”. A expressão bíblica para indicar todo o universo é “céus e terra”. A Bíblia não separa os dois. A tradução atual é o cosmos. Quando o ser humano por sua forma de organizar a sociedade e trabalhar a terra provoca uma ruptura entre o céu e a terra, os profetas dizem: ‘os céus se fecharam’. Anunciam, então, um futuro no qual novamente céus e terra possam unir-se. Conforme os evangelhos, quando Jesus foi batizado no Jordão, os céus se abriram (estavam fechados) e o Espírito desceu em forma de pomba, como no final do dilúvio, para dizer: ‘agora há uma nova situação de unidade entre o céu e a terra’. A idéia de um céu novo e terra nova significam uma unidade entre a criação renovada e o criador (Cf. Is 65, 17; 66, 22; 2 Pd 3, 13; Ap 21, 1). 
O Deus de todos (elohim é um termo plural que expressa a dimensão universal do Deus bíblico que é contemporâneamente o Deus de Israel e o Deus de todos os seres humanos. 
Um comentário rabínico pergunta: “Por que a narração das origens começa com um Beth (bereshith)? Porque essa é a inicial da palavra berakà: bênção” - Bereshit Rabba, I, 10 cit. por ELENA BARTOLINI, Il ritirarsi di Dio a favore dell’uomo, in Horeb 23/ maggio- agosto 1999, p. 25.. Há uma relação entre a ação criadora de Deus e o seu ser: é o sinal da sua bênção para com os seres humanos e a história. Há uma benevolência para com o criado. Deus é bênção e gera a sua criação dando a ela algo de si próprio, renunciando a algo de próprio para deixar espaço às suas criaturas. Deus cria o mundo por prazer, ou um amor prazeiroso que gera felicidade. 
 Os povos vizinhos de Israel e os clãs que deram origem ao povo de Deus adoravam o sol, a terra, a água e toda a natureza. Adoravam submetendo-se às forças naturais e até, em alguns casos, sacrificando seus filhos ou filhas no fogo. Por isso, os relatos bíblicos da criação procuram desmitizar o poder dos astros. O homem e a mulher são gerentes de Deus para cuidar com amor de tudo o que foi criado. Nem o ser humano é proprietário absoluto do cosmos, nem é escravo das forças da natureza. Somos representantes de Deus que criou e cuida com carinho de toda a criação. 

3.14 – O tzimtzum de Deus

“Deus é o criador do mundo, diferente dele. O verbo hebraico que evoca esta criação é bara. Aparenta-se ao advérbio bar que significa “fora de”. Deus, criando, como que ejetou, lançou fora, expulsou dele o mundo, como uma mãe faz com seu filho. Conforme a mística hebraica, a criação é o fruto de um ato de amor de Deus que quis retirar-se, subtrair-se para deixar espaço ao mundo e ao homem: é a doutrina mística do tzimtzum (contração), isto é, da auto-limitação de Deus, em virtude da qual o mundo e o ser humano teriam saído de um nada que, de fato, era um “nada divino”, através de um processo de distinção que tem como finalidade a sua própria revelação. A doutrina do tzimtzum de Deus possibilita um diálogo dos teólogos com a ciência atual - Ver J. MOLTMANN, Trinité et Royaume de Dieu, Paris, Ed. du Cerf, Cogitatio Fidei n. 123, 1984, p. 140- 145..
“A causa e a razão deste tzimtzum e deste escondimento com o qual o Santo, Bendito seja Ele, escondeu e velou a sua força vital é que a finalidade da criação do universo não é ele mesmo e sim o seu Reino, seja ele bendito” - Ivi, parte segunda, citado por idem, p. 26. . 
O tzimtzum é, então, sinal de um amor divino capaz de deixar espaço ao ser humano e expressa uma compreensão do agir divino que evoca o gesto maternal da geração, do dom gratuito da vida que traz em si a alegria de um novo evento unido ao mesmo tempo ao sofrimento que acompanha o momento do parto. Essa compreensão do Gênesis contém a idéia de um sofrimento inscrito na própria criação e do qual Deus participa. Na carta aos romanos, Paulo diz que toda a criação espera ser libertada (Cf. Rm 8, 21). Será que não podemos compreender esta realidade atual do mundo e a crise mundial da água como um grito da criação suspirando por esta libertação? 

O elemento fundamental da salvação vem para a Bíblia através da terra e da água. Do húmus da terra, mistura de terra e água, dizem os redatores da primeira página da Bíblia, desta lama energética que, hoje, grupos espiritualistas procuram para a cura de várias doenças, deste barro, vem o corpo humano: o da humanidade primitiva que se chamava “o humano do solo” (Adão). Conforme a fé bíblica mais antiga, todo ser humano é gerado no ventre materno e depois fecundado na terra-mãe (Cf. Salmo 139, 15), voltando depois, misteriosamente, ao útero materno, já com o corpo formado. Gregório de Nazianzo comenta o Gênesis dizendo que, como a terra produz plantas e animais (Gn 1, 11 e 24), ela merece ser chamada “mãe de tudo o que é vivo” e também “mãe da humanidade” - GREGÓRIO DE NAZIANZO, Die fünf theologischen Reden, 32, 10 (ed. J. Barbel, Dusseldorf, 1963), citado por J. MOLTMANN, la Venue de Dieu, Paris, Ed. du Cerf, 2000,, p. 234.. 
A terra santa e sua relação com as águas sagradas que a envolvem é elemento fundamental para a oração judaica e para a relação espiritual com Deus. É compreensível que, até hoje, as comunidades judaicas e cristãs cantem: “Como cantar ao Senhor e louvá-lo, desterrados em uma terra estrangeira? (Sl 137)”. 
Ao ver o modo cruel e destruidor com o qual os seres humanos têm tratado a terra e toda a natureza, muitos culpam o pensamento judaico-cristão de ser pouco ecológico e por demais antropocêntrico. Desde o começo a Bíblia diz como palavra de Deus: “Façamos o ser humano à nossa imagem e semelhança. Que ele domine sobre toda a terra, sobre o mar e todos os animais... Crescei, multiplicai-vos e sujeitai a terra” (Cf. Gn 1, 26- 28). O contexto revela que o domínio do qual o texto fala é ser como Deus, o Senhor. A tradução correta não seria dominação e sim cuidado. A tarefa do ser humano na terra é ser para todas as criaturas imagem e semelhança de Deus, Amor e Providência que faz viver tudo o que existe e não domina destruindo, mas cuidando com carinho. A sociedade que se diz herdeira da cultura judaico-cristã é responsável por um modelo de desenvolvimento depredador que nada tem a ver com a visão bíblica da criação nem do ser humano. 

3.12 – A lei de Deus e o cuidado com a terra e a água

Na Bíblia, há vários códigos de leis. O Código da Aliança (Ex 20, 22- 23, 19) é mais antigo e reflete as bases da justiça em uma sociedade rural do século X antes de Cristo. O do Deuteronômio vem dos profetas de Jerusalém na época em que o rei Josias tentou reformar o culto e a vida do povo, renovando a aliança de Deus com o seu povo. Finalmente, após a experiência do cativeiro, o livro do Levítico reflete a difícil realidade da restauração do país e das condições de vida do povo. Lá está o Código da Santidade”, que contém as leis de pureza legal e insiste nas condições para sermos santos como Deus é santo. 
Não podemos esperar que essas leis reflitam uma mentalidade ecológica que é a nossa de hoje. O povo da Bíblia tinha de definir sua identidade em meio a povos que adoravam a natureza e a tratavam de modo servil e desumano. Em todo esse conjunto de leis, o cuidado com a terra e a água aparece de forma discreta e mais implícita. Temos de reler os textos a partir da sensibilidade atual, diferente das questões, a partir das quais os textos foram escritos. 
O capítulo 19 do Levítico começa dizendo a palavra de Deus: “Sejam santos porque Eu sou santo”. O capítulo inteiro comenta e interpreta estas palavras, legislando sobre leis sociais e de justiça para com todos. Isso quer dizer que o modo de ser santo como Deus é agindo como Deus age, com amor criador e misericordioso. Sobre a terra e a natureza, a lei inclui o universo no mesmo respeito que as pessoas devem ter umas pelas outras. “Quando tiverdes entrado na terra e tiverdes plantado toda qualidade de árvores para delas comerdes, tereis o seu fruto como incircunciso; por três anos ele vos será como incircunciso; dele não se comerá”. (Lv 19, 23). Era a compreensão antiga de que a terra quer para ela as três primeiras colheitas. Deixando-as não aproveitadas, a terra seria mais fecunda.
O Talmud explica como uma pessoa pode ser santa como Deus é santo: “O caminho desta santidade é seguir as obras do Santo, do Único... seja Ele bendito. Assim como ele veste o nu, também tu o faças. Ele visita o doente, faças o mesmo” - Il Talmud, La 9 iterza, Bari, 1935, ristampa anastatica, 4a ed. 1989, citada por DOROTHEE SÖLLE, Per lavorare e amare, Una teologia della creazione, Torino, Ed. Claudiana, 1990, p. 51. . Ele cuida da terra e de tudo o que nela existe. Nós também devemos agir assim. 
A lei que mais diz respeito à natureza é a do sábado. O sentido da celebração do sábado é novamente conceber a si mesmo e à criação como parceiros da aliança de Deus. O sábado é a plenitude da criação, a sua festa, repouso e coroamento: o casamento entre Deus e o cosmos. No sábado, todo ser humano, os animais e a própria terra devem descansar. A Torá estende este preceito do sétimo dia ao sábado dos anos. O ano sabático é uma política ambiental de Deus com suas criaturas e com a terra (Cf Dt 15; Lv 25). 

3.13 – As águas do Cristo Messias

Os profetas bíblicos condenaram a adoração de outros deuses e lutaram pela pureza da fé bíblica, sempre aceitaram associar Deus com a antiga divindade das águas. Vários oráculos chamam a Deus de “Fonte de águas puras” (Jr 2, Ez 36). Na sua origem, são textos que nos convidam a olhar uma fonte de água e reconhecer nela uma manifestação de Deus. O profeta Isaías prometia aos peregrinos do templo que os inimigos do povo seriam vencidos: “Com alegria, vocês poderão beber água nas fontes da salvação” (Is 12, 3). 
No final do cativeiro da Babilônia, um discípulo do profeta convida: “Venham beber sem pagar... Assim como a chuva não volta para a terra sem a ter fecundado e cumprido a sua missão, assim a Palavra de Deus é eficaz e a promessa divina se cumpre” (Is 55). “Deus vai fazer a paz correr para o povo como um rio de águas transbordantes” (Is 65, 17).

Conforme textos proféticos, após ter rejeitado Israel por sua traição à aliança, Deus aceita voltar ao meio do seu povo como uma água que faz viver. (Ezequiel 47, 1- 12). Textos rabínicos da época de Jesus comparavam o Messias à rocha da qual Moisés fez jorrar água no deserto (Ex 17). Diziam que aquela rocha teria acompanhado misteriosamente toda a marcha do povo nos 40 anos do deserto. E “aquela rocha era o Cristo, o Messias” (Cf. 1 Cor 10, 4). O Messias será quem der ao povo uma água viva que, quem dela beber, jamais terá sede. Por isso, a comunidade de João faz uma bela catequese sobre a fé, lembrando uma conversa de Jesus com uma mulher samaritana, na beira do poço de Jacó (Jo 4). Quando Jesus lhe diz que pode dar uma água que nela será fonte de vida para sempre, a mulher logo pergunta pelo Messias. 
Desde tempos antigos, as pessoas devotas tinham o costume de fazer abluções e banhos rituais, antes de ir a uma romaria no templo e quando pediam a Deus uma vida nova. É nessa cultura que se explica o rito do batismo de João Batista, como sinal de arrependimento. De acordo com os Evangelhos, Jesus começou sua missão de servo de Deus pelo batismo que recebeu de João. O batismo o fez assumir a vocação de servo, vencer as tentações de grandeza e começar seu trabalho pela inserção em meio ao povo mais pobre da Galiléia (Mc 1). 

3.14 – Por trás dos Evangelhos

Nos anos 70 de nossa era, o Evangelho de Marcos foi escrito para responder à pergunta: “Quem é Jesus?”. No capítulo 4, refaz uma história que vem de outras culturas e se baseia em uma lenda de luta entre Deus e as águas. Conforme o texto, Jesus tem de explicar que o Reino de Deus vem aos poucos como semente e não se manifesta logo com força. Depois, para contrabalançar, o texto retoma a tradição oral sobre o conflito entre o Messias e as potências das águas. No início, o mar aparece como um caminho que ajuda as pessoas a se deslocarem de um lado a outro. Disse Jesus: “passemos à outra margem”. De repente, à noite, o mar se manifesta como o domínio das forças inimigas que o povo sempre temeu, desde quando Deus domou as águas primordiais na criação. Jesus conversa com as águas furiosas, como alguém fala a um ser vivo e inteligente. Mandou o vento parar e o mar acalmar-se. E o texto diz: “tudo ficou calmo”. As pessoas se perguntaram: “Quem é este a quem até o mar e o vento obedecem?” (Mc 4, 35- 41). 
É uma tradição semelhante às histórias de pescas milagrosas. O profeta Ezequiel havia prometido que, uma fonte jorraria do novo templo do Messias e suas águas tornariam fecundo o Mar Morto. Onde não se encontrava pesca, de repente, as águas se tornariam extremamente piscosas (Cf. Ez 47). Lucas conta que Jesus chamou alguns de seus discípulos para segui-lo, a partir de uma pesca milagrosa (Lc 5, 1- 11) e o 4o Evangelho reproduz um episódio semelhante em seu capítulo final, como uma manifestação do Cristo Ressuscitado na Galiléia, chamando de novo os discípulos à missão (Jo 21). 
Conforme o 4o Evangelho, por ocasião de uma celebração com água, no último dia da festa das Tendas, diz Jesus: “Se alguém tiver sede, venha a mim e beba quem crê em mim. Como diz a Escritura: ‘do seu seio (do Messias) jorrarão rios de água viva”. O Evangelho comenta que ele se referia ao Espírito Santo que haveriam de receber todas as pessoas que nele cressem (Jo 7, 37- 39). 
Jesus interpretou a sua paixão e morte na cruz como um batismo (Mc 10, 38; Lc 12, 50). “Este é aquele que veio pela água e pelo sangue, isto é, Jesus Cristo. Não veio só pela água, mas pela água e pelo sangue” (1 Jo 5, 6). Na véspera de sua morte, na ceia em que manifestou todo o amor pelos seus, quis lavar os pés dos discípulos. Pedro não compreendeu. Pensou tratar-se de um rito de ablução. Jesus lhe explicou: “Não se trata disso. Vocês não precisam de limpar-se”. Pedro percebe que não é apenas um rito. É um gesto concreto de serviço do escravo ao seu senhor. Reaje protestando: “Nunca permitirei que me laves os pés”. E Jesus lhe deixa claro: “Se eu não te lavar, não terás parte comigo”. Pedro lhe responde: “Então, não laves somente os pés, mas também as mãos e a cabeça” (Jo 13). 
Aí não se trata mais de ritual, nem de simbolismo. O lavar os pés se torna gesto de entrega de vida. É ainda o 4o Evangelho o único que frisa: após a morte de Jesus na cruz, um dos soldados, com um golpe de lança, o feriu em seu lado e logo, saiu sangue e água”(Jo 19, 34). 
O evangelista dá tanta importância a isso que garante ser testemunha do fato. A água é sinal do Espírito e da renovação espiritual que Deus quer dar a todos os crentes. 
A vitória de Cristo e a manifestação de sua vinda restauram a criação e reconcilia campo e cidade. Na nova Jerusalém, há um rio de águas vivas que irrigam a cidade e dão vida nova a todas as criaturas (Cf. Ap 22). 

3. 15 – “Somos sepultados com Cristo nas águas do batismo...”

Desde o início das Igrejas cristãs, as comunidades associaram a recepção do Espírito ao rito do batismo. 
Paulo ensina: “Pelo batismo, somos sepultados na morte com o Cristo, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim também nós vivamos de modo novo”(Rm 6, 4). “Com ele, Jesus, fostes sepultados no batismo, no qual também fostes ressuscitados pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos” (Cl 2, 12). 
Isso é o “mistério pascal”, a possibilidade de todas as pessoas participarem desse processo pelo qual passou Jesus: vencer a morte e ressuscitar para uma vida nova. Esta energia de amor e de ressurreição que atuou na pessoa de Jesus está, conforme Paulo, escondida desde sempre em Deus, no próprio ato de criar o universo (Ef 3, 9)  - É a tese de ADOLPHE GESCHÉ, Dieu pour penser, IV, Le Cosmos, Ed. du Cerf, 1994. . É esta energia que se expressa no universo inteiro como uma espécie de corpo cósmico do Cristo, plenitude da Criação de Deus (Cl 1, 15 ss). A carta aos colossenses fala de uma Sabedoria Cósmica, pela qual todas as coisas existem. Cristo é o mistério divino do mundo. Quem honra o Cristo honra também todas as coisas criadas nele e ele em todas as coisas. O que a gente fizer à terra, faz ao próprio Cristo.
 
Conforme Paulo, não somos filhos da terra e netos do sol e da lua, mas somos irmãos e irmãs da criação de Deus. A própria criação aspira a liberdade dos filhos e filhas de Deus e a salvação ou ressurreição atinge pessoas e cosmos. Todo o universo participa da inquietude e expectativa dos seres humanos por uma vida plena e feliz, por ser libertados de tudo o que nos leva para baixo e receber a herança dos filhos e filhas de Deus (Rom 8). 
Nas antigas comunidades cristãs, o batismo era, realmente, sinal de mudança de vida e de iniciação na intimidade com Deus. Abolia diferenças sociais: “Não há mais judeu, nem grego, escravo, nem livre. Todos nós que fomos batizados, formamos uma coisa só em Cristo” (Gl 3, 28). 
No capítulo 10 dos Atos dos Apóstolos conta que Pedro é chamado à casa de Cornélio, centurião romano, para testemunhar que crentes não judeus recebem o Espírito Santo do mesmo modo como os crentes vindos do Judaísmo o tinham recebido no dia de Pentecostes. “Pode alguém porventura recusar a água para que sejam batizados essas pessoas que receberam o Espírito Santo tanto quanto nós?” (At 10, 47). Do mundo inteiro as pessoas são associadas à graça de Pentecostes, arrependendo-se de seus pecados, aderindo ao Evangelho do Reino de Deus e sendo batizados na água e no Espírito Santo.
 Às comunidades do final do primeiro século, o 4o Evangelho mostra Jesus em uma conversa noturna com Nicodemos, dizendo: “Quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no Reino de Deus” (Jo 3, 5). Conta também que, em uma festa de Jerusalém, no lugar de subir ao templo, Jesus desceu à piscina de Betesda, onde havia uma multidão de cegos, paralíticos e coxos, esperando que a água se movesse. Novamente encontramos aí um antigo culto da água no qual as pessoas confiavam que um espírito descia sobre a piscina, revolvia as águas e curava a primeira pessoa que descesse até as águas. Jesus se revela como água viva e cura um paralítico sem precisar que ele espere o movimento das águas (Jo 5). Muitos cristãos pobres, vindos do Judaísmo, foram expulsos da sinagoga por terem aderido a Jesus como profeta e mediador da intimidade com Deus. Então, eles se viram na pele de um cego de nascença que Jesus faz recuperar a vista depois de se ter lavado na piscina de Siloé. “Vai te lavar na piscina de Siloé. O cego foi, lavou-se e ficou vendo” (Jo 9, 7). Novamente encontramos aí resquícios do antigo culto às águas. Mas, para o Evangelho, o mais importante foi a obediência à palavra de Jesus. O cego deixa de ser cego, mas é expulso da sinagoga (Jo 9) por se tornar discípulo de Jesus. Durante séculos, em um domingo quaresmal, a Igreja de Roma aceitou pessoas candidatas para serem batizadas, ungindo-as com óleo e proclamando este texto evangélico. Na eucaristia, cantava-se: “Eu fui (à piscina do batismo), lavei-me e fiquei vendo!”. 
O batismo é como um novo dilúvio, cujas águas nos despojam da imundície da carne e nos limpam, “não da sujeira corporal, mas nos firmam no compromisso de uma boa consciência diante de Deus, mediante a ressurreição de Jesus Cristo” (1 Pd 3, 21). 
A última promessa da Bíblia é a água da vida que Jesus dará a quem resistir e vencer todas as perseguições (Ap 22, 5 ss). 

*

Lendo a Bíblia assim a partir da relação entre a Aliança de Deus e o dom da água que ele garante para o seu povo, não podemos deixar de pensar na realidade da água em nosso mundo. Hoje, grandes empresas multinacionais e grupos locais poderosos apoderam-se da água como mercadoria e privatizam as fontes que, em todas as grandes tradições espirituais e na Bíblia são verdadeiros templos de Deus no universo. É importante lembrar que, no mundo inteiro, a sociedade civil e grupos populares estão se organizando contra esta política opressora e injusta. Será que, após ler esta reflexão bíblica, você recebe apoio e força para participar, em nome de sua fé e como algo que não é só político e social, mas também espiritual, deste movimento de defesa da água como bem universal e direito de todos os seres vivos?
É importante destacar alguns elementos que lhe parecem mais atuais e aplicáveis à nossa realidade atual. Procure resumir em poucas palavras:
1 – Qual o simbolismo da água na fé bíblica? 
2 – Como a compreensão que a Bíblia tem sobre a água pode contribuir, hoje, com um maior cuidado da humanidade com a Terra e a Água? 




 
EL GRAN OCÉANO
Pablo Neruda

Da poesia inicial da penúltima seção do Canto Geral

Si de tus dones y de tus destrucciones, Océano 
 a mis manos pudiera destinar una medida, 
una fruta, un fermento, 
escogería tu reposo distante, las líneas de tu acero, 
tu extensión vigilada por el aire y la noche, 
y la energía de tu idioma blanco
que destroza y derriba sus columnas 
en su propia pureza demolida.
 No es la última ola con su salado peso 
 la que tritura costas y produce 
 la paz de arena que rodea el mundo:
 es el central volumen de la fuerza, 
 la potencia extendida de las aguas, 
 la inmóvil soledad llena de vidas. 
 Tiempo, tal vez, o copa acumulada 
 de todo movimiento, unidad pura 
 que no selló la muerte, verde víscera 
 de la totalidad abrasadora.
 Del brazo sumergido que levanta una gota
 no queda sino un beso de la sal. 
De los cuerpos del hombre en tus orillas 
una húmeda fragancia
 de flor mojada permanece. Tu energía 
 parece resbalar sin ser gastada, 
 parece regresar a su reposo.
 La ola que desprendes, 
 arco de identidad, pluma estrellada, 
 cuando se despeñó fue sólo espuma, 
 y regresó a nacer sin consumirse.
 Toda tu fuerza vuelve a ser origen. 
 Sólo entregas despojos triturados, 
 cáscaras que apartó tu cargamento, 
 lo que expulsó la acción de tu abundancia, 
 todo lo que dejó de ser racimo.
 Tu estatua está extendida más allá de las olas.
Viviente y ordenada como el pecho y el manto 
de un solo ser y sus respiraciones, 
en la materia de la luz izadas, 
llanuras levantadas por las olas, 
forman la piel desnuda del planeta. 
Llenas tu propio ser con tu substancia.
Colmas la curvatura del silencio.
Con tu sal y tu miel tiembla la copa, 
la cavidad universal del agua, 
y nada falta en ti como en el cráter 
desollado, en el vaso cerril:
cumbres vacías, cicatrices, señales 
que vigilan el aire mutilado.
 Tus pétalos palpitan contra el mundo, 
 tiemblan tus cereales submarinos, 
 las suaves ovas cuelgan su amenaza, 
 navegan y pululan las escuelas, 
 y sólo sube al hilo de las redes 
 el relámpago muerto de la escama, 
 un milímetro herido en la distancia 
 de tus totalidades cristalinas.







IV

Uma espiritualidade libertadora da Terra e da Água 

“Água, água, água dona da vida, 
ouve essa prece tão comovida. 
Chega brinca na fonte desce do monte, vem como amiga.
Te quero água de beber, 
um copo d’água marola mansa da maré, mulher amada,
 te quero orvalho toda manhã (...).

Água, terra. Canto é o nosso canto. 
Joga no tempo uma semente. 
Gente, quero te ver crescer bonita.
Olha essa gente, olha essa terra, olha essa gente. 
Olha essa gente, gente pra ser feliz.
Te quero água de beber ah! ah! 
Um copo d’água marola mansa da maré mulher amada.
						(Chega de mágoa – Vários autores).

Depois de termos aprofundado o que significa a Água nas religiões e especialmente na espiritualidade bíblica, agora, temos como tarefa, tirar algumas conclusões e propor para nós, nossas famílias e comunidades, algumas pistas de ação ou compromissos interiores e éticos, espirituais e também sócio-políticos com relação ao modo de conviver com a Água. Para realizarmos melhor este objetivo, penso ser importante resumir brevemente o que aqui descobrimos nestes caminhos espirituais. 

4.1 – E nós mesmos, podemos crer no “espírito das águas”? 

Como pensar que homens e mulheres da modernidade possam crer em ninfas, sereias, yaras ou espíritos das águas? Mesmo muitas pessoas que conheço em grupos espiritualistas, mais ou menos impropriamente chamados de “pós-modernos”, convivem com gurus e retomam ritos ancestrais, mas a partir de uma sensibilidade que é mais simbólica e intimista do que comunitariamente religiosa ou mesmo propriamente sagrada. Entretanto, insisto na pergunta, não para propor voltas ao passado, ou rupturas culturais, mas para que toda esta pesquisa sobre o sentido da água nas religiões não fique perdida. Eu me sentiria mal se pensasse que vocês leram estas páginas apenas como curiosidade cultural. Eu as escrevi como diálogo e para aprender delas algo de novo e atual. Eu mesmo me conheço e reconheço que sou racionalista e cético. Quero sempre poder dizer de mim mesmo o que escreveu Paulo em uma de suas cartas: “Sei em quem pus a minha fé e confiança” (2 Tm 1, 12). Entretanto, sinto-me chamado a firmar a identidade da minha forma de crer, abrindo-a sempre mais a outros modos de interpretar a fé. Para mim, não se trata de crer em espíritos e fantasmas e sim de crer numa presença do Espírito de Deus em formas e manifestações diversas. Assim como creio na Bíblia, na eucaristia e no encontro dos irmãos. O Senhor se revela e está presente, expresso de formas míticas diferentes das minhas formas. Creio que todas as religiões e tradições espirituais crêem que a água é sacramento da presença divina. Somos chamados a conviver com a água não apenas como um instrumento prático e útil, mas como sinal de amor a ser curtido, respeitado e até venerado. 
Desde 18 anos, sou monge beneditino e estou contente com isso. Na regra dos monges, São Bento prescreve: “qualquer ferramenta de trabalho ou instrumento da casa seja considerado tão sagrado como um cálice do altar”. Certamente esta proposta espiritual é válida para todo mundo e podemos alargar esta relação a toda a natureza. Assim devemos lidar com a terra e com a água, como vasos sagrados do templo cósmico de Deus. Destruindo a terra, as fontes de água desaparecem. Mantendo com ela uma relação de amor, participaremos do “cio da terra” e dela receberemos saúde e vida. Assim, eu resumiria uma espiritualidade ecumênica da água. 
Olhamos o mundo e vemos que a sociedade é destruidora e desrespeitosa com o ser humano, com a terra e com a água. Nossa vocação humana e espiritual exige que trabalhemos para mudar esta situação. Para isso, é preciso ir às raízes do problema. Não bastam campanhas sociais e econômicas. Há também um elemento cultural a ser respeitado. Há povos que têm seu jeito tradicional de lidar com a terra e a água. Não será no círculo dos grandes que se encontrará força para mudar o rumo do mundo. É preciso desenvolver uma espiritualidade nova, novo modo do ser humano relacionar-se com a terra e a água. 
As pessoas vêem na natureza só o seu aspecto utilitário. Vêem a si mesmos e à terra em vista do trabalho. A Bíblia tem outro modo de ver a terra, a água e toda a criação. Na espiritualidade judaico-cristã, a natureza não é subordinada aos humanos mas é parceira da aliança com Deus. 

Hoje, a Ciência (Física Quântica e Cosmologia) nos confirmam o princípio da indeterminação. O cosmos possui certa margem de indeterminação. A ciência positivista, que queria ter tudo sob total controle e absoluta compreensão, protesta. Mas essa indeterminação da matéria e das leis que regem o universo revelam um princípio de liberdade. Garantem a Deus e a nós um poder de criatividade e invenção. Vamos incorporar isso neste caminho de espiritualidade da terra e da água.

4.2 – Afinal, como viver, hoje, uma “espiritualidade da água”

“Cheio de Deus, não temo o que virá,
pois venha o que vier, nunca será
maior do que a minha alma” (Fernando Pessoa - citado por PAULO BOTAS, Carne do Sagrado, Ed. Vozes, Koinonia, 1996, p. 3.)

Desde o início de nossa conversa, temos concordado: Espiritualidade ecumênica e holística é uma postura de vida e relação amorosa com o que há de mais profundo em cada ser vivo e em todo o universo, como também com o que há de mais belo e profundo em nós mesmos. Para quem crê em um Deus pessoal, a espiritualidade é sempre relação com a presença divina em nós e nos seres. Para outros, será o modo de desenvolver uma dimensão divina que cada pessoa tem em si mesma. 
Uma concepção que nos pode ajudar a aprofundar uma “espiritualidade ecológica” e especificamente uma nova relação espiritual com a água é aredescoberta, por parte de alguns cientistas, de que o universo tem propriedades e comportamentos como um grande conjunto vivo. Esta tese dos cientistas foi tomada como base de uma espiritualidade cósmica por vários teólogos/as e espirituais, entre os quais Leonardo Boff - Cf. L.BOFF, Princípio-Terra, A volta à Terra como pátria comum, São Paulo, Ed. Ática, p. 42 ss.; L. BOFF, Ecologia: Grito da Terra, Grito dos Pobres, São Paulo, Ed. Ática, 1996, p. 35 ss.  e Frei Betto - Entre outros livros onde aborda isso: FREI BETTO, A Obra do Artista, São Paulo, Ed. Ática, 1994. Com Leonardo Boff, Mística e Militância, Áttica, 1993. . 
A concepção da Terra como um ser vivo com propriedades divinas vem do mundo antigo e se concretizou no mito grego de Gaia, a deusa terra. Há alguns anos, o cientista inglês James Lovelock - JAMES E. LOVELOCK, Gaja – A New Look at Life on Earth, Oxford, 1979.  lançou a tese de que este mito tem fundamentos científicos. Essa pesquisa foi retomada e completada por William Golding. Assim se chegou a “hipótese Gaia”. 
Os cientistas descobriram que a biosfera da terra, junto à atmosfera, os oceanos, as águas dos rios e lagos, enfim tudo o que constitui o sistema de vida na Terra se revela como um único e complexo sistema, uma espécie de “organismo”, capaz de conservar o planeta nas condições favoráveis à vida e à uma vida garantida pela assunção da energia solar
O sistema terra dispõe de um eficiente sistema de segurança que a protege de associações genéticas danosas à vida. Dispõe de uma inteligência superior e uma memória acumulada no curso de milhões de anos. Hoje se fala numa “sabedoria do corpo” (bodywisdom). No 2o Fórum Social Mundial, a equipe que representa o Centro de Estudos Bíblicos (CEBI) assumiu como título de oficina: “Corpos Sagrados, Textos Sagrados, Uma nova leitura para um mundo novo”. É justamente a proposta de aprofundar a relação entre os corpos humanos e os corpos da Terra e da Água como também os corpos literários que se encontram nos textos sagrados da Bíblia e de outras tradições espirituais. 
Creio que esta hipótese Gaia pode contribuir com nossa forma de conviver com a Água. Oferece uma base para a “espiritualidade ecológica”: a convicção de pertencermos orgânica e espiritualmente à terra e à água, como a todo o seu contexto vital. Os indígenas da Amazônia falam da “mãe do rio” e da “mãe d’água”. Por trás do mito, sempre tem uma verdade. Crer nessa “pertença” pode nos ajudar a não nos comportarmos como donos/as da terra, do córrego que passa atrás de casa e da caixa d’água que fornece água à cozinha e ao banheiro. Somos participantes e elementos integrantes do universo. 
 
4.3 – Uma visão eco-feminista da fé 
(Resumo e pistas para conclusão)

Se queremos mudar o nosso modo de relacionar-se com a Água e propor uma transformação das relações sociais, precisamos prestar atenção espiritualmente a estes três elementos: um cuidado com a vida, como dom divino e responsabilidade de todos por cada um. O bem comum pede uma espiritualidade da comunhão e o trabalho pela democracia uma conversão interior na forma de lidar com o poder e uma concepção de Deus que não detém poder e sim o dá a todos. 
Podemos concretizar isso dizendo que a forma como podemos viver e aprofundar uma espiritualidade cósmico-ecológica de comunhão com a Terra e a Água será
A – Uma visão nova e mais respeitosa para com a própria natureza. 
B – Aprofundar nossa comunhão com a caminhada e a causa dos povos indígenas e grupos de cultura ancestral (negros e índios).
C – Desenvolver uma sensibilidade eco-feminista. 
D – Participar das campanhas para a democratização da Água no mundo. 

Aprofundemos mais cada uma destas relações: 

A – Com relação à natureza
Não se muda a atitude sem mudar a forma de ver e julgar a realidade. Com relação à criação, a mudança espiritual é a de relacionar-se com a dimensão divina dos seres e, portanto, fazer da terra e da água um elemento de oração e de intimidade com o divino.
Pessoas ligadas a religiões afro e indígenas, como de espiritualidade budista têm esta experiência do encontro com o divino na natureza. Os cristãos temem o panteísmo e acabaram dissociando a história e o cosmos, a dignidade da pessoa humana da sacralidade da natureza. Essa dissociação conduziu a sociedade a uma atitude depredadora da natureza e pouco respeitosa com relação à própria pessoa humana. Manter, hoje, esta divisão conduz a uma irresponsabilidade moral. Não podemos privar a natureza do seu mistério divino. Na Bíblia, a Sabedoria ( que Filon de Alexandria traduziu por Logos, o mesmo termo usado para o Cristo pelo 4o Evangelho) significa a presença Imanente de Deus no mundo e em todas as coisas. A variedade das criaturas se baseia numa unidade transcendente e, ao mesmo tempo, imanente (Cf. Pv 8, 22- 30). 
A fé em um Deus todo-poderoso que vive separado do mundo no céu nos conduziu à secularização do mundo e a tirar da natureza o mistério divino. De fato, as comunidades cristãs têm de redescobrir: o Deus trinitário é comunhão. Só se vive o mistério de Deus na comunhão. Comunhão uns com os outros e comunhão com o cosmos. Na oração que faz na véspera de morrer, Jesus pede que todos sejam uma só coisa, “como eu e tu, ó Pai, somos um”(Jo 17, 19 ss). Esse refrão do movimento ecumênico pode se tornar o lema da ecologia teológica. Compreender que Deus, nós e o universo formamos uma só unidade. 
No século IV, Basílio de Cesaréia, um pastor da Igreja oriental afirmou: “Na criação de todos os seres, podes ver o Pai como fundamento que está embaixo, sustentando cada ser que existe. Podes contemplar o Filho que dá razão de amor a cada ser criado. Tudo é ser de relação. Podes adorar o Espírito que os leva à plena perfeição” - Basílio de Cesaréia – Tratado sobre o Espírito Santo na trad italiana Citta Nuova, Roma, 1993, p. 139.. 
Não podemos ver a criação como algo distante de Deus. Ela é também presença de Deus, indireta e mediata. Várias vezes, lemos na Bíblia: “O Altíssimo não habita em construção feita pela mão do homem, como diz o profeta: “O meu trono é o céu e a terra o escabelo para meus pés” (At 7, 48 seg Is 66, 1). Na fé judaica, o templo de Salomão pretendia reproduzir as medidas do cosmos. Um terreiro de Candomblé e a roda de culto indígena na natureza também simbolizam o Cosmos. É na comunhão do universo que encontramos a intimidade com Deus. 
 
B – Com relação aos povos originais

Organismos internacionais e cientistas do mundo inteiro advertem: “A Terra está doente porque a sociedade é opressora. Há um aumento assustador da marginalização e miséria dos pobres. Mais de um bilhão de pessoas passa fome e a solidariedade entre os humanos é insuficiente. Esta tragédia da humanidade se reflete na relação desta com a natureza. 
A doença da Terra e a crise da Água são o resultado de um modelo de civilização. A destruição ecológica não se dá por acaso. Não se resolverá apenas com boa vontade. É conseqüência de um modelo de sociedade e um modo de entender a vida (uma cultura) que, em grande parte do mundo, é dominante, há pelo menos 400 anos. 
Nesse contexto, a sociedade ocidental tem uma dívida histórica com índios e negros que foram por ela perseguidos e oprimidos, em sua vida economica-social e também em suas culturas e religiões. 
Com estas culturas, aprendemos a cuidar melhor da Terra e da Água. Antes de que estes problemas da crise ecológica fossem compreendidos e assumidos por nós, as comunidades indígenas e negras cuidavam disso. Uma espiritualidade cósmica se manifesta em uma visão sócio-política ecológica e anti-capitalista. 

Muita gente conhece e se refere ao discurso que o Cacique Seattle da tribo Squamish fez ao “Grande Chefe de Washington”, em 1854, quando o governo resolveu transferir os índios para uma reserva e ficar com suas terras: 
“Como vocês podem comprar ou vender o céu, ou o calor da terra? Esta idéia nos parece estranha. ... Para o meu povo, cada parte desta terra é sagrada. Cada árvore, cada rio, cada inseto que voa e ronca, tudo o que está aqui é sagrado para a memória e a esperança do meu povo. A linfa que escorre nas árvores carrega consigo a recordação do povo indígena. 
Esta água que brilha movendo-se nas correntes e nos rios, não é simplesmente água. É o sangue dos nossos antepassados. Como poderíamos vender a terra ou a água, se ela é sagrada? Vocês devem ensinar a seus filhos que a terra é sagrada e que cada sombra que se reflete na água clara do lago fala da história e das recordações do meu povo. O murmúrio da água é a voz do pai do meu pai.
Os rios são nossos irmãos. Eles saciam nossa sede. Os rios levam nossas canoas e alimentam nossos filhos e filhas. Digam a seus filhos que os rios são irmãos nossos e também de vocês. Tratem os rios com a gentileza com a qual tratariam a um irmão. (...) Sei que o homem branco não pensa assim. A terra não é sua irmã, mas sua inimiga. Ele a conquista e a abandona. Trata sua mãe, a terra e o rio, seu irmão, apenas como coisas que se pudessem comprar, explorar e vender. Como se fossem objetos. O seu espírito devorará a terra e irá se embora, deixando atrás de si somente um deserto” - The Unforked Message of Chief Seattle, in Flesh and Spirit: A Religious View of Bicentennial América, “Gamaliel”, Community for Creative Nonviolence, Washington D.C., 1976. p. 72, citada por DOROTHEE SÖLLE, Per lavorare e amare, Una teologia della creazione, Torino, Claudiana, 1990, p. 26- 27. . 
Este discurso é uma declaração de princípios espirituais, mas não deixa de revelar uma visão social e política que, já no século XIX mostra o caráter destruidor e anti-ecológico do sistema capitalista. . Defender a autonomia cultural das comunidades indígenas é zelar pela conservação das florestas e pela limpeza dos rios. 
 

Na América Latina, na África e em vários lugares do mundo, a miséria das massas, a concentração da terra nas mãos de poucos e a privatização das águas provoca a miséria das periferias das grandes metrópoles e a poluição terrível do ar, da terra e das águas. Um meio eficaz de trabalhar pela ecologia é defender o direito que os empobrecidos têm à sua terra, à moradia digna e à água limpa.

C – E a espiritualidade eco-feminista? 

Ao estudar como as diversas religiões tratam da questão da Terra e da Água, vimos que a maioria das tradições espirituais associa o cuidado com a Terra ao casamento, seja entre deuses (o sol e a lua, o deus da fecundidade e a fonte), seja na própria humanidade. Na Bíblia, por exemplo, vimos como as fontes e poços são associados à feminilidade. Também no cristianismo popular a Virgem Maria sempre aparece perto de alguma fonte. A cultura da humanidade teceu uma profunda relação entre o cuidado com a natureza e a relação de igualdade e justiça entre homem e mulher. 
Esta relação entre cuidado com a natureza e a dimensão feminina não existe só nas culturas religiosas antigas. Tem sido objeto de estudos e de um caminho novo na sociedade: o eco-feminismo. É um termo usado na França, a partir do final dos anos 70. Introduzido pela socióloga feminista Françoise D’Eaubonne, o eco-feminismo mostra a aliança entre a luta pela mudança de relações entre homens e mulheres e a mudança de nossas relações com o eco-sistema. Trabalha a conexão ideológica entre a exploração da natureza e das mulheres no interior do sistema hierárquico-patriarcal. O eco-feminismo pode ser considerado uma sabedoria que tenta recuperar o ecossistema e as mulheres - IVONE GEBARA, Teologia Ecofeminista, São Paulo, Ed. Olho d’Água, 1997, p. 9 – 10.. 
Olhada nesse prisma, trata-se de uma questão de justiça com o cosmos e com a humanidade. Na cultura patriarcal e machista, todos são oprimidos: na relação desigual e injusta, todos perdem. A mulher é a primeira vítima, mas o homem também é prejudicado. O estilo de relação dominadora e piramidal se reflete até na forma de como a humanidade trata a natureza. Há um caminho espiritual eco-feminista que diz respeito a mulheres e a homens. Busca uma sabedoria de integração das dimensões feminina e masculina que existem em todo ser humano, homem e mulher. Esta sabedoria se expressa em novo cuidado amoroso com a Terra e com a Água. 

D – Participar das Campanhas pela democratização da Água

“Nós, reconhecidos membros da comunidade científica mundial, advertimos, aqui, toda a humanidade a respeito da realidade que se aproxima. Se queremos evitar grandes sofrimentos e impedir uma mutilação irreversível de nosso habitat global sobre a terra, é urgente uma mudança profunda de nossa gestão do planeta e da vida que ele abriga. Atualmente, o maior perigo é cairmos em uma espiral de declínio ecológico, de pobreza e de perturbações que levarão a uma destruição social, econômica e do ambiente em que vivemos. Nós, cientistas, publicamos esta advertência e esperamos que ela atinja e toque as pessoas por toda parte. Precisamos de muita ajuda. Pedimos a cada uma e cada um para juntar-se a nós nesta tarefa” (Trecho do “Apelo dos Cientistas do Mundo à Humanidade – 1992 - Pronunciamento da “Union of Concerned Scientists” que reúne 1600 cientistas dos quais 102 premiados com o Nobel. Cf. CAHIER DE PROPOSITIONS RELATIVES A LA QUESTION DE L’EAU, Fondation pour le Progres de l’Homme, caderno tipografado solto e sem o ano de publicação, p. 1). 

Um dos mais fortes sinais da presença amorosa de Deus, atuando em nosso mundo é a resistência de tantas organizações e movimentos populares que, mesmo em um contexto político desmobilizador e cada dia menos democrático, continuam unindo-se e manifestando que “um outro mundo é possível”. 
Tanto em países como o Canadá, como na Bolívia, a humanidade tem tido exemplos maravilhosos de populações que se unem em defesa do direito do acesso á água por parte de todos, independentemente de sua condição econômica e social. Também no Brasil, a sociedade civil tem formado organizações de defesa da Água e do solo em regiões como o sertão nordestino, o Rio de Janeiro, o litoral catarinense e outras. 
Estas felizes iniciativas populares de luta pela água revelam novas formas de conviver com a natureza e defender o Planeta Terra. Além disso, cada dia se torna mais claro que, no quadro dos partidos políticos, é importante que, ao votar em um candidato/a e optar por uma proposta sócio-política, tenhamos em vista como esses projetos políticos assumem ou não as propostas presentes nas ricas e variadas experiências de novas relações da humanidade com a água. Ivo Poletto expressou-se assim: “A proposta de uma teologia e espiritualidade ligada à água precisa fazer-se presente e ser fonte mística de projetos e lutas políticas, expressão do amor de Deus para todas as pessoas. Sem isso, o que poderia acontecer de pior seria que certos grupos capitalistas e gente pertencente à elite social se apropriem dos mananciais das águas e o façam em nome da vivência de valores e espiritualidade dos povos originários, deixando-os, contudo, de fora até do uso físico da água por não terem os recursos financeiros para comprá-la...” 
Então, precisamos participar dos grupos e associações que trabalham por uma nova gestão da água no mundo como meio eficaz de responder positivamente ao apelo de Deus. É preciso denunciar a política de privatização e mercantilização da água. Podemos fazer isso por convicções políticas e também por opção espiritual de defender a vida do planeta e dos seres vivos como modo de reconhecer neles a presença divina. Isso supõe sempre informar-se sobre a realidade do seu país, do mundo e dos grupos que trabalham em defesa da Terra e da Água. 
A partir dessa informação cívica, cada pessoa pode oferecer a sua contribuição específica, no seu campo de atividades, seja na área da educação, no trabalho social ou político, na arte, na poesia e nas atividades religiosas. Uma inserção social e política, de modo algum, se restringe à participação em grandes movimentos e circunstâncias especiais. Deve também tomar a forma de um trabalho permanente de educação na família, na escola, nas Igrejas e no trabalho. Na área de educação, é preciso ver a água como instrumento privilegiado de educação para uma nova relação com o ambiente, visando um novo senso comunitário da vida e da responsabilidade de uns pelos outros. A água está onipresente na vida de cada um de nós, mas nem nos damos conta. É preciso desbanalizar o olhar sobre a Água e perceber que, para compreender o mundo, precisamos compreender a Água. Este trabalho educativo pode ganhar as escolas, as igrejas, os grupos sociais, os meios de comunicação de massa e ser expressão da arte. 

4. 4 – Se fosse o caso de concluir este assunto...

É importante que esta busca continue e seja aprofundada. Tanto organismos eclesiais - a Comissão Pastoral da Terra, a Caritas e outros, - como organizações e movimentos da sociedade civil, oferecem subsídios para continuarmos e avançarmos na consagração a esta causa de Deus, da humanidade reconciliada e da natureza. 
Se devesse fazer uma síntese sobre tudo isso que, rapidamente, abordei nessas páginas, insistiria em um ponto. Estou convencido de que todos os caminhos espirituais que aqui estudamos e a realidade social do mundo atual sobre o qual falamos contêm para nós um apelo forte: a urgência de uma conversão de mentalidade, de costumes e de modo de viver, tanto no plano pessoal como no nível social e político. 
Desde a mais remota antigüidade, a Água é símbolo de purificação e de renovação interior e social. O profeta João Batista assumiu um rito já comum no judaísmo popular e em alguns grupos espirituais do Oriente Médio: o batismo que implicava em compromisso de arrependimento e mudança de rumo na vida. 
Parece que, hoje, com uma linguagem não mais religiosa nem ritual, muitos movimentos e organizações sociais estão pedindo à sociedade uma mudança de rumo. No que diz respeito ao modo de nos relacionarmos com a água, essa mudança é urgente. Trata-se de uma conversão pessoal e interior (como, por exemplo, voltar a reconhecer e adorar a presença divina na beleza da água, defender o direito da terra e da água e proteger as fontes e a natureza em torno dos mananciais). Mas, esta conversão interior pode ser ineficaz se não for imediatamente acompanhada por um esforço de construir uma conversão social e estrutural da sociedade. A conversão espiritual tem também uma clara dimensão política, sem o que ficaria reduzida a uma boa intenção individual ou a um esforço em pequena comunidade. A perspectiva de construção e conquista de uma justa política pública com relação à Água é indispensável para que o acesso e o uso de água de boa qualidade seja direito de todos e acessível a todos. Como já vimos, é direito de todos os seres vivos, e da Mãe de toda vida, a Terra. Precisamos descobrir como ligar melhor os conteúdos culturais, as mudanças de paradigma e a busca de uma nova civilização com as necessárias mediações políticas, que também precisam ser vividas e praticadas com novos valores...
Em todo este trabalho para uma sociedade nova, em comunhão com a Terra e com a Água, podemos testemunhar que cremos na palavra do salmo 36: “Tu és o manancial da vida. Em tua Luz, nós vemos a Luz”(36, 9). 






Apêndice

Documentos
A carta da água 
Já em 1968, o Conselho da Europa, através da sua Comissão para a Defesa da natureza e dos seus recursos promulgou a “Carta da Água”. Eis seus doze pontos: 
	Não há vida sem água. A água é um bem precioso, indispensável a todas as atividades humanas. 

A disponibilidade de água doce não é ilimitada. É indispensável preservá-la, controlá-la e, se possível, aumentá-la. 
Alterar a qualidade da água significa prejudicar à vida do ser humano e dos outros seres viventes que da água dependem. 
A qualidade da água deve ser tal que satisfaça as exigências das utilizações previstas; mas, em particular, deve satisfazer as exigências da saúde pública. 
Quando a água, depois de ser usada, é restituída ao seu ambiente natural, ela não deve comprometer os possíveis usos, tanto públicos quanto privados que, naquele ambiente, possam ser realizados. 
A conservação de um manto vegetal, de preferência florestal, é essencial para a defesa e sobrevivência dos recursos hídricos. 
Os recursos hídricos devem ser objeto de um inventário. 
A boa gestão da água deve ser objeto de um plano estabelecido das autoridades competentes. 
A proteção da água implica um grande esforço de pesquisa científica, de formação de especialistas e de informação do público. 
A água é um patrimônio comum, cujo valor deve ser reconhecido por todos. Cada pessoa tem o dever de economizá-la e usá-la com cuidado. 
É melhor que a gestão dos recursos hídricos seja realizada no local das bacias naturais do que nas repartições administrativas e políticas. 
A água não tem fronteiras. É um recurso comum que precisa de uma cooperação internacional.



