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G R I T O  D A  T E R R A ,  C L A M O R  D O S  P O B R E S .

INTRODUÇÃO 

Descobristes sua grande força, grande beleza, preclara virtude e considerando que em si e 
por si não pode ter tal vigor, logo te ocorre ao pensamento que isso não pode provir de si, mas 
apenas do Criador. E se chegas a esta conclusão, é uma voz de confissão, louvor do Criador1. 

Santo Agostinho propõe uma compreensão da beleza da criação a partir do 
paradigma Criador-criatura, de modo a tomarmos consciência da beleza da terra. 
Descobrimos Deus na beleza da terra. 

Desde o começo de nossa fé é mencionada a beleza imensa da vida como um 
presente querido por nosso Criador: “O Senhor tomou o homem e o colocou no 
jardim do Éden, para cultivá-lo e guardá-lo” (Gn 2,15). Esta vida é partilhada pelo 
Criador à sua criação. 

Esta irmã clama contra o mal que lhe provocamos por causa do uso irresponsável e do abuso 
dos bens que Deus nela colocou. Crescemos a pensar que éramos seus proprietários e 
dominadores, autorizados a saqueá-la. A violência, que está no coração humano ferido pelo 
pecado, vislumbra-se nos sintomas de doença que notamos no solo, na água, no ar e nos seres 
vivos2. 

O Papa Francisco apresenta sua carta encíclica Laudato Si’ com esta reflexão, 
fazendo-nos dar conta, mais uma vez, da obrigação de cuidar da criação de Deus, 
de escutar seu grito e o clamor dos pobres. 

1 Santo Agostinho, En. in Ps. 144, 13. 
2 Francisco, LS, 2. No ano 2015, o Papa Francisco publicou sua primeira encíclica social com o 

título Laudato Si’: sobre o cuidado de nossa casa comum. Neste documento, manifesta os danos 
ecológicos contrários à natureza, às pessoas e à sociedade; também faz conclama à ecologia integral 
como a forma adequada de responder à crise social. Nas citações seguintes aparecerá como LS. 
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As pessoas e a terra sofrem consideráveis perdas por causa da mudança 
climática, dos desastres naturais catastróficos, do custo humano nas tragédias 
relacionadas a tal mudança, da contaminação, da má gestão dos rejeitos, do 
excessivo progresso. O Papa toma a declaração do Patriarca Bartolomeu e a faz eco: 

Quando os seres humanos destroem a biodiversidade na criação de Deus; quando os seres 
humanos comprometem a integridade da terra e contribuem para a mudança climática, 
desnudando a terra das suas florestas naturais ou destruindo as suas zonas húmidas; quando os 
seres humanos contaminam as águas, o solo, o ar... tudo isso é pecado. Porque um crime contra 
a natureza é um crime contra nós mesmos e um pecado contra Deus3. 
Assim, são expostas as linhas argumentais pelas quais deveríamos cuidar da 

criação: 

1. Somos criados por Deus, e coexistimos com todas as outras criaturas; 

2. Destruímos a criação. O ser humano ao não se importar com o dom da 
criação, a terra geme em sua destruição, e os pobres sofrem cada vez mais 
por causa de nosso egoísmo; 

3. Precisamos mudar nosso modo de desenvolvimento, passando de primar a 
ganância sobre as pessoas para a valorização das pessoas sobre a ganância 
(primar pelo meio ambiente sobre o lucro); e o mais importante: nosso 
testemunho; 

4. É preciso restaurar a criação, renovar nosso compromisso de proteger nosso 
planeta. Para isso, é mui necessária uma conversão de cada indivíduo, dos 
grupos e das instituições em todos os setores, das comunidades locais até a 
humanidade inteira. 

 

A TERRA E OS POBRES 

A Terra, nossa casa comum. 

Precisamos de uma hermenêutica mais precisa do Livro do Gêneses para 
valorizar a Criação. Nossa vida é originária do sopro de vida de Deus. A intenção 
amorosa de nosso Criador atende sempre à plenitude de vida: partilhada, vivida 
plenamente e jamais desejoso de tirá-la de nós. A Bênção original é uma forma de 
enfatizar este imenso presente do Criador. 

A articulação do grito da terra com o clamor dos pobres tem sua origem na 
integração dos desafios que atingem o meio ambiente com os sofrimentos dos 
pobres. Destacarei “a relação íntima entre os pobres e a fragilidade do planeta, a 

 
3 LS, 8. 
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convicção de que tudo está estreitamente interligado no mundo” 4, disse o Papa 
Francisco nos parágrafos introdutórios da Laudato Si’. 

Nosso oikos (casa) é a Terra. Esta casa é também a morada da Divindade: “E 
Deus abençoou o sétimo dia e o santificou, por ser o dia em que Deus repousou de 
toda a obra da criação que fizera” (Gn 2,3). E assim, a vida criada na terra é uma 
vida prevista por Deus para fazer com que todas as criaturas viventes coexistam 
umas com as outras em harmonia. 

O Papa Francisco, na Laudato Si’, proporciona outro olhar para gerar uma 
comunidade de criação. O ser humano não deve ser posto no pedestal do ciclo da 
vida, mas deve ser apresentado em comunhão com o restante das criaturas. Afirma 
o Pontífice: 

Se é verdade que nós, cristãos, algumas vezes interpretamos de forma incorreta as Escrituras, 
hoje devemos decididamente rejeitar que, do fato de ser criados à imagem de Deus e do mandato 
de dominar a terra, se deduza um domínio absoluto sobre as outras criaturas5. 

Destaca, também, o valor de outros seres vivos, pois os seres humanos “somos 
chamados a reconhecer que os outros seres vivos têm um valor próprio diante de 
Deus”6. 

Em contraposição à sucessão clássica dos seres, segundo a qual o homem situar-
se-ia no nível mais alto, tal como propõem muitos Padres da Igreja e teólogos, 

Hoje, a Igreja não diz, de forma simplicista, que as outras criaturas estão totalmente 
subordinadas ao bem do ser humano, como se não tivessem um valor em si mesmas e fosse 
possível dispor delas à nossa vontade. (...) Cada criatura possui a sua bondade e perfeição 
próprias7. 

Por causa do contrário à existência de Deus valorizar menos sua criação, a Igreja 
proclama que “até a vida efêmera do ser mais insignificante é objeto do seu amor 
e, naqueles poucos segundos de existência, Ele envolve-o com o seu carinho”8. 

A espiritualidade e a teologia ecológicas contemporâneas 

Pierre Teilhard de Chardin (1881-1955) desenvolveu uma precoce 
espiritualidade ecológica sistemática em muitos de seus escritos. “A visão integral 
de Teihard da terra e seus processos vitais interconectados, ao evoluírem com o 
tempo, é um bom recurso de esperança para o trabalho crítico aproximado no 
propósito de criar um futuro sustentável” 9. O jesuíta francês cunhou uma leitura da 

 
4 LS, 16. 
5 LS, 67. 
6 LS, 69. 
7 LS, 69 e 140, respectivamente.  
8 LS, 77. 
9 M. E. Tucker, “The Ecological Spirituality of Pierre Teilhard de Chardin”: Teilhard Studies 51 

(2005) 1. 
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espiritualidade em uma chave cósmico-evolutiva. Muitos teólogos naturalistas dão 
crédito em sua influência, especialmente ao proporcionar uma interpretação 
científica ou uma perspectiva cósmica ao observar uma vida transcendente em 
relação à natureza. Em sua obra A energia humana, exclama: 

O sentido cósmico deve ter nascido tão logo o homem se encontrou diante do bosque, do mar 
e das estrelas. E desde então encontramos provas disso em toda nossa experiência do grande e 
ilimitado: na arte, na poesia, na religião. Através dela reagimos ante o mundo em seu conjunto 
como reagimos com nossos olhos à luz10. 
Igualmente pode ser considerado também como um pioneiro da eco-teologia 

Thomas Berry, que soube contactar com as propostas de Teilhard de Chardin. 
Destacado historiador da cultura e da religião, Berry procurou uma perspectiva mais 
ampla na relação da humanidade com a terra para responder aos desafios ecológicos 
e sociais de nosso tempo11. Apresentou uma Nova história da Criação partindo da 
inspiração bíblica, mas integrando nela a interpretação cientifica: 

Se a dinâmica do universo desde o começo formou o curso dos céus, iluminou o sol e formou 
a Terra, se este mesmo dinamismo fez surgir os continentes, os mares e a atmosfera, se despertou 
a vida na célula primordial e logo fez nascer a inumerável variedade de seres vivos, e finalmente 
nos fez nascer e nos guiou com segurança através dos turbulentos séculos, há razões para crer 
que este mesmo processo de guia é precisamente o que despertou em nós nossa atual 
compreensão de nós mesmos e nossa relação com este maravilhoso processo. Sensibilizados por 
tal guia da própria estrutura e funcionamento do universo, podemos ter confiança no futuro que 
espera a sociedade humana12. 
Os trabalhos sucessivos de Berry marcaram o caminho do florescimento da 

teologia ecológica nos Estados Unidos. 

A tradição mais difícil de fazer é a que concerne a passagem de uma norma antropocêntrica 
de progresso a outra biocêntrica. Para que haja um verdadeiro progresso, então toda a 
comunidade da vida deve progredir. Qualquer progresso dos humanos a expensas da comunidade 
de vida mais ampla deve levar finalmente a uma diminuição da vida humana em si mesma13. 
Entre os seguidores de Thomas Berry e Matthew Fox no movimento de 

espiritualidade da criação, encontram-se Brian Swimme e James Conlon a 
insistirem na imensa beleza da criação e na presença de Deus no mundo criado14. 

Entrando no tema, é preciso fazer uma análise correlata entre o dano ecológico 
atual e a situação da pobreza. Leonardo Boff, conhecido por sua dedicação à 
teologia da libertação, prioriza o discurso teológico sobre como a destruição 
ecológica entrou nas comunidades indígenas e as privou dos direitos básicos. 

 
10 P. Teilhard de Chardin, Human Energy, Harcourt Brace Javanovich, New York 1971, 82. 
11 Cf. M. E. Tucker, Biography of Thomas Berry, Minding Nature 2009, 22. 
12 T. Berry, “The New Story”: Teilhard Studies 1 (1978) 137. 
13 T. Berry, “Biorregiones: The Context for Re-inhabiting the Earth”: The Dream of the Earth, 

Counterpoint Press, Berkeley 2015, 165. 
14 Cf. B. Swimme, Worldviews and Ecology: Religion, philosophy and environment, Orbis Books, 

Maryknoll, New York 1994, 238-242. 
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Estabeleceu formalmente a interação “grito da terra e grito dos pobres” em sua obra 
primeira: Ecologia: Grito da Terra, grito dos pobres15, e se referiu a ambos 
clamores como “gritos interconectados”16, porquanto eles compartilham a mesma 
causa-raiz. O trabalho de Boff lhe proporcionou na análise dos dados e das situações 
uma profundidade teológica, com a qual a teologia se comprometeu com as 
perspectivas sociais da crise ecológica. 

De sua parte, a tradição luterana abasteceu com uma análise vital a discussão 
ecológica, incorporando os seguintes temas: a) a doutrina dos reinos de Deus, b) o 
rechaço da teologia natural. Jürgen Moltmann enriqueceu a reflexão com sua 
proposta sobre a iminência de Deus na criação e criticou a excessiva ênfase dada à 
transcendência divina, que eliminava a conexão existente entre o Criador e a obra 
de suas mãos. 

Através do monoteísmo do sujeito absoluto, Deus foi cada vez mais despojado de sua 
conexão com o mundo, e se secularizou cada vez mais a realidade do mundo17. 
Douglas John Hall, por sua parte, elaborou a ‘teologia da administração’ como 

uma forma de aprofundar na compreensão do oikos, destacando que somos 
responsáveis pela terra inteira. Desenvolveu as seguintes dimensões de tal 
administração: 

1. Dimensão teológica (administração de Deus): a Terra é do Senhor e sua 
plenitude; 

2. Dimensão cristológica: Jesus cumpre o ofício de mordomo, redefinido como 
servo. Nossa direção não só está exemplificada por Jesus; é a direção prévia 
de Cristo, onde somos iniciados pelo Espírito através da fé. A teologia da 
administração é uma teologia da graça, não só da lei; 

3. Dimensão eclesial: a Igreja é uma comunidade de administradores, existindo 
para servir às necessidades do mundo; 

4. Dimensão antropológica: não só os cristãos, mas todos os seres humanos, 
têm a administração como sua vocação. Só assim pode surgir uma “nova 
humanidade” (cf. Cl 3,10); 

5. Dimensão escatológica: um administrador tem de ser consciente do fim que 
se aproxima. Isto implica a vigilância do administrador (cf. Lc 12), sua 

 
15 Cf. L. Boff, Ecologia: o grito da Terra, grito dos pobres, Trotta, Madrid 1995. 
16 Cf. L. Boff, Ecologia… 144. “Escutar estes dois gritos interconectados e ver a mesma causa-

raiz que os produz, é levar a cabo a libertação integral”. 
17 J. Moltmann, God in Creation. An Ecological Doctrine of Creation, SCM Press, Londres 1985, 

1. 
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integridade (cf. 1Cor 4,2) e seja encontrado sem culpa (cf. Tt 1,7). O juízo 
iminente começará com a casa de Deus (cf. 1Pd 4,7) 18. 

Paul Santmire explicitou as interrelações sistêmicas existentes entre Deus, a 
humanidade e o mundo natural. Destaca 

A solvência do espírito humano no mundo da natureza e no desejo dos seres encarregados de 
celebrar a presença de Deus em, com e sob toda a ordem biofísica19. 

Deus declarou que tudo era bom, de fato, muito bom. Não criou nada desnecessário e não 
omitiu nada necessário. Assim, inclusive na oposição mútua dos diversos elementos do universo 
existe uma harmonia de vontade divina, porque as criaturas receberam seu modo de existência 
pela vontade de seu Criador, cujo propósito é que, através de sua interdependência, levem à 
perfeição a beleza do universo. É a natureza mesma das coisas considerada em si mesma, sem 
ter em conta sua convivência ou não convivência para o homem, a que dá glória ao Criador20. 
Responder ao grito da Terra 

O grito da Terra ilustra a alarmante situação do planeta causada pela 
contaminação, pela mudança climática, pela falência dos recursos naturais, pela 
mineração sistemática, pelo corte das árvores, pela perda da biodiversidade. “O 
grito da Terra não pode e não deve cobrir o grito dos pobres, mas amplificá-lo”, 
adverte Luigino Bruni21. 

Deus protege a natureza. Como diz santo Agostinho: 

Deus, por quem todas as coisas em si mesmas desprovidas do “ser”, tendem ao “ser”; Deus 
que não deixas perecer as coisas que se destroem reciprocamente; Deus, que do nada criaste este 
mundo, percebido por todos os olhos como belíssimo; Deus, que não és o autor do mal, mas que 
permites que ele suceda a fim de prevenir mal maior; Deus, que revelas ao pequeno número dos 
que acedem ao que realmente “é”, que o mal não possui substancia alguma; Deus, graças a quem 
o universo é perfeito, mesmo com seus elementos discordantes; Deus, cujas obras, até as mais 
ínfimas, não possuem dissonância alguma – porque aquilo que parece imperfeito se harmoniza 
com o melhor; Deus, amado por tudo o que consciente ou inconscientemente, pode chegar a 
amar; Deus, que tudo conténs e contudo, nenhuma diminuição sofres da ignomínia da criatura, 
nenhum prejuízo de sua malícia e nenhum logro de seus erros22. 
O eco-teólogo da Sociedade da Missão de São Columbano Sean McDonagh 

afirma: “As pessoas de fé devem converter-se em defensoras das políticas que 
protegem outras espécies, e devem atuar para deter a fluxo da extinção”. Incita as 
liturgias que “animem as pessoas de fé a levar mais a sério a destruição da 

 
18 Cf. D. J. Hall, The Steward: A Biblical model come of age, WB Erdmans, Grand Rapids, 

Michigan 1990, 42-48 
19 H. P. Santmire, The Travail of Nature, Fortress Press, Minneapolis 1985, 9.  
20 Alliance of Religions and Conservation (ARC), The Assisi Declarations, Messages on Humanity 

and Nature from Buddhism, Christianity, Hinduism, Islam & Judaism, Basilica Di S. Francesco 
Assisi, UK 5. 

21 Luigino Bruni, The cry from the Earth and the poor asks for dreams and new prophecies: 
https://www.edc-online.org/en/publications/articles-by/luigino-bruni-s-articles/avvenire-
editorial/15682-the-cry-from-the-earth-and-the-poor-asks-for-dreams-and-new-prophecies.html. 

22 Santo Agostinho, Sol. I, 2. 
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biodiversidade”23, e promove a celebração do Tempo da criação, uma forma 
ecológica de integrar um “novo” período litúrgico na Igreja, aceitado oficialmente 
pelo Vaticano em 2019. 

A destruição da natureza inclui o dano de sua dignidade e nosso papel na tarefa 
de curar a Terra24. Leonardo Boff proporcionou uma profunda reflexão sobre a 
recuperação e a cura da Terra: 

O sagrando nos traz de volta de nosso exílio e nos desperta de nossa alienação. Traz-nos de 
volta para casa que havíamos deixado, e começamos a tratar a Terra, cada coisa nela, e a todo o 
universo como tratamos nosso corpo, cada um de nossos órgãos, cada emoção de nossa alma e 
cada pensamento de nossa mente. Só uma relação pessoal com a Terra faz com que a amemos. 
Não exploramos, mas respeitamos e reverenciamos a quem amamos. Uma nova era pode 
começar, não de trégua, mas de paz e de verdadeira conexão25. 

Guia de reflexão 

Fomentamos um discernimento comunitário sobre nosso papel na proteção da 
criação: 

1. Na perspectiva da fé, tudo o que Deus criou é bom e bonito. Santo Agostinho 
destacou-o claramente: 

Cada uma das coisas criadas é boa, e em conjunto são muito boas, porque juntas 
constituem um universo de admirável beleza26. 

2. Na encíclica Laudato Si’, o Papa Francisco destacou a cooperação como um 
meio de solidariedade, exortando a participação no processo criativo de 
Deus:  

Todos podemos colaborar, como instrumentos de Deus, no cuidado da criação, cada um 
a partir da sua própria cultura, experiência, iniciativas e capacidades27. 

3. Discernimento comum: Celebração do Tempo da criação. 

4. Resposta pastoral. 

a. Integrar o tema/discussão do “Cuidado da Criação” em nossas 
atividades de formativas, com a Laudato Si’ como guia de debate. 

b. Organizar equipes de liderança ambiental local. 

c. Participar das atividades locais para promover a justiça ambiental e 
outras preocupações ecológicas. 

 
23 Francis and the Columbans are urging Catholic parishes and schools to celebrate the Season 

of Creation 2019: https://www.yourcatholiclegacy.org.uk/news/pope-francis-and-the-columbans-
are-urging-catholic-parishes-and-schools-to-celebrate-the-season-of-creation-2019/. 

24 Cf. L. Boff, Ecologia… 149. 
25 L. Boff, Ecologia… 153. 
26 Santo Agostinho, Ench. 1, 3, 10. 
27 LS, 14. 
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O grito dos pobres 

A face humana da crise ecológica é a dos pobres. Eles enfrentam os desastres 
ecológicos dos últimos anos e sofrem os fortes desafios da alteração do clima: 

A relação com ecologia é direta, já que os pobres e os oprimidos pertencem à natureza, e sua 
situação é objetivamente uma agressão ecológica28. 

À medida em que o mundo se enreda na crise sanitária como consequência do 
impacto da contaminação industrial, a habitabilidade do planeta com frequência se 
vê comprometida devido à ínfima alarmante qualidade do ar a atingir a humanidade. 
Greenpeace criou nos últimos anos uma campanha publicitária onde delineia, a fim 
de investigar os efeitos contaminantes do carvão, que as enfermidades respiratórias 
são sempre associadas à contaminação, repercutindo não só na saúde humana, mas 
também no planeta. Cada vez mais comunidades se veem prejudicadas pela 
contaminação industrial. Lamentavelmente, as grandes empresas mostram-se 
insensíveis a esta realidade, e nem sequer as acusações apresentadas contra elas por 
violações ambientais as incomodam. 

As Escrituras falam constantemente de Deus em nome dos pobres. Ele é quem 
“escuta seu clamor” e “vem em seu socorro”; quem os “protege” e “defende”; quem 
os “resgata” e “salva” ... Com efeito, os pobres nunca encontrarão em Deus um ser 
indiferente ou silencioso ante sua súplica. Deus é aquele que faz justiça e não 
esquece (cf. Sl 40,18; 70,6); é seu refúgio e nunca deixa de vir em sua ajuda (cf. Sl 
10,14)29. 

A identidade dos pobres se manifesta na vida teológica da Igreja, tal como 
refletem os teólogos da libertação e outras perspectivas teológico-pastorais: 

Nunca na história das teologias cristãs os pobres chegaram a ser tão centrais. Tratar de 
construir toda uma teologia a partir da perspectiva das vítimas e assim denunciar os mecanismos 
que os fizeram vítimas e ajudar a superar esses mecanismos recorrendo ao depósito espiritual do 
cristianismo, forjando coletivamente uma sociedade que ofereça maiores oportunidades à vida, 
a justiça e a participação: esta é a única intuição da teologia da libertação30. 

Os pobres são vistos como agentes ativos de transformação social, não como 
objeto de desenvolvimento. Promove-se a participação dos pobres na vida política, 
e inclusive se fomenta sua mudança em líderes da sociedade. Já nos anos 60, líderes 
eclesiais, pastorais e religiosos criticavam os modelos de desenvolvimento 
introduzidos pelas organizações internacionais e as instituições de ajuda 

 
28 L. Boff, Ecologia… 139. 
29 Francisco, “A esperança dos pobres nunca se frustrará”: Terceira Jornada Mundial dos 

Pobres, 17 de novembro de 2019 
(http://www.vatican.va/content/francesco/es/messages/poveri/documents/papa-
francesco_20190613_messaggio-iii-giornatamondiale-poveri-2019.html). 

30 L. Boff, Ecologia… 139. 

http://www.vatican.va/content/francesco/es/messages/poveri/documents/papa-francesco_20190613_messaggio-iii-giornatamondiale-poveri-2019.html
http://www.vatican.va/content/francesco/es/messages/poveri/documents/papa-francesco_20190613_messaggio-iii-giornatamondiale-poveri-2019.html
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intergovernamentais, e propunham a inclusão social como uma ferramenta mais 
eficaz que o simples subsídio do desemprego. 

O grito dos pobres reflete o impacto da injustiça social e, em muitos casos, da 
degradação do meio ambiente. “Como sempre, os pobres e vulneráveis são os 
primeiros a sofrerem e os mais atingidos” 31. 

Hoje em dia, a crescente consciência das comunidades indígenas, que reclamam 
uma maior proteção de suas terras e de seus direitos ancestrais, urge preservar as 
matas da mineração, do corte, da expansão agrícola massiva e de outras agressões 
relacionadas com o desenvolvimento. 

A pobreza está vinculada com a degradação do meio ambiente. Esta correlação 
foi apresentada por muitas das organizações que trabalham pela conservação da 
Terra. A conexão existente entre a taxa de pobreza e o alcance da destruição das 
florestas com fins comerciais mostram que estão emparelhados. A corrupção 
estrutural não respeita os regulamentos ambientais existentes. Globalmente, 
promulgamos leis de proteção da biodiversidade e até em acordo com as regulações 
pertinentes; entretanto, todas elas são arquivadas pelos governos corruptos, 
favorecendo deliberadamente os grandes contaminantes e os negócios 
impulsionados pelo capitalismo. 

Responder ao grito dos pobres 

A Igreja e as comunidades de fé têm urgência em responder com um plano bem 
elaborado e estruturado. O Papa Francisco falou da exigência de uma Igreja pobre, 
que não só comparta solidariamente, mas que se deixe evangelizar pelos pobres32. 
Na mensagem da III Jornada Mundial dos Pobres, disse: 

Na proximidade aos pobres, a Igreja se dá conta de que é um só povo, espalhado por muitas 
nações e chamado a assegurar que ninguém se sinta estranho ou marginalizado, porque inclusive 
todos estão em um caminho comum de salvação. A situação dos pobres nos obriga a não nos 
manter distantes do corpo do Senhor, que sofre com eles. Ao contrário, somos chamados a tocar 
sua carne e a nos comprometer pessoalmente a oferecer um serviço que seja uma autêntica forma 
de evangelização. O compromisso com a promoção dos pobres, incluída sua promoção social, 
não está distante do anúncio do Evangelho. Ao contrário, manifesta o realismo da fé cristã e sua 
validade histórica33. 

O mundo só oferece remédios que atenuam a pobreza, mas não a erradicam. E, 
de fato, o índice de pobreza mundial aumentou progressivamente na última década 

 
31 A. Guterres, UN Secretary General Remarks at High-Level Meeting on Climate and Sustainable 

Development, 28 March 2019: https://www.un.org/sg/en/content/sg/speeches/2019-03-28/remarks-
high-level-meeting-climate-and-sustainable-development. 

32 “Por isso, desejo uma Igreja pobre para os pobres. Estes têm muito para nos ensinar. Além de 
participar do sensus fidei, nas suas próprias dores conhecem Cristo sofredor. É necessário que todos 
nos deixemos evangelizar por eles” (EG, 198). 

33 Francisco, “A esperança dos pobres nunca se frustrará”. 

https://www.un.org/sg/en/content/sg/speeches/2019-03-28/remarks-high-level-meeting-climate-and-sustainable-development
https://www.un.org/sg/en/content/sg/speeches/2019-03-28/remarks-high-level-meeting-climate-and-sustainable-development
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em 101 países, supondo 1.300 milhões de pessoas. Isso quer dizer que 23,1% da 
população mundial é multidimensionalmente pobre34. 

Guia de reflexão 

Iniciemos uma resposta comunitária sobre as situações de pobreza de nossas 
realidades: 

1. Santo Agostinho fala da propriedade comum dos bens como uma 
necessidade a ser partilhada. 

Deus não exige muito de ti. Pede de ti o que te deu, e sejas capaz de tirar dele o bastante. 
Os bens restantes dos ricos são as necessidades dos pobres. Quando possuis mais do que 
precisas, possuis o que pertence aos outros35. 

2. O Papa Francisco exorta a Igreja, enquanto comunidade de fé, a ver as causas 
da pobreza e fomentar uma ação direta canalizando uma resposta integral no 
combate à injustiça e à pobreza estruturais:  

Nesta linha, se pode entender o pedido de Jesus aos seus discípulos: «Dai-lhes vós 
mesmos de comer» (Mc 6, 37), que envolve tanto a cooperação para resolver as causas 
estruturais da pobreza e promover o desenvolvimento integral dos pobres, como os gestos 
mais simples e diários de solidariedade para com as misérias muito concretas que 
encontramos36. 

3. Discernimento comum. Celebração do Ano dos Pobres.  Lema para o ano 
2020: “Estende tua mão aos pobres”. Nele, o Papa exorta à responsabilidade 
e ao compromisso, como homens e mulheres integrantes da única família 
humana. Anima a levar as cargas dos mais débeis, de acordo com as palavras 
de São Paulo: “Fazei-vos servos uns dos outros, pelo amor. Pois toda a lei se 
resume neste único mandamento: ‘Amarás o teu próximo como a ti mesmo’” 
(Gl 5, 13-14). “Carregai os fardos uns dos outros; assim cumprireis a lei de 
Cristo” (Gl 6,2). O Apóstolo ensina que a liberdade oferecida na morte e na 
ressurreição de Jesus Cristo nos faz individualmente responsáveis por server 
os outros, especialmente os mais débeis. Isto não é uma opção, mas, melhor, 
um sinal de autenticidade da fé que professamos37. 

4. Resposta pastoral: 

a) Encontrar um melhor lugar para iniciar um desenvolvimento 
participativo na luta contra a injustiça; 

 
34 United Nations Development Programme and Oxford Povery and Human Development 

Initiative, Global Multidimensional Poverty Index 2019: Illuminating Inequalities, 2019, 1. 
35 Santo Agostinho, En. in Ps. 147, 12. 
36 EG, 188. 
37 Cf. Francisco, “Tende tua mão ao pobre (cf. Si 7,32)”: Mensagem para a IV Jornada Mundial 

dos Pobres (http://www.vatican.va/content/francesco/es/messages/poveri/documents/papa-
francesco_20200613_messaggio-iv-giornatamondiale-poveri-2020.html).  

http://www.vatican.va/content/francesco/es/messages/poveri/documents/papa-francesco_20200613_messaggio-iv-giornatamondiale-poveri-2020.html
http://www.vatican.va/content/francesco/es/messages/poveri/documents/papa-francesco_20200613_messaggio-iv-giornatamondiale-poveri-2020.html
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b) Fomentar o diálogo com os líderes das comunidades pobres como forma 
de escutar e discernir a ação comum; 

c) Permitir que os membros de nossa comunidade participem. 

CONECTANDO OS PONTOS ENTRE OS PROBLEMAS AMBIENTAIS E SOCIAIS 

O alarmante chamado da emergência climática está perturbando a ‘ordem’ 
política estabelecida. Pode isolar governos e, inclusive, nivelar o caminho em uma 
nova mudança de regime em certos países. Os problemas ambientais incidem na 
vida das pessoas, no fato de que as comunidades se tornam em vítimas de todos os 
danos ocasionados no meio ambiente. Os governos não podem menosprezar o 
clamor das vítimas. As pessoas mais pobres continuarão experimentando a 
mudança climática nos fatos tão patentes como a perda de recursos e a oportunidade 
de subsistência, a fome, os efeitos adversos na saúde e as migrações38. 
Lamentavelmente, esta época está vendo tanto a reverberação das vozes ecológicas 
como a realidade de que se estão produzindo mais danos ambientais em todos os 
continentes. 

Historicamente, as pessoas se viram obrigadas a fugir de suas casas devido às guerras civis, 
a instabilidade política, a pobreza e a fome, mas o crescente número de fenômenos 
meteorológicos extremos, vinculados à mudança climática, contribui cada vez mais para a 
migração39. 

O Papa Francisco identificou a interconexão de todos eles e falou de uma 
“ecologia integral”40. Segundo o Pontífice, o problema não é só ecológico, com 
impactos potencialmente catastróficos sentidos através dos sistemas financeiros, 
ecológicos e sociais41. 

Conforme a mudança climática se intensifica, será mais difícil alimentar-nos. As taxas de 
extinção disparam à medida em que os habitats diminuem. Mais e mais pessoas serão forçadas 

 
38 The Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), J. Roy, P. Tschakert, H. Waisman, S. Abdul 

Halim, P. Antwi-Agyei, P. Dasgupta, B. Hayward, M. Kanninen, D. Liverman, C. Okereke, P. F. 
Pinho, K. Riahi and A. G. Suárez Rodríguez, 2018: “Sustainable Development, Poverty Eradication 
and Reducing Inequalities”: Global Warming of 1.5°C. An IPCC Special Report on the impacts of 
global warming of 1.5°C above pre-industrial levels and related global greenhouse gas emission 
pathways, in the context of strengthening the global response to the threat of climate change, 
sustainable development, and efforts to eradicate poverty [V. Masson-Delmotte, P. Zhai, H.-O. 
Pörtner, D. Roberts, J. Skea, P.R. Shukla, A. Pirani, W. Moufouma-Okia, C. Péan, R. Pidcock, S. 
Connors, J.B.R. Matthews, Y. Chen, X. Zhou, M.I. Gomis, E. Lonnoy, T. Maycock, M. Tignor, and 
T. Waterfield (eds.)]. In Press. p. 479. [hereinafter IPCC]. 

39 Convenção Marco das Nações Unidas sobre a Mudança Climática (CMNUMC), Climate Change Is A Key 
Driver of Migration and Food Insecurity, 16 de outubro de 2017: https://unfccc.int/news/climate-
change-is-a-key-driver-of-migration-and-food-insecurity. [En adelante, la CMNUCC]. 

40 LS, IV. 
41 UNDRR (Oficina das Nações Unidas para a Redução do Risco de Desastres), Global 

Assessment Report on Disaster Risk Reduction, 55: 
https://gar.unisdr.org/sites/default/files/reports/2019-05/full_gar_report.pdf.  
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a sair de suas casas tanto quanto a terra da qual dependem se torna menos capaz de mantê-las. 
Isto já está causando muitos conflitos locais por causa da diminuição dos recursos42. 

Se não forem levados em conta estes problemas, produzir-se-á uma profunda 
deterioração das pessoas e uma significativa destruição do planeta. 

Sim, existe uma conexão entre a “emergência climática” e outras lutas sociais. 
A destruição de comunidades, para dar caminho à construção de oleodutos e 
gasodutos; a contínua devastação de florestas na região do Amazonas e nos países 
como Indonésia, modificando a vida dos povos indígenas e de todo o ecossistema; 
as mortes causadas pelos furacões, cada vez mais arrasadores... todos estes impactos 
criam perturbações econômicas nas famílias e nas comunidades atingidas, e 
causando desalojamentos (social e econômico). 

A mudança climática atinge as pessoas dentro de seus países, normalmente criando uma 
migração interna antes de chegar a um nível de deslocamento das pessoas além-fronteiras43. 

O Papa Francisco interpelou recentemente aos jovens economistas e empresários 
de todo o mundo para se reunirem, refletirem e serem capazes de reanimar nosso 
sistema econômico. Expressou em sua mensagem: 

Tudo está profundamente conectado, de modo que a preservação do meio ambiente não pode 
estar separada da garantia de justiça aos pobres e da busca de respostas aos problemas estruturais 
da economia mundial. (...) É preciso corrigir os modelos de crescimento incapazes de garantir o 
respeito ao meio ambiente, a abertura à vida, a preocupação pela família, a igualdade social, a 
dignidade dos trabalhadores e dos direitos das gerações futuras. Lamentavelmente, poucos 
escutam o chamamento a reconhecer a gravidade dos problemas e, mais ainda, a pôr em marcha 
um novo modelo econômico, fruto de uma cultura de comunhão baseada na fraternidade e 
igualdade44. 

A maioria de nossos atuais problemas ambientais é resultado de ações e 
omissões de nossos líderes políticos, que comumente justificam as numerosas 
destruições usando razões econômicas e desenvolvimentistas, o que reflete uma 
leitura errônea do desenvolvimento sustentável. Como destaca o informe do IPCC 
de 2018, ao trazer os efeitos da mudança climática, devemos 

permitir às pessoas uma vida digna, evitando ao mesmo tempo ações sufocadoras de suas 
capacidades; transformar as economias; superar as pautas desiguais de consumo e produção, e 
definir o desenvolvimento como bem-estar, e não como mero crescimento econômico45. 

 
42 A. Gutierres, Secretary-General's remarks on Climate Change: ONU, September 10, 2018: 

https://www.un.org/sg/en/content/sg/statement/2018-09-10/secretary-generals-remarks-climate-change-
delivered. 

43 Climate Change and Disaster Displacement: https://www.unhcr.org/climate-change-and-disasters.html. 
44 Francis, Letter of The Holy Father for The Event “Economy of Francesco” [Assisi, 26 - 28 March 

2020]: http://w2.vatican.va/content/francesco/en/letters/2019/documents/papa-francesco_20190501_giovani-
imprenditori.html. 

45 IPCC, o.c., 469. 
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REESTRUTURAÇÃO DAS ESTRATÉGIAS GLOBAIS CONTEMPORÂNEAS 

Em 2015, a Convenção Marco das Nações Unidas sobre a Mudança Climática 
(CMNUMC) elaborou o Acordo de Paris, uma ‘diretriz’ não vinculante, mas 
indispensável, a fim de os países discorrerem e intensificarem a ação climática. 
Entretanto, os compromissos adotados pelos países são poucos eficientes. Tratam 
somente da mudança climática a partir de sua perspectiva econômica. Deixam de 
lado enfoques sobres a equidade e a justiça climática, e a voz gritante vem das 
nações mais poluidoras da atmosfera por CO2, e o suportar as consequências 
continuam com os países em desenvolvimento46. 

Naomi Klein, uma das ativistas canadenses mais midiáticas, acionou o alarme 
sobre a necessidade de um “plano pós-Paris”. Tinha razão. Depois do Acordo de 
Paris, vimos um cenário progressivo onde mais pessoas sofrem os impactos 
climáticos sem a devida atenção por parte do restante dos países. Klein disso certa 
vez: 

Sobre a urgência da ação climática, hoje me sinto como ontem. A ameaça é tão grave que é 
imoral perder inclusive um momento ponderando nossas possibilidades de êxito. Enquanto 
houver alguma possibilidade de manter as temperaturas abaixo dos níveis verdadeiramente 
catastróficos, temos a responsabilidade inquebrantável de fazer tudo o que estiver ao nosso 
alcance para aumentar essas possibilidades47. 

A CMNUMC deveria repensar qualquer acordo “futuro”: fazendo-o 
juridicamente vinculante (tornando os signatários legalmente responsáveis); 
especificando claramente o financiamento do clima; melhorando a disposição 
responsável da perda e do dano; revisando a atitude capitalista sistêmica relacionada 
com os modelos econômicos, políticos e desenvolvimentistas; e infundindo uma 
declaração coerente de emergência climática. O mais importante é superar, na 
futura conferência das partes (COP), o conformismo sentido em todas as 
conferências internacionais ao se declarar que qualquer acordo é melhor do que 
nenhum. Esta atitude derrotista dos países em desenvolvimento, e a seguinte COP 
ao Acordo de Paris incorreu no mesmo erro. 

Muitas pessoas esperavam que o Acordo de Paris trouxesse consigo o desenvolvimento 
produtivo de um futuro sem combustíveis fósseis. Entretanto, dito acordo não aborda os 
problemas fundamentais do sistema econômico capitalista mundial e continua fomentando a da 
dependência dos fósseis para impulsionar o crescimento econômico a curto e médio prazo48. 

 
46 Cf. R. Clémençon, “The Two Sides of the Paris Climate Agreement: Dismal Failure or Historic 

Breakthrough?”: The Journal of Environment & Development: 
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1070496516631362. 

47 N. Klein, “Economic Pressure Could Jolt Trump into Action on Climate Change”: New York 
Daily News, May 31, 2017: http://www.naomiklein.org/articles/2017/06/economic-pressure-could-
jolt-trump-action-climate-change. 

48 R. Clémençon, “The Two Sides of the Paris Climate Agreement: Dismal Failure or Historic 
Breakthrough?”: https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1070496516631362. 

https://journals.sagepub.com/home/jed
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1070496516631362
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1070496516631362
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Os tempos, o livro de normas e os objetivos devem ser expressos em realidades 
e experiências vinculadas ao clima. Deve-se incorporar o Diálogo Talanoa49, em si 
mesmo benéfico para a COP, porquanto as comunidades desafiadas têm muito por 
colaborar nas negociações. Os resultados das conferências hão de ser algo a mover 
os países para ações específicas, não só no esboço de programas. Os mecanismos 
de aplicação têm que chegar às comunidades atingidas, dado que, na maioria das 
vezes, só têm acesso a estas as instituições governamentais as entidades acadêmicas 
e as organizações não governamentais (ONGs), e tão somente para supervisionar 
os planos de financiamento. 

 

O CUIDADO ECOLÓGICO E A REFLEXÃO AGOSTINIANA 

1. Revelação na criação. Santo Agostinho escreveu: “Toda a Trindade se revela 
a nós na criação” 50. Na imagem divina, Deus criou para nós o corpo e a alma, 
assim toda a criação manifesta a bondade do Criador. Este nos dota de vida, 
enriquecendo-nos com a encarnação de Jesus, revelando n’Ele a 
identificação de Deus em toda sua criação. “Uma Pessoa da Santíssima 
Trindade inseriu-se no universo criado, partilhando a própria sorte com ele 
até à cruz. Desde o início do mundo, mas de modo peculiar a partir da 
encarnação, o mistério de Cristo opera veladamente no conjunto da realidade 
natural, sem com isso atingir a sua autonomia”51. A revelação do Criador no 
sacramento da natureza e da humanidade é real, de forma que sua imagem 
se manifesta na natureza e naqueles que sofrem a destruição ambiental. 

Reflexão. O Papa Francisco exclama:  
Como imago Dei, à imagem de Deus, somos convidados a ter cuidado e respeito por todas 

as criaturas, e a oferecer amor e compaixão por nossos irmãos e irmãs, especialmente os 
mais vulneráveis dentre nós, à imitação do amor de Deus por nós, manifestado em seu filho 
Jesus, que se fez homem para compartilhar de nosso estado de vida e nos salvar52. 

 
49 Cf. UNFCCC, “What is Talanoa?”: Talanoa Dialogue, 2018. “Talanoa é uma palavra tradicional 

usada em Fiji e em todo o Pacífico para designar um processo de diálogo inclusivo, participativo e 
transparente. O propósito de Talanoa é compartir histórias, criar empatia e tomar decisões acertadas 
para o bem coletivo.  O processo de Talanoa entranha o intercâmbio de ideias, aptidões e 
experiências através da narração de histórias... Durante o processo, os participantes fomentam a 
confiança e promovem o conhecimento mediante a empatia e a compreensão. Culpar os outros e 
fazer observações críticas é incompatível com a fomentação da confiança e o respeito mútuos e, 
portanto, incompatível com o conceito de Talanoa. Talanoa promove a estabilidade e a inclusive no 
diálogo mediante a criação de um espaço seguro que engloba o respeito mútuo para uma plataforma 
na tomada de decisões para um bem maior” (https://talanoadialogue.com/background). 

50 Santo Agostinho Ciu. Dei, 11, 24. 
51 LS, 99. 
52 Francis, Earth Day Message, Library of the Apostolic Palace, Vatican, 22 April 2020. 
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2. A criação como reflexo do caráter divino53. A forma de ser de Deus se dá na 
perfeição, beleza e ordem. A aniquilação do criado por Deus atenta contra 
sua imagem. Santo Agostinho disse:  

Vós, Senhor, os criastes; por sois belo, eles são belos; porque sois bom, eles são bons; 
porque existis, eles existem. Não são tão formosos, nem tão bons, nem existem do mesmo 
modo que vós, seu Criador. Comparados convosco, nem são belos nem são bons nem 
existem. Graças sejam dadas por sabermos estas coisas. Mas a nossa ciência, comparada 
com a vossa, é ignorância54. 

Em nossos dias assistimos à contínua destruição da natureza e da vida das 
comunidades ali existentes; o caminho de Deus é o cuidado. Destruímos 
muito do que Deus criou. 

Reflexão e ação: 

• O Papa Francisco sustenta: 
Falhamos no cuidado da terra, nossa casa-jardim; falhamos no cuidado de nossos irmãos 

e irmãs. Pecamos contra a terra, contra o próximo e, em última instância, contra o Criador, 
o Pai benevolente que provê a todos, e deseja que vivemos em comunhão e floresçamos 
juntos.55. 

• Quanto lixo produzimos em nossas comunidades, em nossa localidade?  

• És consciente do teu ‘lixo pessoal’ diário? 

• A quantidade global de resíduos está alcançando níveis surpreendentes:  
O mundo gera 2.010 milhões de toneladas de resíduos sólidos locais por ano, com 33% 

deles... não tratados de forma segura para o meio ambiente. Em todo o mundo, os resíduos 
gerados por pessoa/dia são em média 0,74kg, mas variam amplamente de 0,11 a 4,54 kg. 
Embora representem 16% da população mundial, os países ricos geram aproximadamente 
34%, ou 638 milhões de toneladas, dos resíduos do mundo... Estima-se que os resíduos 
mundiais aumentem para 3,40 bilhões de toneladas em 205056. 

• Por que continuar usando garrafas de plástico, que se acumulam e 
contaminam nossos oceanos, prejudicando a vida marinha? Por que 
contribuir com a crise dos resíduos ou com a cultura do descartável? 

3. A criação como inerentemente valiosa57. Torna-se contrário à natureza 
criativa do Criador se nós, como parte de toda a criação, continuarmos 
destruindo o que ele fez, sem levar em conta as futuras gerações. Ser 
administradores da criação implica conservar o que Deus criou, não destruir 
os recursos naturais, as terras e as montanhas com mineração, as árvores e 

 
53 Cf. R. Williams, “¿Good for Nothing? Augustine on Creation”: AugStud 25 (1994) 11-12. 
54 Santo Agostinho, Conf. 11, 4, 6. 
55 Francis, Earth Day Message, Library of the Apostolic Palace, Vatican, 22 April 2020. 
56 S. Kaza, L. Yao, P. Bhada-Tata & F. Van Woerden, What a Waste 2.0: A Global Snapshot of 

Solid Waste Management to 2050, World Bank Group, International Bank for Reconstruction and 
Development/The World Bank, 2018, 3. 

57 Cf. A. J. Spencer, The Inherent Value Of The Created Order: Toward A Recovery Of Augustine 
For Environmental Ethics. 
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as florestas, a biodiversidade, os recifes de corais e as espécies em perigo de 
extinção. Os danos ecológicos causados pela agressão do desenvolvimento 
opõem-se à vontade vital de Deus. 

Reflexão e ação: 

• A vida na terra e sob a água são elementos de nossa existência. Relacionamos 
nossa vida comunitária com a existência da natureza? 

• Melhorou a vida nas comunidades de mineiros? 

• Podemos permitir às indústrias contaminadoras agirem em nossa localidade 
prejudicando a saúde das pessoas? 

4. A criação satisfaz as necessidades dos humanos instrumentalmente, mas 
também aponta para a maior glória do Criador. todos nós merecemos um 
planeta habitável. Fomos testemunhas do consumo excessivo de nossos 
recursos, até o ponto de esgotar, passando de uma nação a outra. O habitável 
na criação de Deus, também é habitável para nossa fé, para as pessoas e para 
um meio ambiente saudável. Hoje em dia somos testemunhas da pobreza e 
de seu custo para nosso habitat humano; ao afrontar a degradação ambiental 
e o cuidado do planeta, devemos combater a pobreza. 

O ambiente humano e o ambiente natural degradam-se em conjunto; e não podemos 
enfrentar adequadamente a degradação ambiental, se não prestarmos atenção às causas que 
têm a ver com a degradação humana e social58. 

Aqui também se encontra a autêntica preocupação social pelos outros; 
não é só uma questão de beleza, mas um empenho integral. A viagem a um 
futuro saudável também implica abraçar a justiça social. A glória do Criador 
repousa em nosso cuidado do planeta e dos pobres. De fato, a Criação é boa 
porque obtém sua bondade do Criador59. 

Reflexão e ação: 

• Adornemos nossa vida diária com atos em favor da criação. 

• Celebremos e participemos no Dia da Criação, na Liturgia e na ação coletiva. 
Do 1 de setembro (Dia da Oração pela Criação) ao 4 de outubro (Festa de 
São Francisco de Assis), e o 24 de maio (aniversário da Laudato Si’), 
unamo-nos às comunidades de fé para rezar e cuidar da criação. 

 
58 LS, 48. 
59 Cf. Santo Agostinho, Ciu. Dei 22, 24; Nat. b. 1. 
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5. Interrelação60. Este conceito de interrelação mediada de santo Agostinho 
nos permite advertir a interconexão de tudo, e pode ser uma ferramenta para 
enfrentar as preocupações ecológicas atuais. O Papa Francisco fala de 
‘interconexão’ na Laudato Si’: “Tudo está interligado. Por isso, exige-se uma 
preocupação pelo meio ambiente, unida ao amor sincero pelos seres 
humanos e a um compromisso constante com os problemas da sociedade”61. 
A teologia de santo Agostinho pode ser considerada a fonte de uma ética 
ambiental ao mostrar a relação da divindade com a criação através do Filho 
de Deus encarnado e das relações econômicas dentro da Trindade. Existe 
uma interrelação mediada a proporcionar uma analogia sugestiva na hora de 
abordar as preocupações ecológicas modernas. Em virtude desta interrelação 
global, o que ocorre em nosso planeta atinge a todos nós, como, por exemplo, 
a devastadora destruição da Amazônia. 

Reflexão e ação: 

• O chamamento à solidariedade mundial em favor da natureza e das 
comunidades humanas é uma prioridade. 

• Os impactos da mudança climática repercutem em todos. Em 2018, através 
do informe do IPCC, os principais cientistas do meio ambiente advertiam de 
que só temos 12 anos para limitar a catástrofe da mudança climática, freando 
o aquecimento global em 1,5ºC: 

As iniciativas coerentes objetivando o 1,5ºC requerem contundentes, precisas e urgentes 
atuações da política transformadora dirigidas à descarbonização do subproduto de energia, 
a eletrificação, a mudança de combustíveis, a eficiência energética, a mudança no uso do 
solo e dos estilos de vida... 62. 

• “1.300 milhões de pessoas vivem em uma pobreza multidimensional nos 105 
países em desenvolvimento, vendo-se despossuídas em ao menos um terço 
das privações concernentes  à saúde, educação e nível de vida, carecendo de 
água potável, saneamento, nutrição adequada ou educação primária; dois 
terços de todos os pobres multidimensionais vivem em países em 
desenvolvimento. 889 milhões de pessoas em países medianos sofrem 
restrições em nutrição, escolarização e saneamento, igualmente aos que 
vivem em países pobres” 63. 

 
60 Cf. S. A. Dunham, The Trinity and Creation in Augustine: An Ecological Analysis, State 

University of New York Press, Albany, NY, 55. 
61 LS, 91. 
62 IPCC, de Coninck, H., A. Revi, M. Babiker, P. Bertoldi, M. Buckeridge, A. Cartwright, W. 

Dong, J. Ford, S. Fuss, J.-C. Hourcade, D. Ley, R. Mechler, P. Newman, A. Revokatova, S. Schultz, 
L. Steg, & T. Sugiyama, 2018: Strengthening and Implementing the Global Response, 321. 

63 Oxford Poverty and Human Development Initiative (2018), Global Multidimensional Poverty 
Index 2018: The Most Detailed Picture to Date of the World’s Poorest People, University of Oxford, 
UK, X. (Spanish significance of number is different). 
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• Realidades que nos atingem: a crise de água, eventos climáticos extremos e 
desastres catastróficos relacionados ao clima. 

6. A ordem criada64. A criação é estimada e protegida, mas não amada65. O 
valor inerente e instrumental da criação não deve ser interpretado como 
abuso e dominação. Deve-se gerar um espaço para a negação das tendências 
antropogênicas do pensamento e da razão teológica. Há de se difundir a 
mensagem de que o centro da criação não é só a humanidade em si, mas, 
sim, a humanidade na criação, escutando seus gritos. Não é só humanidade 
a sofrer os desafios da destruição ecológica, mas toda a criação. 

Reflexão: 

• Reconheço Deus como Criador e legislador de toda a vida? 

• Dou graças a Deus por nossa coexistência com a natureza? 

7. Bem comum. O cuidado do bem comum define essencialmente a totalidade 
de nosso propósito de atuar como administradores para um maior encargo 
social, comprometendo-nos com uma gestão enraizada em nosso amor a 
Deus e às pessoas. A criação é o resultado do amor de Deus, “da grandeza 
de sua generosidade” (abundantiam beneficentiae) 66. 

Embora os seres humanos façam parte dos ecossistemas facilitadores das relações que 
dão vida ao nosso planeta, o cuidado deles – e tudo está interconectado – é fundamental para 
promover a dignidade de cada indivíduo, o bem comum da sociedade, o progresso social e 
o cuidado do meio ambiente67. 

Reflexão: 

• Sou sensível às necessidades das comunidades pobres e ao sofrimento 
humano? 

• Estamos dispostos a nos comprometer no cuidado da natureza ante sua 
destruição? 

 
64 O. O’Donovan, “Usus and Fruitio in Augustine, De Doctrina Christiana I”: Journal of 

theological Studies 33 (1982) 368. 
65 Cf. A. J. Spencer, The Inherent Value… 6. 
66 Cf. M. Rochelle F. Renacia, “Contemporary Ecology and Augustine on Creation”: Estudios 

Eclesiásticos 94 (2019) 363-402. 
67 Documento Preparatório para o Sínodo da Amazônia, Novos caminhos para a Igreja e para uma 

ecologia integral, 15. 
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RESPOSTAS CONTEMPORÂNEAS E QUESTÕES EMERGENTES 

Declaração de emergência climática 

“O grito da terra e o grito dos pobres não podem continuar” 68. Este último 
pronunciamento do Papa Francisco impele à ação. É o desejo de que os governos e 
instituições adotem medidas para resolver de maneira sustentável a divergência 
ambiental. Precisa-se abordar esta emergência climática com urgência. 

Primeiro, requer-se adotar o modo de emergência. Temos de acabar com o 
romantismo da mudança climática. Os fenômenos climáticos extremos continuam 
sendo notícia. A gravidade e a proximidade das consequências são constatadas em 
qualquer lugar69. As advertências são reais. Há pouco tempo, a Plataforma 
Intergovernamental científico-normativa sobre a diversidade biológica e serviços 
dos ecossistemas publicou um informe da evolução mundial sobre a diversidade 
biológica e ecossistemas. Nele destaca: 

As ações humanas ameaçam com a extinção mundial mais espécies que antes..., sugerindo 
que aproximadamente um milhão de espécies já enfrentam a extinção; muitas delas em décadas, 
se não forem tomadas medidas para reduzir a intensidade dos geradores da perda de 
biodiversidade. Sem essas medidas, produzir-se-á uma maior aceleração do ritmo de extinção de 
espécies mundialmente, sendo já, pelo menos, de dezenas a centenas de vezes maior que a média 
dos últimos dez milhões de anos70. 

A declaração de emergência climática começou como uma iniciativa 
impulsionada pelas pessoas que viram e experimentaram os impactos do meio 
ambiente. Com o uso de dados científicos, promovem campanhas sem precedentes 
contra o poder corporativo e os governos passivos. É inegável que os governos 
devem combater os fatores de divergência climáticas como emergência. “Os fatores 
diretos da mudança na natureza com maior impacto mundial foram (começando 
pelos de maior repercussão):  as mudanças no uso da terra e do mar; a exploração 
direta de organismos; a mudança climática; a contaminação; e a invasão de espécies 
estranhas”, acelerada durante os últimos cinquenta anos71. 

A declaração deve ser contundente e decisiva. Os governos devem dizer a 
verdade e declarar uma emergência climática e ecológica, trabalhando com outras 

 
68 Francisco, Mensagem de Vídeo para marcar a “Semana da Laudato Si’” (16-24 de maio de 

2020). http://w2.vatican.va/content/francesco/en/messages/pont-messages/2020/documents/papa-
francesco_20200303_videomessaggio-laudatosi-week.html. 

69 Cf. What does… 4. 
70 S. Díaz, J. Settele, E. Brondízio, Summary for policymakers of the global assessment report on 

biodiversity and ecosystem services of the Intergovernmental Science-Policy Platform on 
Biodiversity and Ecosystem Services, Intergovernmental Science-Policy Plataform On Biodiversity 
and Ecosystem Services, Advance Unedited Version, May 6, 2019, 3. 

71 Cf. S. Díaz, J. Settele, E. Brondízio, Summary… 3. 
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instituições para fugir da mudança72. Isto exige um acordo ecológico coerente entre 
os governos. Como recentemente tuitou Greta Thunberg: 

É o ano 2019. Podemos todos agora, por favor, deixar de dizer ‘mudança climática’ e, em 
seu lugar, chamá-la como de fato é: colapso climático, crise climática, emergência climática, 
colapso ecológico, crise ecológica e emergência ecológica?73. 

Em segundo lugar, é preciso estabelecer estratégias para atuar com maior 
rapidez. A emergência climática exige uma reação rápida e estratégica. Em 2018, 
os principais cientistas mundiais advertiram de que só temos doze anos para limitar 
a catástrofe da mudança climática, como já dissemos. Se antes o tempo não era 
importante, a atual situação da emergência climática destaca a exigência de uma 
ação imediata e oportuna. 

As medidas concretas incluem a promoção de usos agrícolas sustentáveis, como 
as boas práticas agroecológicas, entre outras, a planejamento multifuncional da 
paisagem e da gestão integrada intersetorial, que apoiem a conservação da 
diversidade genética e da biodiversidade agrícola associada. Outras medidas para 
conseguir simultaneamente a segurança alimentar, a proteção da diversidade 
biológica e a utilização sustentável são a mitigação da mudança climática e da 
adaptação igualmente em função do contexto, a incorporação de conhecimentos de 
diversas aéreas gnosiológicas, incluídas as ciências e as práticas indígenas e locais 
sustentáveis, a limitação dos desperdícios orgânicos, a potencialização dos 
produtores e dos consumidores para transformar as cadeias produtoras, e a 
facilitação de opções reguladoras sustentáveis e saudáveis. Como parte do 
programa e da ordenação integrados da paisagem, a imediata restauração ecológica 
que insista no uso de espécies autóctones pode equilibrar a degradação atual e salvar 
muitas espécies em perigo de extinção; mas não será eficaz se demorar74. 

Em terceiro lugar, é preciso ter metas claras: para um amanhã livre de fósseis, 
para a proteção da diversidade biológica, para um futuro sustentável... Todas essas 
justificam os esforços mantidos sem compromisso. As metas reais são importantes. 
Declarar emergência climática é ver e experimentar os impactos. As empresas, as 
instituições e os governos devem atuar visando resultados e sem dúvida alguma. 

As empresas devem reconhecer os recursos finitos da terra e respeitar nossos bens comuns 
compartilhados. As empresas devem levar em conta todas as externalidades, medir seus rastros 
no planeta e restaurar a harmonia do meio ambiente para as futuras gerações75. 

 
72 Extinction Rebellion, Our Demands [Extinction Rebellion is an international apolitical network using 

non-violent direct action to persuade governments to act on the Climate and Ecological 
Emergency]: https://rebellion.earth/the-truth/demands/. 

73 Greta Thunberg, @GretaThunberg, Twitter (May 4, 2019 / 10:14 AM). 
74 Cf. S. Díaz, J. Settele, E. Brondízio, Summary… 8-9. 
75 S. P. Finn, OMI, “Why Laudato si’ Should be on the Reading List of Every CEO”, Huffington Post, 

July 15, 2015: https://www.huffpost.com/entry/why-laudato-si-should-be_b_7797194.html. 
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O Papa Francisco reuniu-se recentemente com os executivos, investidores e 
expertos em energia. Transmitiu-lhes esta mensagem: 

A crise ecológica atual, especialmente a mudança climática, ameaça o próprio futuro da 
família humana. Isto não é um exagero. Durante longo tempo falhamos coletivamente ao escutar 
os dados provenientes da análise científica e ‘as profecias do dia do juízo final já não podem ser 
abordadas com ironia ou desdém’. Qualquer discussão sobre a mudança climática e as transições 
energéticas deve estar enraizada, sim, nos ‘resultados das melhores investigações científicas 
disponíveis hoje em dia, deixando-nos tocar profundamente’... Ante uma emergência climática, 
devemos atuar de acordo, para evitar perpetuar um ato brutal de injustiça aos pobres e as gerações 
futuras76. 

Neste momento, o mundo está experimentando a ferocidade dos impactos 
climáticos. 

Discernir as causas da emergência ecológica 

O papel da religião como consequência moral deve estar guiado por uma boa 
leitura das realidades atuais, consciente de que qualquer enfoque para abordar as 
questões incentivadoras na vida dos crentes (neste caso, o meio ambiente e seu 
impacto nas pessoas e na natureza) enriquecerá toda a vida da fé. 

Eis aqui as marcas distintivas das causas da emergência climática: 

Falta de sentido do bem comum. A natureza ou o meio ambiente é um bem 
comum, igualmente os recursos. ‘Bem comum” não significa propriedade nem ter 
o direito de abusar dos recursos naturais, mas, sim, ter a responsabilidade de nutrir 
e assegurar a sustentabilidade. Permitimos a propriedade ilimitada e a destruição de 
nossos recursos naturais por razões políticas, comerciais e desenvolvimentistas, 
sacrificando a propriedade comum. As pessoas, as comunidades e a natureza 
conformam a sociedade global; a necessidade de assegurar o clima e ajustiça 
universal devem constituir para aqueles uma preocupação comum. Cuidar de nossa 
casa comum, como o Papa Francisco expressa na Laudato Si’. 

Falta de sentido da justiça social. Qualquer sistema de governo falha se não 
prioriza a justiça social. Esta assume a forma de governo (com a correspondente 
visão derivada dela) ou a forma de economia (com o ciclo econômico implicado, 
especialmente pensando nos pobres). Com a garantia da justiça social, o nível de 
qualidade de vida converte-se em um dos principais indicadores do 
desenvolvimento integral. 

 
76 Francis, Address to Participants at the Meeting Promoted by the Dicastery for Promoting 

Integral Human Development On the Theme: The Energy Transition and Care of Our Common 
Home, Casina Pio IV, Vatican City, 14 June 2019. 
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Na Laudato Si’, o Papa Francisco chama para esta ‘ecologia integral’, dizendo não ser só um 
problema ecológico, mas seus impactos catastróficos também são sentidos nos sistemas 
financeiros, políticos e sociais77. 

Falta de sentido de futuro. O futuro sustentável é um direito de todo ser humano. 
A imensidade dos danos causados a nosso meio ambiente leva a pensar que “não 
existe futuro” nem para as pessoas, nem para o planeta. Nosso total desprezo pelo 
valor da vida humana (desde sua concepção até as oportunidades de viver) faz-se 
patente; a quantidade de lixos que produzimos e vertemos diariamente; a destruição 
e a perda das florestas; a contaminação atmosférica (incluindo os oceanos e rios); e 
a eliminação de espécies humanas, vegetais e animais... tudo isso reflete um futuro 
sombrio para todos nós. Lamentavelmente, os governos levam em conta primeiro 
as empresas e os interesses econômicos. 

A sustentabilidade é uma precaução para o futuro; sua esperança motivadora não é a fé no 
progresso eterno, mas a visão de uma vida bem dirigida dentro dos limites da natureza78. 

Falta de sentido de responsabilidade. A imposição de estruturas de sujeição de 
contas através das decisões políticas servirá para advertir e, em última instância, 
frear as empresas movidas pela ganância. Os efeitos das indústrias de extração de 
recursos são certamente quantificáveis, e ainda permitimos que destruam nossas 
montanhas e recifes. Lemos notícias e histórias de mortes e destruição em áreas de 
mineração, zonas atingidas por um desenvolvimento agressivo, incêndios massivos 
na região do Amazonas e na Indonésia e, não obstante, nossos governos, apesar 
disso, permitem às empresas agirem e destruírem as florestas. 

Ligar a emergência sanitária com a crise climática 

A pandemia do corona-vírus nos revela que nossa forma de vida na casa 
comum é prejudicial para a natureza. Ensina-nos a seguinte lição: é imperativo 
reformar nosso modo de viver nela como planeta vivo. Adverte-nos a não 
continuarmos a nos comportar assim. Do contrário, a própria Terra se desfará de 
nós (L. Boff). 

As numerosas advertências científicas mostram que a imparável destruição da 
biodiversidade impactou tanto no clima como na proliferação das doenças 
“nascidas na terra”. Esta pandemia global do corona-vírus atinge a todos, revelando: 
a) a vulnerabilidade de nossa humanidade, tanto na saúde como no bem-estar 
psicológico; b) a debilidade de nossos sistemas de governo; c) a fragilidade de 
nossos sistemas sanitários. 

 
77 UNDRR, Global Assessment Report on Disaster Risk Reduction, 2019, Geneva, Switzerland, 

United Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNDRR), 55: 
https://gar.unisdr.org/sites/default/files/reports/2019-05/full_gar_report.pdf. 

78 M. Vogt, Sustainability and Climate Justice from a Theological Perspective, 11. 
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Precisamos de uma visão mais lúcida para entender a atual crise de saúde como 
etapa em nosso caminho à recuperação. Estes são os pontos essenciais para a 
reflexão: 

1. Nossa saúde agrega o processo criativo da vida que precisa ser protegido; 

2. Nosso habitat é a revelação da Criação; 

3. Nossa vida deve ser vivida com sentido.  

A proteção e a recuperação da vida são de suma importância para a 
sobrevivência dos seres vivos. A proteção da saúde envolve a defesa da natureza. 
Muitos dos vírus mortais foram forjados (e estão relacionados com) no abuso de 
animais selvagens/exóticos. A natureza não deve estar centrada no homem; é 
propriedade da vida, de todos os organismos vivos. 

Quando os seres humanos destroem a biodiversidade na criação de Deus; quando os seres 
humanos comprometem a integridade da terra e contribuem para a mudança climática, despindo 
a terra de suas florestas naturais ou destruindo as suas zonas úmidas; quando os seres humanos 
contaminam as águas, o solo, o ar... tudo isso é pecado79. 

Curar nossa Terra 

Nosso planeta Terra respira em meio a tantos anos de destruição massiva. 
Durante o período de isolamento decretado em todo o mundo, a natureza se mostrou 
exuberante. Nas palavras o poeta, “agora os pássaros cantam, as flores florescem; 
porque a primavera se levanta, rompendo a obscuridade da natureza”. As 
mensagens dos meios de comunicação social e os informes dos jornais 
reconheceram na interrupção da contaminação diária dos automóveis e das 
indústrias, o reaparecimento de espécies desalojadas, tanto terrestres como 
aquáticas. Diversos animais selvagens vivem em zonas urbanas, de acordo com um 
informe de notícias online de The Guardian: 

Os animais começaram a aproveitar das cidades ao ser decretado o isolamento durante a 
pandemia do corona-vírus. De Nova Deli, na Índia, até Buenos Aires, na Argentina, grupos de 
animais, incluindo cervos e lêmures, começaram a sair para explorar, em busca de comida, ou 
simplesmente para passear80. 

Porém o chamado à emergência climática permanece, tal como fala o Papa 
Francisco: “A terra não perdoa: se espoliamos a terra, sua resposta será muito 
desagradável”81. Diante desta recomendação, devemos nos interrogar se as 
consequências do Covid19 não são uma ocasião para aplicar eficazmente as leis 
existentes de proteção da natureza da destruição gerada pelo homem, impulsionada 
pela ganância e pela insensibilidade; ou se vamos simplesmente construir um 

 
79 LS, 8. 
80 Theguardian.com, April 22, 2020. 
81 Francis, Earth Day Message, Library of the Apostolic Palace, Vatican, 22 April 2020. 
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habitat favorável para a natureza, mas pensando em nós e não propriamente na 
natureza. De fato, durante o isolamento continuamos gerando mais lixos, 
produzimos uma destruição ambiental considerável, e os governos aprovaram e 
deram respaldo às permissões de mineração, entre outras questões.  

Cura integral através da solidariedade 

Em sua mensagem do Dia da Terra, o Papa Francisco disse: 
Como nos ensinou a trágica pandemia do corona-vírus, só podemos superar os desafios 

mundiais mostrando solidariedade entre nós e abraçando os mais vulneráveis dentre nós82. 

Compromisso com a justa recuperação. O impacto da Covid-19 é incalculável 
neste momento. Enfrentamos uma crise econômica, mas também uma crise 
humanitária mundial. Os governos tratam de conseguir a recuperação econômica 
pensando que esta é a melhor ferramenta para combater as consequências da 
pandemia. Entretanto, a diversidade política neste sentido é considerável, quando 
agora, mais do que nunca, tanto as soluções econômicas como as sanitárias 
requerem unanimidade e integridade. É preciso lembrar aos governos que a saúde 
da população não pode ser comprometida por nenhuma outra intenção política. 

Compromisso para melhorar o sistema de saúde. Os sistemas sanitários 
mundiais devem ser melhorados. Inúmeras descobertas de hospitais sem 
equipamentos médicos adequados (a maioria em países desenvolvidos) revelaram 
o baixo investimento na área da saúde. 

Um melhorado sistema de saúde ocupar-se-á das próximas crises sanitárias, 
garantirá um futuro habitável para a humanidade, maximizará os fundos tributados 
pelos cidadãos ao Estado e permitirá aos governos salvarem vidas. 

Muitas empresas ajudaram a reforçar a resposta do sistema de saúde. As empresas 
farmacêuticas trabalham com os governos para aumentar a capacidade de estudo, enquanto os 
fabricantes se oferecem para mudar ou acrescentar novas linhas de produção para fabricar 
máscaras e ventiladores. As empresas tecnológicas proporcionam ferramentas digitais cruciais 
para superar o isolamento social, promover a coesão social e conscientizar sobre as diretrizes de 
saúde e segurança para combater a pandemia83. 

Compromisso com uma assistência sustentável. Não podemos esquecer os 
pobres, os mais vulneráveis entre nós. Como muitos deles vivem em condições 
injustas inclusive ante esta crise mundial. A incapacidade dos governos é 
substituída pelas iniciativas espirituais elevadas dos indivíduos. Mundialmente, 
Igrejas locais e ONGs criaram campanhas para combater a sombria situação da 
população, proporcionando assistência alimentar para seu sustento. 

 
82 Francis, Earth Day Message. 
83 ONU, Shared Responsibility… 6. 
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A sociedade civil e as comunidades de base, as organizações comunitárias e as 
associações religiosas desempenham uma função vital numa escala local. Ao 
prestar assistência às populações mais vulneráveis, esses grupos oferecem 
oportunidade econômicas e de subsistência, adaptam as respostas ao contexto 
comunitário84. 

Compromisso para combater as contínuas injustiças sociais. Estão surgindo 
muitas questões sociais durante este período de incerteza. O Papa Francisco 
lembrou em sua mensagem Urbi et Orbi deste ano: 

A crise que estamos a enfrentar não nos faça esquecer muitas outras emergências que 
acarretam sofrimentos a tantas pessoas. Que o Senhor da vida se mostre próximo das populações 
da Ásia e da África que estão a atravessar graves crises humanitárias, como na Região de Cabo 
Delgado, no norte de Moçambique. Acalente o coração das inúmeras pessoas refugiadas e 
deslocadas por causa de guerras, seca e carestia. Proteja os inúmeros migrantes e refugiados, 
muitos deles crianças, que vivem em condições insuportáveis, especialmente na Líbia e na 
fronteira entre a Grécia e a Turquia. E não quero esquecer a ilha de Lesbos. Faça com que na 
Venezuela se chegue a soluções concretas e imediatas, destinadas a permitir a ajuda internacional 
à população que sofre por causa do grave momento político, socioeconómico e sanitário85. 

Mui revelador é o impacto da crise no setor laboral. A quantidade de 
trabalhadores carentes de emprego chegará a milhões de pessoas, repercutindo 
devastadoramente em muitas famílias. 

Os países devem se comprometer e fazerem todo o possível para proteger a força de trabalho, 
inclusive os trabalhadores que dependem totalmente de ganhos diários e os do setor não 
estruturado, e para apoiar seu emprego e ganhos. Este deve ser o objetivo de algumas medidas 
fiscais e monetárias coordenadas86. 

Compromisso de revitalizar a coexistência das pessoas com a natureza. A cura 
da pandemia virá pela natureza. Somos sustentados pela natureza através das 
colheitas frutíferas da terra. Sem a natureza, dificilmente poderemos sobreviver 
durante esta crise. 

O cuidado dos ecossistemas requer uma perspectiva que se estenda para além do imediato, 
porque, quando se busca apenas um ganho económico rápido e fácil, já ninguém se importa 
realmente com a sua preservação. Mas o custo dos danos provocados pela negligência egoísta é 
muitíssimo maior do que o benefício económico que se possa obter. No caso da perda ou dano 
grave dalgumas espécies, fala-se de valores que excedem todo e qualquer cálculo. Por isso, 
podemos ser testemunhas mudas de gravíssimas desigualdades, quando se pretende obter 
benefícios significativos, fazendo pagar ao resto da humanidade, presente e futura, os altíssimos 
custos da degradação ambiental87. 

A continuidade da vida é possível. A preocupação pela natureza vai além da 
pandemia, e ensina à humanidade lições fatíveis para cuidar da saúde das pessoas e 

 
84 ONU, Shared Responsibility… 20. 
85 Francisco, Mensagem Urbi et Orbi, Basílica de São Pedro, Páscoa, Vaticano, 12 de abril de 

2020. 
86 ONU, Shared Responsability… 14. 
87 LS, 36. 
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proteger a natureza. O padrão sistêmico de destruição da Terra deve terminar. A 
destruição incessante da biodiversidade da Terra deve ser detida. A cultura do lixo 
precisa ser pensada. O domínio centrado no ser humano requer mudança. O cuidado 
da natureza demanda novos impulsos de realização. 

Quando superarmos esta crise, teremos de fazer uma opção: voltar ao mundo conhecido de 
antes ou enfrentar com decisão as questões que nos fazem todos superfluamente vulneráveis a 
esta crise e às futuras. Tudo o que fizermos durante e depois desta crise deve se centrar na 
construção de sociedades mais equitativas e inclusivas, mais resistentes às pandemias, à 
mudança climática e aos muitos outros desafios a serem enfrentados88. 

Não temos futuro se destruirmos o próprio ambiente que nos sustenta89. 

 

CONCLUSÃO 

Tanto o grito da terra como o clamor dos pobres engrandecem nossa resposta 
cristã à crise ecológica, e social. O enriquecedor marco ecológico de nossa teologia 
católica permite redescobrir mais profundamente a relevância de nossa fé nos 
problemas contemporâneos que atingem a humanidade. Contextualizando o dito, 
agenciamos os seguintes compromissos para atender o clamor da terra e dos pobres: 
a) responder ao chamado da ecologia integral; b) abraçar a conversão ecológica; c) 
discernir o espírito da Laudato Si’. 

Responder ao chamado da ecologia integral 

A realidade do sofrimento no mundo fez o Papa Francisco reclamar 
solidariedade em uma tríplice direção: humana, natural e socioeconômica. Faz um 
chamamento a uma ‘nova e universal solidariedade’, onde as pessoas, instituições, 
organizações e inclusive países devem trabalhar juntos para deter a destruição da 
humanidade e do meio ambiente. O Papa identifica a interconexão de todos eles, 
chamando-o de ‘ecologia integral’. Paralelamente ao convite de afrontar os 
desequilíbrios sociais, ecológicos, políticos e culturais, propõe “uma ecologia que, 
nas suas várias dimensões, integre o lugar específico que o ser humano ocupa neste 
mundo e as suas relações com a realidade que o rodeia”90. 

A identidade cristã pode ser percebida na presença ativa nas periferias, onde 
encontramos Jesus através de nosso serviço aos demais: 

1. Para propor um encontro coletivo com Jesus em nossa diferente resposta 
social à urgência do desequilíbrio social e ecológico a atingir a vida das 
pessoas das periferias; 

 
88 ONU, Shared Responsability… 22. 
89 Francis, Earth Day Message. 
90 LS, 15. 
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2. Para fomentar a ação comunitária entre nossas comunidades cristãs, 
exigindo uma conversão firme de coração e espírito, efetuando uma 
mudança institucional e dando testemunho; 

3. Para distribuir nossos recursos no cuidado de nossa casa comum, a fim de 
que se compartam como proclamação efetiva do Evangelho nas realidades 
do sofrimento humano a incidam na natureza, nas comunidades e nas 
sociedades. 

Abraçar a conversão ecológica 

A dimensão social de nossa fé permite cunhar propostas estruturais e abranger 
esferas sociais, onde “sobram injustiças, e um número cada vez maior de pessoas 
se vê privado dos direitos humanos básicos considerados prescindíveis” 91, situando 
a resposta estratégica da fé em trabalhar pelo bem comum e pela justiça. 

A conversão ecológica implica uma educação na cidadania meio-ambiental e um 
itinerário ético e espiritual pretendendo a redução de nossa passagem e reverter a 
deterioração do habitat natural e social. Precisamos de uma conversão ecológica, 
“nas relações com o mundo que os rodeia, todas as consequências do encontro com 
Jesus. Viver a vocação de guardiões da obra de Deus não é algo de opcional nem 
um aspecto secundário da experiência cristã, mas parte essencial duma existência 
virtuosa”92. Esta conversão pressupõe uma mudança: temos de trabalhar juntos 
(indivíduos, comunidade, instituições). 

O Papa Francisco reforça o pensamento da conversão ecológica introduzindo a 
ideia do arrependimento ecológico93. Pede, além disso, uma proteção legal 
adequada para nossa casa comum. Assinala a relevância da dimensão catequética 
sobre o dano feito ao meio ambiente, descrevendo-o como um ‘ecocídio’, como o 
pecado ecológico contra a casa comum. Todo cristão tem o dever de proteger a 
criação, para isso denuncia as numerosas condutas irresponsáveis das entidades 
relacionadas com “a contaminação massiva do ar, da terra e dos recursos hídricos, 
a destruição em grande escala da flora e da fauna, e qualquer ação capaz de produzir 

 
91 LS, 18. 
92 LS, 217. 
93 Lemos na mensagem do Papa Francisco por motivo da Jornada Mundial de Oração pelo 

Cuidado da Criação, do dia 1 de setembro de 2019: “Com efeito, esquecemos quem somos: criatura 
feitas à imagem de Deus (cf. Gn 1,27) e chamadas a habitar como irmãos e irmãs em uma casa 
comum. Fomos criados não para ser tiranos, mas para estar no coração de uma rede de vida formada 
por milhões de espécies unidas amorosamente para nós pelo nosso Criador. Agora é o momento de 
redescobrir nossa vocação como filhos de deus, irmãos e irmãs, e administradores da criação. Agora 
é o momento de nos arrepender, de nos converter e voltar às nossas raízes. Somos criaturas amadas 
de deus, que em sua bondade nos chama a amar a vida e vive-la em comunhão com o restante da 
criação”. 
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um desastre ecológico ou destruir um ecossistema”94. Com isto aludiu à proposta 
dos Padres sinodais para a região da pan-amazônica, em consonância com o 
ensinamento da Igreja ao definir pecado ecológico95. 

A conversão ecológica ao qual apelamos exige uma nova forma de idear a vida, 
ao considerar a generosidade do Criador que nos deu a terra e nos chamou para 
compartilhá-la com a alegria e moderação. Esta conversão deve ser entendida de 
maneira integral, como uma transformação do modo como nos relacionamos com 
nossos irmãos e irmãs, com outros seres vivos, com a criação em toda a sua rica 
variedade e com o Criador, origem e fonte de toda a vida. Para os cristãos, requer 
que os efeitos de seu encontro com Jesus Cristo se façam evidentes em sua relação 
com o mundo que os rodeia96. 

Discernir o espírito da Laudato Si’ 

Esta encíclica dá uma direção à Igreja no tratamento dos aspectos sociais, 
especialmente a crise ambiental. Nela destaca-se a importância de atender ao grito 
da terra e ao clamor dos pobres, oferecendo uma reflexão orientada na sintetização 
das realidades facilitadoras para uma melhor resposta à crise ecológica. 

1. Continuidade. O Papa Francisco se faz eco da preocupação da Igreja pela 
criação, e lembra a iniciativa de seus predecessores: a proposta de paz de 
João XXIII, o enfoque de Paulo VI sobre o “destino comum por 
solidariedade” para combater a crise ambiental, a reclamada “nova 
solidariedade” de João Paulo II e a intuição de Bento XVI sobre a 
“solidariedade intergeracional” para encarar de maneira geral o 
desequilíbrio ecológico, tanto natural como social. E o Papa Francisco 
enriquece a tradição com uma “nova e universal solidariedade” no cuidado 
da criação. 

2. A colegialidade. As principais fontes da encíclica foram as cartas pastorais 
das diferentes conferências episcopais. Em particular, as preocupações 

 
94 Francisco, Discurso aos participantes no Congresso Mundial da Associação Internacional de 

Direito Penal, 15 de novembro de 2019. 
95 “Propomos definir o pecado ecológico como uma ação ou omissão contra Deus, contra o 

próximo, a comunidade e o meio ambiente. É um pecado contra as futuras gerações, e é cometido 
por atos e hábitos contaminantes e destrutivos da harmonia do meio ambiente. São transgressões 
contra os princípios de interdependência que destroem as redes de solidariedade entre as criaturas 
(cf. Catecismo da Igreja Católica, 340-344) e violam a virtude da justiça. Propomos também criar 
ministérios especiais para o cuidado de nossa comum e a promoção da ecologia integral a nível 
paroquial e em cada jurisdição da Igreja. Suas funções incluem, entre outras coisas, o cuidado do 
território e das águas, bem como da promoção da encíclica Laudato Si’, retomando o programa 
pastoral, educativo e de defesa em seus capítulos V e VI em todos os níveis e estruturas da Igreja” 
(Sínodo dos Bispos, Assembleia Especial para a Região Amazônica, A Amazônia: Novos Caminhos 
para a Igreja e para uma Ecologia Integral, 82). 

96 Cf. Francisco, 53ª Mensagem da Paz, 1 de janeiro de 2020. 
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comuns dos bispos sobre o cuidado de nosso planeta e das pessoas 
prejudicadas. O Pontífice as eleva à inquietude imperativa para a Igreja. 
Com a publicação e o impulso à ação da encíclica, o Papa destaca a 
necessidade de que as Igrejas e as comunidades locais entrem no espírito da 
ecologia integral e espera que a Laudato Si’ encontre um âmbito de 
realização em seus programas pastorais, chegando inclusive a transcender a 
confessionalidade católica. 

3. Diálogo. A encíclica foi elaborada mediante o espírito unificador, de modo 
que se deve adotar uma posição coletiva para salvar a Mãe Terra da 
destruição ecológica. O Papa rompeu barreiras, consultou cientistas do 
clima, notáveis ativistas do meio ambiente, eco-teólogos de diferentes 
tradições fiduciais e até mesmo ateus. Sua preocupação pela criação 
reverbera nos corações dos cristãos, dos muçulmanos, dos não crentes... A 
Laudato Si’ não é um documento exclusivo para o mundo católico, mas um 
guia de leitura para aqueles que se preocupam com o cuidado da natureza e 
das pessoas. 

4. Cuidado. A palavra ‘cuidado’ explica a mensagem da encíclica: cuidado dos 
pobres, do planeta, da natureza, das comunidades, das pessoas, da criação 
de Deus. Mais significativo que a palavra ‘administração’, o ‘cuidado’ 
engloba o amor, a forma de salvar o planeta. O cuidado responde às 
realidades enfatizadas na Laudato Si’ com expressões como ‘chorar’. 

5. Conversão. O Papa exige uma transformação ecológica, conversão pessoal 
e institucional ecológicas. Cada um de nós precisamos, como disse em outra 
ocasião, de uma conversão ecológica como forma de se reconciliar com a 
criação: 

Para realizar esta reconciliação, devemos examinar as nossas vidas e reconhecer de que 
modo ofendemos a criação de Deus com as nossas ações e com a nossa incapacidade de 
agir. Devemos fazer a experiência duma conversão, duma mudança do coração97. 

6. A cidadania. Isto requer uma ação formativa, respondendo ao desafio 
educativo de cuidar da criação, “e buscar restaurar os diversos níveis de 
equilíbrio ecológico, estabelecendo a harmonia dentro de nós mesmos, com 
os outros, com a natureza e com outras criaturas viventes, e com Deus”98. O 
resultado disto seria uma “cidadania ecológica”: pessoas conscientes de seu 
dever de “ajudar a construir uma cultura da vida compartilhada e do respeito 
pelo que nos rodeia”99. 

7. Contemplação. Através do exame de nossos inícios na fé, das convicções 
junto com a experiência viva do evangelho da vida, é como poderemos 

 
97 LS, 218; cf. 217. 
98 LS, 218. 
99 LS, 213. 
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contemplar a misericórdia de Deus nela. “O fim último das restantes 
criaturas não somos nós. Mas todas avançam, juntamente conosco e através 
de nós, para a meta comum, que é Deus, numa plenitude transcendente onde 
Cristo ressuscitado tudo abraça e ilumina. Com efeito, o ser humano, dotado 
de inteligência e amor e atraído pela plenitude de Cristo, é chamado a 
reconduzir todas as criaturas ao seu Criador”100. Daqui, a práxis de cuidar 
de nossa cada comum se baseia no desenvolvimento formativo de nossa fé, 
valorizando a sacralidade de tudo o que existe. 

Todos nós participamos do processo criativo de Deus. Isto requer uma maior 
consciência da resposta ao clamor da terra e dos pobres: a terra clama justiça por 
sua destruição, um clamor que não se limita à proteção do meio ambiente, mas 
reclama a consideração da natureza como um espaço criado por Deus; os pobres 
continuam buscando justiça, as respostas sociais adequadas devem estar alinhadas 
com o cuidado do bem comum, expresso no esforço por assegurar que ninguém 
tenha sua dignidade humana violada em suas necessidades básicas, ou seja 
esquecido101. Assim, pois, o clamor da terra é tão urgente como o dos pobres nas 
situações de injustiça climática e social (“o cuidado das pessoas e o cuidado dos 
ecossistemas são inseparáveis”102). A falta de cuidado da criação e dos pobres 
permite que estas injustiças se perpetuem. Nossa preocupação não deve estar 
limitada à ameaça dos fenômenos meteorológicos extremos, mas deve se estender 
às consequências catastróficas do mal-estar social103. 
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100 LS, 83. 
101 Cf. Francisco, “Tende tua mão ao pobre”. 
102 Querida Amazônia, 42. 
103 Cf. Querida Amazônia, 59. 
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