
 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algumas reflexões do Papa Francisco que baseiam-se em Sua Encíclica,  

Laduato Si (“Louvado Sejas”): Parte 1 

N.B. Esse texto nos convida a um processo de internalização.  

Propomos a utilização do método Lectio Divina: 

1. Leia essa apresentação. 

2. Medite (o que essa reflexão me diz ); repita as frases que achar mais significantes.  

3. Oração (o que essa reflexão me convida a dizer a Deus; o que ouvi Deus me dizer: agradecer a Deus, 

pedir algum favor a Deus, louvar a Deus).  

4. Comprometimento (seguindo o exemplo de São Vicente de Paula, com o que me comprometerei 

especificamente).  

 

Reflexão: Novembro 2016 

 
“Cuidando da Nossa Casa Comum” 

 

Preparação para a Assembleia de Delegadas da AIC (Março 2017) 

“400 Anos de Caminhada com São Vicente  
em Direção ao Futuro da Nossa Casa Comum” 

 

” 
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 Oração : Oração pela nossa terra 

Deus Omnipotente, 

que estais presente em todo o universo 

e na mais pequenina das vossas criaturas, 

Vós que envolveis com a vossa ternura 

tudo o que existe, 

derramai em nós a força do vosso amor 

para cuidarmos da vida e da beleza. 

Inundai-nos de paz, 

para que vivamos como irmãos e irmãs 

sem prejudicar ninguém. 

Ó Deus dos pobres, 

ajudai-nos a resgatar 

os abandonados e esquecidos desta terra 

que valem tanto aos vossos olhos. 

Curai a nossa vida, 

para que protejamos o mundo 

e não o depredemos, 

para que semeemos beleza 

e não poluição nem destruição. 

Tocai os corações 

daqueles que buscam apenas benefícios 

à custa dos pobres e da terra. 

Ensinai-nos a descobrir o valor de cada coisa, 

a contemplar com encanto, 

a reconhecer que estamos profundamente unidos 

com todas as criaturas 

no nosso caminho para a vossa luz infinita. 

Obrigado porque estais connosco todos os dias. 

Sustentai-nos, por favor, na nossa luta 

pela justiça, o amor e a paz. 

S.S. Papa Francisco (ao final de sua Encíclica)  

 Reflexões do Papa Francisco, baseadas em sua Encíclica, Laudato Si 

Em 18 de Junho de 2015, a Encíclica, Laudato Si, foi publicada. Nesse documento, o Papa Francisco faz um 

apelo urgente por uma conscientização ecológica e para que cuidemos do planeta como nossa casa comum. 

O documento contem 247 parágrafos (seis capítulos) e no final há duas orações (uma delas se encontra 

acima).  

Ressaltaremos alguns pontos dos três primeiros capítulos da Encíclica:  

««LAUDATO SI’, mi’ Signore – Louvado sejas, meu Senhor», cantava São Francisco de Assis. Neste gracioso 

cântico, recordava-nos que a nossa casa comum se pode comparar ora a uma irmã, com quem partilhamos 

a existência, ora a uma boa mãe, que nos acolhe nos seus braços: «Louvado sejas, meu Senhor, pela nossa 
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irmã, a mãe terra, que nos sustenta e governa e produz variados frutos com flores coloridas e verduras»» 

(Laudato Si, #1). 

«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 vivos. Por isso, entre os pobres mais abandonados e maltratados, 

conta-se a nossa terra oprimida e devastada, que «geme e sofre as dores do parto» (Rm 8, 22). Esquecemo-

nos de que nós mesmos somos terra (cf. Gn 2, 7). O nosso corpo é constituído pelos elementos do planeta; o 

seu ar permite-nos respirar, e a sua água vivifica-nos e restaura-nos» (Laudato Si, #2). 

No parágrafo #14, o Papa se refere às palavras dos bispos da África do Sul, que declararam: «São necessários 

os talentos e o envolvimento de todos para reparar o dano causado pelos humanos sobre a criação de 

Deus». 

No primeiro capítulo, que é intitulado, «o que está acontecendo com nossa casa comum», o Papa fala sobre 

a poluição e a mudança no clima, e afirma que «o clima é um bem comum, pertence a todos e criado para 

todos». Ele continua e diz «que a humanidade é chamada a tomar consciência da necessidade de mudanças 

de estilos de vida, de produção e de consumo» (Laudato Si, #23). 

O Papa também fala sobre o problema da água, indispensável para a vida humana, No parágrafo #29, ele 

escreve: «Um problema particularmente sério é o da qualidade da água disponível para os pobres, que 

diariamente ceifa muitas vidas. Entre os pobres, são frequentes as doenças relacionadas com a água, 

incluindo as causadas por microrganismos e substâncias químicas. A diarreia e a cólera, devidas a serviços 

de higiene e reservas de água inadequados, constituem um fator significativo de sofrimento e mortalidade 

infantil. Em muitos lugares, os lençóis freáticos estão ameaçados pela poluição produzida por algumas 

atividades extrativas, agrícolas e industriais, sobretudo em países desprovidos de regulamentação e 

controles suficientes. Não pensamos apenas nas descargas provenientes das fábricas; os detergentes e 

produtos químicos que a população utiliza em muitas partes do mundo continuam a ser derramados em rios, 

lagos e mares». 

O segundo capítulo intitulado O Evangelho da Criação, é dividido nas seguintes seções: a luz que a fé 

oferece, a sabedoria das narrações bíblicas, o mistério do universo, a mensagem de cada criatura na 

harmonia de toda a criação, uma comunhão universal, o destino comum dos bens, o olhar de Jesus. Quando 

fala sobre o destino comum dos bens, o Papa diz: «Hoje, crentes e não-crentes estão de acordo que a terra 

é, essencialmente, uma herança comum, cujos frutos devem beneficiar a todos. Para os crentes, isto torna-

se uma questão de fidelidade ao Criador, porque Deus criou o mundo para todos. Por conseguinte, toda a 

abordagem ecológica deve integrar uma perspectiva social que tenha em conta os direitos fundamentais dos 

mais desfavorecidos» (Laudato Si, #93). 

No capítulo três, intitulado, a Raiz humana da crise ecológica, vemos no parágrafo #102: «A humanidade 

entrou numa nova era, em que o poder da tecnologia nos põe diante duma encruzilhada. Somos herdeiros 

de dois séculos de ondas enormes de mudanças: a máquina a vapor, a ferrovia, o telégrafo, a eletricidade, o 

automóvel, o avião, as indústrias químicas, a medicina moderna, a informática e, mais recentemente, a 

revolução digital, a robótica, as biotecnologias e as nanotecnologias. É justo que nos alegremos com estes 

progressos e nos entusiasmemos à vista das amplas possibilidades que nos abrem estas novidades 

incessantes, porque «a ciência e a tecnologia são um produto estupendo da criatividade humana que Deus 

nos deu»». 
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Esse mesmo pensamento continua no parágrafo seguinte (#103): «A tecnociência, bem orientada, pode 

produzir coisas realmente valiosas para melhorar a qualidade de vida do ser humano, desde os objetos de 

uso doméstico até aos grandes meios de transporte, pontes, edifícios, espaços públicos». 

Então, no parágrafo #104, o Papa nos diz que não devemos ignorar esses avanços tecnológicos, incluindo o 

conhecimento do DNA e da potência nuclear, que deu à humanidade grande poder, mas que não se sabe se 

esse poder será utilizado sabiamente: «Basta lembrar as bombas atómicas lançadas em pleno século XX, 

bem como a grande exibição de tecnologia ostentada pelo nazismo, o comunismo e outros regimes 

totalitários e que serviu para o extermínio de milhões de pessoas, sem esquecer que hoje a guerra dispõe de 

instrumentos cada vez mais mortíferos. Nas mãos de quem está e pode chegar a estar tanto poder? É 

tremendamente arriscado que resida numa pequena parte da humanidade». 

 Comprometimento:  

É importante darmos atenção especial à esse aspecto do Lectio Divina, e se comprometer adequadamente 

no que se refere aos CUIDADOS PARA COM A NOSSA CASA COMUM. 

Guia para um bom comprometimento: 

O que vocês pretendem fazer como seres humanos?  

 Que atividades vocês podem realizar em seus lares, no dia a dia?  

 Quais atividades vocês podem promover juntamente com seus vizinhos (como por exemplo, 

reciclagem, compartilhar informações para um uso mais eficaz da eletricidade, etc.).   

Que comprometimento em especial, vocês podem realizar em um grupo local ou nacional?  

 Nos esboços de projetos e trabalhos existentes, que ideias, de acordo com essa reflexão, farão 

com que esses projetos sigam em frente?  

 A partir dessas reflexões, algum novo projeto poderá ser iniciado?  

 



 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algumas reflexões do Papa Francisco que baseiam-se em Sua Encíclica,  

Laduato Si (“Louvado Sejas”): Parte 2 

N.B. Esse texto nos convida a um processo de internalização.  

Propomos a utilização do método Lectio Divina: 

1. Leia essa apresentação. 

2. Medite (o que essa reflexão me diz ); repita as frases que achar mais significantes.  

3. Oração (o que essa reflexão me convida a dizer a Deus; o que ouvi Deus me dizer: agradecer 

a Deus, pedir algum favor a Deus, louvar a Deus).  

4. Comprometimento (seguindo o exemplo de São Vicente de Paula, com o que me 

comprometerei especificamente).  

Reflexão: Dezembro 2016 

 
“Cuidando da Nossa Casa Comum” 

 

Preparação para a Assembleia de Delegadas da AIC (Março 2017) 

“400 Anos de Caminhada com São Vicente  
em Direção ao Futuro da Nossa Casa Comum” 

 

” 



 

 

   

Oração cristã com a criação 

Nós Vos louvamos, Pai, 

com todas as vossas criaturas, 

que saíram da vossa mão poderosa. 

São vossas e estão repletas da vossa presença 

e da vossa ternura. 

Louvado sejais! 

Filho de Deus, Jesus, 

por Vós foram criadas todas as coisas. 

Fostes formado no seio materno de Maria, 

fizestes-Vos parte desta terra, 

e contemplastes este mundo 

com olhos humanos. 

Hoje estais vivo em cada criatura 

com a vossa glória de ressuscitado. 

Louvado sejais! 

Espírito Santo, que, com a vossa luz, 

guiais este mundo para o amor do Pai 

e acompanhais o gemido da criação, 

Vós viveis também nos nossos corações 

a fim de nos impelir para o bem. 

Louvado sejais! 

Senhor Deus, Uno e Trino, 

comunidade estupenda de amor infinito, 

ensinai-nos a contemplar-Vos 

na beleza do universo, 

onde tudo nos fala de Vós. 

Despertai o nosso louvor e a nossa gratidão 

por cada ser que criastes. 

Dai-nos a graça de nos sentirmos 

intimamente unidos 

a tudo o que existe. 

Deus de amor, 

mostrai-nos o nosso lugar neste mundo 

como instrumentos do vosso carinho 

por todos os seres desta terra, 

porque nem um deles sequer 

é esquecido por Vós. 

Iluminai os donos do poder e do dinheiro 

para que não caiam no pecado da indiferença, 



 

 

   
amem o bem comum, promovam os fracos, 

e cuidem deste mundo que habitamos. 

Os pobres e a terra estão bradando: 

Senhor, tomai-nos 

sob o vosso poder e a vossa luz, 

para proteger cada vida, 

para preparar um futuro melhor, 

para que venha o vosso Reino 

de justiça, paz, amor e beleza. 

Louvado sejais! 

Amém. 

       S.S. Papa Francisco 

 

 Reflexões do Papa Francisco, baseadas em sua Encíclica, Laudato Si 

No quarto capítulo intitulado “Uma Ecologia Integral”, o Papa reflete sobre a ecologia ambiental, 

econômica e social. A esse respeito, o Papa escreve: “Quando falamos de «meio ambiente», fazemos 

referência também a uma particular relação: a relação entre a natureza e a sociedade que a habita”. 

O Papa nos diz que somos parte da natureza e, portanto, inclusos na natureza. Ele afirma: “É 

fundamental buscar soluções integrais que considerem as interações dos sistemas naturais entre si e 

com os sistemas sociais. Não há duas crises separadas: uma ambiental e outra social; mas uma única 

e complexa crise socioambiental. As diretrizes para a solução requerem uma abordagem integral para 

combater a pobreza, devolver a dignidade aos excluídos e, simultaneamente, cuidar da natureza” 

(#139). 

 

No mesmo capítulo, o Papa escreve sobre a ecologia cultural, a ecologia da vida cotidiana, o princípio 

do bem comum e da justiça entre as gerações.  

 

No que se refere ao princípio do bem comum, lemos em #157: “O bem comum pressupõe o respeito 

pela pessoa humana enquanto tal, com direitos fundamentais e inalienáveis orientados para o seu 

desenvolvimento integral. Exige também os dispositivos de bem-estar e segurança social e o 

desenvolvimento dos vários grupos intermédios, aplicando o princípio da subsidiariedade. Entre tais 

grupos, destaca-se de forma especial a família enquanto célula basilar da sociedade. Por fim, o bem 

comum requer a paz social, isto é, a estabilidade e a segurança de uma certa ordem, que não se realiza 

sem uma atenção particular à justiça distributiva, cuja violação gera sempre violência. Toda a 

sociedade – e, nela, especialmente o Estado – tem obrigação de defender e promover o bem comum”.  

 

Ao falar sobre a justiça entre as gerações, o Papa coloca algumas questões difíceis: “Que tipo de 

mundo queremos deixar a quem vai suceder-nos, às crianças que estão a crescer? Esta pergunta não 

toca apenas o meio ambiente de maneira isolada, porque não se pode pôr a questão de forma 

fragmentária. Quando nos interrogamos acerca do mundo que queremos deixar, referimo-nos 

sobretudo à sua orientação geral, ao seu sentido, aos seus valores. Se não pulsa nelas esta pergunta 

de fundo, não creio que as nossas preocupações ecológicas possam alcançar efeitos importantes. Mas, 

se esta pergunta é posta com coragem, leva-nos inexoravelmente a outras questões muito diretas: 



 

 

   
Com que finalidade passamos por este mundo? Para que viemos a esta vida? Para que trabalhamos e 

lutamos? Que necessidade tem de nós esta terra? Por isso, já não basta dizer que devemos preocupar-

nos com as gerações futuras; exige-se ter consciência de que é a nossa própria dignidade que está em 

jogo. Somos nós os primeiros interessados em deixar um planeta habitável para a humanidade que 

nos vai suceder. Trata-se de um drama para nós mesmos, porque isto chama em causa o significado 

da nossa passagem por esta terra” (#160). 

 

No quinto capítulo intitulado “Algumas Linhas de Orientação e Ação”, o Papa propõe o diálogo sobre 

o meio ambiente, na comunidade internacional; diálogo para novas políticas nacionais e locais; diálogo 

e transparência na tomada de decisões; políticas e economia no diálogo para a plenitude humana; 

religiões no diálogo com a ciência.  

 

Com relação às religiões no diálogo com a ciência, o Papa recomenda: “Além disso, qualquer solução 

técnica que as ciências pretendam oferecer será impotente para resolver os graves problemas do 

mundo, se a humanidade perde o seu rumo, se esquece as grandes motivações que tornam possível a 

convivência social, o sacrifício, a bondade. Em todo o caso, será preciso fazer apelo aos crentes para 

que sejam coerentes com a sua própria fé e não a contradigam com as suas ações; será necessário 

insistir para que se abram novamente à graça de Deus e se nutram profundamente das próprias 

convicções sobre o amor, a justiça e a paz. Se às vezes uma má compreensão dos nossos princípios nos 

levou a justificar o abuso da natureza, ou o domínio despótico do ser humano sobre a criação, ou as 

guerras, a injustiça e a violência, nós, crentes, podemos reconhecer que então fomos infiéis ao tesouro 

de sabedoria que devíamos guardar. Muitas vezes os limites culturais de distintas épocas 

condicionaram esta consciência do próprio património ético e espiritual, mas é precisamente o 

regresso às respectivas fontes que permite às religiões responder melhor às necessidades atuais.” 

(#200). 

 

No sexto e último capítulo intitulado “Educação e Espiritualidade Ecológicas”, o Santo Padre nos 

convida a seguirmos em direção a um novo estilo de vida, a nos engajarmos em um processo de 

educação no que se refere ao pacto entre humanidade e meio ambiente e também a um engajamento 

em um processo de conversão ecológica. O Papa também fala sobre alegria e paz, amor cívico e 

político, sinais sacramentais, a celebração do Descanso, a Trindade e a relação entre culturas, a Rainha 

de toda criação e para além do sol.    

 

Façamos agora uma pausa e uma breve reflexão sobre dois desses tópicos: [1] Amor cívico e político 

- “É necessário voltar a sentir que precisamos uns dos outros, que temos uma responsabilidade para 

com os outros e o mundo, que vale a pena ser bons e honestos. Vivemos já muito tempo na degradação 

moral, baldando-nos à ética, à bondade, à fé, à honestidade; chegou o momento de reconhecer que 

esta alegre superficialidade de pouco nos serviu. Uma tal destruição de todo o fundamento da vida 

social acaba por colocar-nos uns contra os outros na defesa dos próprios interesses, provoca o 

despertar de novas formas de violência e crueldade e impede o desenvolvimento duma verdadeira 

cultura do cuidado do meio ambiente” (#229); [2] Essa encíclica não estaria completa sem que 

mencionássemos a Mãe Santíssima: “Maria, a mãe que cuidou de Jesus, agora cuida com carinho e 

preocupação materna deste mundo ferido. Assim como chorou com o coração trespassado a morte de 

Jesus, assim também agora Se compadece do sofrimento dos pobres crucificados e das criaturas deste 



 

 

   
mundo exterminadas pelo poder humano. Ela vive, com Jesus, completamente transfigurada, e todas 

as criaturas cantam a sua beleza. É a Mulher «vestida de sol, com a lua debaixo dos pés e com uma 

coroa de doze estrelas na cabeça» (Ap12,1). Elevada ao céu, é Mãe e Rainha de toda a criação. No seu 

corpo glorificado, juntamente com Cristo ressuscitado, parte da criação alcançou toda a plenitude da 

sua beleza. Maria não só conserva no seu coração toda a vida de Jesus, que «guardava» 

cuidadosamente (cf. Lc2,51), mas agora compreende também o sentido de todas as coisas. Por isso, 

podemos pedir-Lhe que nos ajude a contemplar este mundo com um olhar mais sapiente.” (#241). 

 

O Papa Francisco diz que a destruição da natureza é um pecado que tem sérias consequências pois 

Deus sempre perdoa e os seres humanos perdoam algumas vezes, mas o planeta Terra nunca 

perdoa. O Papa também ressalta que nem tudo está perdido pois os seres humanos, da mesma 

forma que são capazes de realizar as piores coisas, também são capazes de se superarem, mais uma 

vez escolhendo o que é bom, e recomeçando.   

 

 Comprometimento:  

É importante darmos atenção especial à esse aspecto do Lectio Divina, e se comprometer 

adequadamente no que se refere aos CUIDADOS PARA COM A NOSSA CASA COMUM. 

Guia para um bom comprometimento: 

 

Como podemos responder aos desafios colocados pelo Papa a respeito de:  

 Ecologia integral: encontre soluções para que os membros excluídos da sociedade tenham 

restaurada a sua dignidade, ao mesmo tempo em que cuidamos da natureza.  

 Educação ecológica: conscientizarmo-nos de que precisamos uns dos outros, que somos 

responsáveis uns pelos outros e também pela situação atual e futura de nosso mundo.  

 Propor mudanças na política atual (promover o diálogo para políticas nacionais e locais).  

 

Traduzido para o Português por Cristiane Taissoun  

 


