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Para início de conversa:
Alguns desafios ambientais atuais
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✓ A questão em torno dos sistemas de produção alimentar
✓ As emissões antropogênicas dos Gases de Efeito Estufa (GEE)
✓ O desmatamento crescente
✓ A perda de biodiversidade
✓ A crise hídrica
✓ O uso (e desuso) do solo e a poluição ambiental
✓ A problemática em torno da destinação “correta” dos resíduos

sólidos

A LAUDATO SÌ E OS/AS FRANCISCANOS/AS



A LAUDATO SÌ E OS/AS FRANCISCANOS/AS

A CIDSE (Cooperação Internacional para o
Desenvolvimento e Solidariedade), uma rede internacional
de 16 agências católicas de desenvolvimento, observa como
as mudanças climáticas são principalmente uma questão de
justiça e equidade global, e não apenas uma questão
ambiental. Afirma que o impacto da mudança do clima
induzido pelos seres humanos afeta desproporcionalmente
as pessoas pobres e vulneráveis que vivem em países em
desenvolvimento. Esses sofrem os maiores efeitos de um
problema global que não contribuíram para criar.

Cf. www.cidse.org, documento CIDSE sobre o desenvolvimento e mudança de
climática, p. 4
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✓ Estes efeitos incluem as grandes catástrofes naturais; falta de
alimentos e de segurança; acesso inadequado à água limpa e
potável; mais e mais problemas de saúde, e requerem medidas
rápidas e eficazes para lidar com as mudanças climáticas.

(Documento CIDSE, pp. 9-11.)

✓ A CIDSE aponta a responsabilidade especial de países
desenvolvidos, devido ao seu consumo descontrolado dos
recursos naturais. Essas nações devem começar a pagar pelas
soluções e garantir que os países em desenvolvimento possam se
desenvolver sem agravar as mudanças climáticas.

(Documento CIDSE, p. 13.)
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Na II Jornada Mundial da Paz, João Paulo II 
afirmou que:

“A espiritualidade de São Francisco de Assis oferece uma forte 
motivação para os franciscanos se tornarem completamente 

envolvidos nos esforços para lidar com a atual crise 
ambiental. Ela destaca uma especial preocupação e 

responsabilidade pela nossa mãe Terra e por toda a Criação, 
decorrentes de um desejo de seguir os passos de Francisco.”

Não é à toa que ele foi escolhido por uma boa razão como o
santo padroeiro da ecologia pelo Papa João Paulo II em 1979.

Cf. a Mensagem de João Paulo II para a Jornada Mundial da Paz:
Paz com Deus Criador, Paz com toda a Criação, 1 janeiro 1990 (n. 16).
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“O testemunho de Francisco de Assis mostra-nos 
também que uma ecologia integral requer abertura para 

categorias que transcendem a linguagem das ciências 
exatas ou da biologia e nos põem em contato com a 
essência do ser humano. Tal como acontece a uma 
pessoa quando se enamora por outra, a reação de 

Francisco, sempre que olhava o sol, a lua ou os 
minúsculos animais, era cantar, envolvendo no seu 

louvor todas as outras criaturas. Entrava em 
comunicação com toda a Criação, chegando mesmo a 

pregar às flores ‘convidando-as a louvar o Senhor, como 
se usassem do dom da razão’.”

Carta Encíclica Laudato Sì, n. 11
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✓ Modelos alternativos de desenvolvimento são
resumidos sob a sigla ‘desenvolvimento sustentável’.
Essas duas palavras, porém, se referem a conceitos e
significados diferentes.

✓ Na visão franciscana, um desenvolvimento alternativo
deve procurar uma nova qualidade de vida para
todas as pessoas, e não contentar-se simplesmente
com um crescimento econômico.

✓ Tem que levar em consideração as necessidades da
futura geração e agir no sentido de restabelecer as
culturas, por fazerem parte da nossa responsabilidade
crescente por todas as esferas da vida.



A LAUDATO SÌ E OS/AS FRANCISCANOS/AS
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✓ Para a Família Franciscana, isto significa NÃO aceitar qualquer
projeto, mas aqueles que estão a serviço da vida, e isso sem
impor a ninguém as características do estilo de vida dominante.
A arte de saber partilhar a vida em conjunto tem que ser
redescoberta e colocada a serviço de todos/as.

✓ A vida em si é um valor e tem que ser respeitada e
protegida como tal!

✓ Na visão franciscana, projetos utópicos só têm a chance de se
realizarem fora da lógica do poder, quando são reconhecidos
como fazendo parte intrínseca da vida. Neste sentido, os
homens são seres ‘que se relacionam entre si e com outros’.



A LAUDATO SÌ E OS/AS FRANCISCANOS/AS
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UMA ‘NOVA’ 
ESPIRITUALIDADE

A perspectiva ecológica nos permite 
desenvolver uma nova espiritualidade, 

firmemente ancorada no carisma 
franciscano. O homem se reconhece como 

fazendo parte desta fraternidade.
Porém, somente a pessoa humana é capaz 
de reconhecer, de maneira consciente, o 

‘ser diferente’ das outras criaturas, 
convivendo com elas de modo 

responsável, sem dominá-las ou destruí-las.
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Por sua força estimulante, o exemplo de 
Francisco de Assis continua válido até hoje.

Ele criou, primeiramente na sua própria 
comunidade, o sistema alternativo de uma 

fraternidade universal onde homens, 
animais, plantas e seres inanimadas, todos 

são considerados “irmãos” e “irmãs”. 
A mensagem de São Francisco de Assis 

propõe o uso moderado dos bens da terra. 

O que Francisco de Assis 
nos inspira:
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2015: Um ano marcado por alguns passos importantes

✓ No II Encontro Mundial com os Movimentos Populares, na Bolívia, o Papa
Francisco se coloca ao lado dos povos latino-americanos, na luta por terra, teto e
trabalho, e aponta a necessidade de profundas mudanças.

✓ Também neste mesmo ano foi apresentada ao mundo a Carta Encíclica Laudato Sì,
afirmando que não há como dissociar a busca pela preservação do planeta, da justiça
para com os pobres e da solução dos problemas estruturais da economia mundial.
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2019: Brota uma Carta, que caminha na mesma direção!

✓ É publicada uma Carta de Convocação para o evento A Economia de Francisco, a
realizar-se em Assis, Itália.
Foi em Assis que nasceram e viveram Clara e Francisco, símbolos de vivência de uma
nova compreensão de sociedade e de humanidade...

✓ A Carta de Convocação, endereçada inicialmente a jovens de 18 – 35 anos –
acadêmicos, ativistas, empreendedores – é um apelo para re-almar a economia.
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“Uma Economia com alma se constrói em caminhada e em mutirão, na qual 
participam pessoas dispostas a construir pontes, cuidar da vida

e garantir o trabalho digno e sua justa remuneração.
[...] Uma Economia com alma é transparente e constrói caminhos

de participação, solidariedade e justiça”

(NABOZNY, G. C. et al., 2021)
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“O urgente desafio de proteger a nossa casa comum inclui a
preocupação de unir toda a família humana na busca de um
desenvolvimento sustentável e integral, pois sabemos que as
coisas podem mudar. O Criador não nos abandona, nunca
recua no seu projeto de amor, nem se arrepende de nos ter
criado. A humanidade possui ainda a capacidade de
colaborar na construção da nossa Casa Comum. [...] Lanço
um convite urgente a renovar o diálogo sobre a maneira como
estamos a construir o futuro do planeta.”

(LS, n. 13-14)

O apelo presente na Laudato Sì:

A LAUDATO SÌ E OS/AS FRANCISCANOS/AS
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Da Laudato Sì brota um apelo:
E para nós, Franciscanos/as, como esse apelo nos toca?

✓ É preciso reconhecer que o verdadeiro progresso da humanidade não consiste na
acumulação de bens materiais.

✓ Um progresso verdadeiramente humano e ecológico deve partir do respeito pela
natureza e promoção do valor próprio das pessoas, das comunidades e das culturas.

✓ Se faz necessária uma contínua atenção ao
problema da fome no mundo, nítido sinal de
uma crise ambiental; como também ao
problema da distribuição injusta dos recursos,
causada pelos mecanismos deformantes da
economia do mercado.

✓ Reconhecer que a conservação do ambiente
natural e humano constitui o pré-requisito
essencial para um desenvolvimento justo e
fraterno.
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VÁRIOS DESAFIOS, MUITAS ESPERANÇAS...

A crise sanitária provocada pela Pandemia COVID-19 tem vindo a 
recordar também as nossas fragilidades e nossos limites. Com a 

dor fomos presenciando a morte de tantas pessoas, ninguém 
ficou indiferente, e nem se viu livre desta emergência 

internacional, assim de certo é que tudo está intimamente 
relacionado. Apesar das inseguranças não podemos perder a 

esperança. Hoje, mais que nunca nos apresenta a oportunidade 
de pensar um novo mundo é possível. Em este contexto cremos 

que os ensinamentos da Encíclica Laudato Sì podem oferecer um 
marco mais humano e fraterno para pensar no desenvolvimento 

integral e mais justo para todo o gênero humano.

O CONTEXTO ATUAL    |    A MOTIVAÇÃO FRANCISCANA    |   A Laudato Sí E O APELO PARA A AÇÃO

A LAUDATO SÌ E OS/AS FRANCISCANOS/AS



“Louvado sejais, meu Senhor, pela Irmã Água, tão útil, humilde, 
preciosa e pura”.

(Cântico das Criaturas, São Francisco de Assis)



Obrigado!

Contato:
Frei Wellington Buarque, OFM
Tel: 81 99454-9744
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