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Onde se encontra o que a Igreja tem para dizer sobre ética 
ambiental?

261   ESTUDE

1. Leia o texto do DOCAT uma frase de cada vez. Então 
    uma pessoa lê o texto completo em voz alta.

2. Três minutos de silêncio.

3. Cada pessoa lê uma palavra ou frase em voz alta (sem 
    comentar) que tenha chamado a atenção.

4. Explique brevemente no momento seguinte o porquê de 
    ter escolhido a frase (ex: memórias, questionamentos, 
    etc.). 
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CONTEMPLE

Uma pessoa lê a passagem bíblica em voz alta. 
Pequeno silêncio.
Partilha: O que particularmente te chamou a atenção?

Deus Onipotente, 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. (...)
Ensinai-nos a descobrir o valor de todas as coisas e as 
contemplar com encanto.
Amém.
(Papa Francisco, "Laudato Si”)

CHALLENGE

Por fim, discuta seus próprios questionamentos deste 
tópico!

Livro dos tesouros: Separe cinco minutos para escrever 
tudo que deseja se lembrar. 

DISCUTA 1. O que o Papa Francisco quer dizer quando diz que todo cristão tem 
    uma "vocação ecológica" (“ecologia” vem do oikos, grego: casa)? (Leia 
    também a questão 258 do DOCAT).

2. Por que a crise ecológica é um problema pessoal antes de ser um 
    desafio político?

3. O que o Papa Francisco quer dizer quando diz que é preciso cuidar da 
    criação como de um jardim?

4. O que se entende por "sustentabilidade"? Isso já é importante em sua 
    vida?

Faça um debate com os colegas sobre ecologia.

Para que você tenha embasamento para discutir, torne-se apto na 
distinção das quatro ecologias (proteção ambiental, ecologia humana, 
ecologia social, ecologia cultural). 

Você pode encontrá-las em LAUDATO SI / www.vatican.va
Você aceita esse desafio?

Gênesis 2, 15

O Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden, para 
cultivar o solo e o guardar. 

Nossos DESAFIOS são somente sugestões que você pode 
adicionar às reuniões do guia de estudo. Você pode também 
substituí-los por mais fortes, mais adequados, mais originais 
ou melhores. Entre em contato conosco pelo e-mail 
feedback@youcat.org.
#DOCATChallenge: Compartilhe sua experiência no Facebook 
ou Instagram.

Guia de Estudo

O mundo, nossa casa 
comum

O texto central da Igreja sobre ecologia é a Encíclica LAUDATO SI do Papa 
Francisco (2015). Ela oferece uma análise abrangente, partilhada por muitos 
cientistas, da ameaça ecológica e descreve as causas da crise. Ela não 
consiste apenas numa flagrante fraqueza política (a subordinação da 
política à tecnologia e aos sistemas financeiros) e à consequente exploração 
econômica e sem escrúpulos da terra. O núcleo essencial do problema está  
no Homem, na perturbação dos seus relacionamentos (“[…] o meu 
relacionamento comigo mesmo, com os outros, com Deus e com a terra”). A 
conversão salva o Homem, o qual deve aprender que “o cuidado autêntico 
da nossa própria vida e das nossas relações com a natureza é inseparável da 
fraternidade, da justiça e da fidelidade aos outros” (LS, n.º 70). Assim, a 
verdadeira ecologia é, ao mesmo tempo, preservação do ambiente, ecologia 
humana, ecologia social e ecologia do futuro. “A liberdade humana”, diz o 
Papa Francisco, “é capaz de limitar a técnica, orientá-la e colocá-la ao 
serviço de outro tipo de progresso, mais saudável, mais humano, mais 
social, mais integral.” (LS, n.º 112) Além da Laudato Si, outros documentos 
importantes como a encíclica Popolarum Progressium (1976), de Paulo VI e 
Caritas in Veritate (2009), de Bento XVI, defendem esta relação entre 
responsabilidade social e perturbação ecológica da Terra.
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