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1. «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 irmã, a 
mãe terra, que nos sustenta e governa e produz variados frutos com flores coloridas e 
verduras».[1] 

2. 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. 

Nada deste mundo nos é indiferente 

3. Mais de cinquenta anos atrás, quando o mundo estava oscilando sobre o fio duma 
crise nuclear, o Santo Papa João XXIII escreveu uma encíclica na qual não se limitava 
a rejeitar a guerra, mas quis transmitir uma proposta de paz. Dirigiu a sua mensagem 
Pacem in terris a todo o mundo católico, mas acrescentava: e a todas as pessoas de 
boa vontade. Agora, à vista da deterioração global do ambiente, quero dirigir-me a 
cada pessoa que habita neste planeta. Na minha exortação Evangelii gaudium, escrevi 
aos membros da Igreja, a fim de os mobilizar para um processo de reforma 
missionária ainda pendente. Nesta encíclica, pretendo especialmente entrar em 
diálogo com todos acerca da nossa casa comum. 

4. Oito anos depois da Pacem in terris, em 1971, o Beato Papa Paulo VI referiu-se à 
problemática ecológica, apresentando-a como uma crise que é «consequência 
dramática» da atividade descontrolada do ser humano: «Por motivo de uma 
exploração inconsiderada da natureza, [o ser humano] começa a correr o risco de a 
destruir e de vir a ser, também ele, vítima dessa degradação».[2] E, dirigindo-se à 
FAO, falou da possibilidade duma «catástrofe ecológica sob o efeito da explosão da 
civilização industrial», sublinhando a «necessidade urgente duma mudança radical no 
comportamento da humanidade», porque «os progressos científicos mais 
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extraordinários, as invenções técnicas mais assombrosas, o desenvolvimento 
econômico mais prodigioso, se não estiverem unidos a um progresso social e moral, 
voltam-se necessariamente contra o homem».[3] 

5. São João Paulo II debruçou-se, com interesse sempre maior, sobre este tema. Na 
sua primeira encíclica, advertiu que o ser humano parece «não dar-se conta de outros 
significados do seu ambiente natural, para além daqueles que servem somente para os 
fins de um uso ou consumo imediatos».[4] Mais tarde, convidou a uma conversão 
ecológica global.[5] Entretanto fazia notar o pouco empenho que se põe em 
«salvaguardar as condições morais de uma autêntica ecologia humana».[6] A 
destruição do ambiente humano é um fato muito grave, porque, por um lado, Deus 
confiou o mundo ao ser humano e, por outro, a própria vida humana é um dom que 
deve ser protegido de várias formas de degradação. Toda a pretensão de cuidar e 
melhorar o mundo requer mudanças profundas «nos estilos de vida, nos modelos de 
produção e de consumo, nas estruturas consolidadas de poder, que hoje regem as 
sociedades».[7] O progresso humano autêntico possui um caráter moral e pressupõe o 
pleno respeito pela pessoa humana, mas deve prestar atenção também ao mundo 
natural e «ter em conta a natureza de cada ser e as ligações mútuas entre todos, num 
sistema ordenado».[8] Assim, a capacidade do ser humano transformar a realidade 
deve desenvolver-se com base na doação originária das coisas por parte de Deus.[9] 

6. O meu predecessor, Bento XVI, renovou o convite a «eliminar as causas estruturais 
das disfunções da economia mundial e corrigir os modelos de crescimento que 
parecem incapazes de garantir o respeito do meio ambiente».[10] Lembrou que o 
mundo não pode ser analisado concentrando-se apenas sobre um dos seus aspectos, 
porque «o livro da natureza é uno e indivisível», incluindo, entre outras coisas, o 
ambiente, a vida, a sexualidade, a família, as relações sociais. É que «a degradação da 
natureza está estreitamente ligada à cultura que molda a convivência humana».[11] O 
Papa Bento XVI propôs-nos reconhecer que o ambiente natural está cheio de chagas 
causadas pelo nosso comportamento irresponsável; o próprio ambiente social tem as 
suas chagas. Mas, fundamentalmente, todas elas se ficam a dever ao mesmo mal, isto 
é, à ideia de que não existem verdades indiscutíveis a guiar a nossa vida, pelo que a 
liberdade humana não tem limites. Esquece-se que «o homem não é apenas uma 
liberdade que se cria por si própria. O homem não se cria a si mesmo. Ele é espírito e 
vontade, mas é também natureza».[12] Com paterna solicitude, convidou-nos a 
reconhecer que a criação resulta comprometida «onde nós mesmos somos a última 
instância, onde o conjunto é simplesmente nossa propriedade e onde o consumimos 
somente para nós mesmos. E o desperdício da criação começa onde já não 
reconhecemos qualquer instância acima de nós, mas vemo-nos unicamente a nós 
mesmos».[13] 

Unidos por uma preocupação comum 

7. Estas contribuições dos Papas recolhem a reflexão de inúmeros cientistas, filósofos, 
teólogos e organizações sociais que enriqueceram o pensamento da Igreja sobre estas 
questões. Mas não podemos ignorar que, também fora da Igreja Católica, noutras 
Igrejas e Comunidades cristãs – bem como noutras religiões – se tem desenvolvido 
uma profunda preocupação e uma reflexão valiosa sobre estes temas que a todos nos 
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estão a peito. Apenas para dar um exemplo particularmente significativo, quero 
retomar brevemente parte da contribuição do amado Patriarca Ecumênico 
Bartolomeu, com quem partilhamos a esperança da plena comunhão eclesial. 

8. O Patriarca Bartolomeu tem-se referido particularmente à necessidade de cada um 
se arrepender do próprio modo de maltratar o planeta, porque «todos, na medida em 
que causamos pequenos danos ecológicos», somos chamados a reconhecer «a nossa 
contribuição – pequena ou grande – para a desfiguração e destruição do ambiente».
[14] Sobre este ponto, ele pronunciou-se repetidamente, de maneira firme e 
encorajadora, convidando-nos a reconhecer os pecados contra a criação: «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 úmidas; 
quando os seres humanos contaminam as águas, o solo, o ar... tudo isso é pecado».
[15] Porque «um crime contra a natureza é um crime contra nós mesmos e um pecado 
contra Deus».[16] 

9. Ao mesmo tempo Bartolomeu chamou a atenção para as raízes éticas e espirituais 
dos problemas ambientais, que nos convidam a encontrar soluções não só na técnica 
mas também numa mudança do ser humano; caso contrário, estaríamos a enfrentar 
apenas os sintomas. Propôs-nos passar do consumo ao sacrifício, da avidez à 
generosidade, do desperdício à capacidade de partilha, numa ascese que «significa 
aprender a dar, e não simplesmente renunciar. É um modo de amar, de passar pouco a 
pouco do que eu quero àquilo de que o mundo de Deus precisa. É libertação do medo, 
da avidez, da dependência».[17] Além disso nós, cristãos, somos chamados a «aceitar 
o mundo como sacramento de comunhão, como forma de partilhar com Deus e com o 
próximo numa escala global. É nossa humilde convicção que o divino e o humano se 
encontram no menor detalhe da túnica inconsútil da criação de Deus, mesmo no 
último grão de poeira do nosso planeta».[18] 

!
13-16 

O meu apelo 

13. 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. Desejo agradecer, 
encorajar e manifestar apreço a quantos, nos mais variados sectores da atividade 
humana, estão a trabalhar para garantir a proteção da casa que partilhamos. Uma 
especial gratidão é devida àqueles que lutam, com vigor, por resolver as dramáticas 
consequências da degradação ambiental na vida dos mais pobres do mundo. Os jovens 
exigem de nós uma mudança; interrogam-se como se pode pretender construir um 
futuro melhor, sem pensar na crise do meio ambiente e nos sofrimentos dos excluídos. 

14. Lanço um convite urgente a renovar o diálogo sobre a maneira como estamos a 
construir o futuro do planeta. Precisamos de um debate que nos una a todos, porque o 
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desafio ambiental, que vivemos, e as suas raízes humanas dizem respeito e têm 
impacto sobre todos nós. O movimento ecológico mundial já percorreu um longo e 
rico caminho, tendo gerado numerosas agregações de cidadãos que ajudaram na 
conscientização. Infelizmente, muitos esforços na busca de soluções concretas para a 
crise ambiental acabam, com frequência, frustrados não só pela recusa dos poderosos, 
mas também pelo desinteresse dos outros. As atitudes que dificultam os caminhos de 
solução, mesmo entre os crentes, vão da negação do problema à indiferença, à 
resignação acomodada ou à confiança cega nas soluções técnicas. Precisamos de nova 
solidariedade universal. Como disseram os bispos da África do Sul, «são necessários 
os talentos e o envolvimento de todos para reparar o dano causado pelos humanos 
sobre a criação de Deus».[22] Todos podemos colaborar, como instrumentos de Deus, 
no cuidado da criação, cada um a partir da sua cultura, experiência, iniciativas e 
capacidades. 

15. Espero que esta carta encíclica, que se insere no magistério social da Igreja, nos 
ajude a reconhecer a grandeza, a urgência e a beleza do desafio que temos pela frente. 
Em primeiro lugar, farei uma breve resenha dos vários aspectos da atual crise 
ecológica, com o objetivo de assumir os melhores frutos da pesquisa científica 
atualmente disponível, deixar-se tocar por ela em profundidade e dar uma base 
concreta ao percurso ético e espiritual seguido. A partir desta panorâmica, retomarei 
algumas argumentações que derivam da tradição judaico-cristã, a fim de dar maior 
coerência ao nosso compromisso com o meio ambiente. Depois procurarei chegar às 
raízes da situação atual, de modo a individuar não apenas os seus sintomas, mas 
também as causas mais profundas. Poderemos assim propor 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. À luz desta reflexão, quereria 
dar mais um passo, verificando algumas das grandes linhas de diálogo e de ação que 
envolvem seja cada um de nós seja a política internacional. Finalmente, convencido – 
como estou – de que toda a mudança tem necessidade de motivações e dum caminho 
educativo, proporei algumas linhas de maturação humana inspiradas no tesouro da 
experiência espiritual cristã. 

16. Embora cada capítulo tenha a sua temática própria e uma metodologia específica, 
o sucessivo retoma por sua vez, a partir duma nova perspectiva, questões importantes 
abordadas nos capítulos anteriores. Isto diz respeito especialmente a alguns eixos que 
atravessam a encíclica inteira. Por exemplo: a relação íntima entre os pobres e a 
fragilidade do planeta, a convicção de que tudo está estreitamente interligado no 
mundo, a crítica do novo paradigma e das formas de poder que derivam da tecnologia, 
o convite a procurar outras maneiras de entender a economia e o progresso, o valor 
próprio de cada criatura, o sentido humano da ecologia, a necessidade de debates 
sinceros e honestos, a grave responsabilidade da política internacional e local, a 
cultura do descarte e a proposta dum novo estilo de vida. Estes temas nunca se dão 
por encerrados nem se abandonam, mas são constantemente retomados e 
enriquecidos. 

!
76-77 
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76. Na tradição judaico-cristã, dizer «criação» é mais do que dizer natureza, porque 
tem a ver com um projeto do amor de Deus, onde cada criatura tem um valor e um 
significado. A natureza entende-se habitualmente como um sistema que se analisa, 
compreende e gere, mas a criação só se pode conceber como um dom que vem das 
mãos abertas do Pai de todos, como uma realidade iluminada pelo amor que nos 
chama a uma comunhão universal. 

77. «A palavra do Senhor criou os céus» (Sl 33/32, 6). Deste modo indica-se que o 
mundo procede, não do caos nem do acaso, mas duma decisão, o que o exalta ainda 
mais. Há uma opção livre, expressa na palavra criadora. O universo não apareceu 
como resultado duma onipotência arbitrária, duma demonstração de força ou dum 
desejo de auto-afirmação. A criação pertence à ordem do amor. O amor de Deus é a 
razão fundamental de toda a criação: «Tu amas tudo quanto existe e não detestas nada 
do que fizeste; pois, se odiasses alguma coisa, não a terias criado» (Sab 11, 24). Então 
cada criatura é objeto da ternura do Pai que lhe atribui um lugar no mundo. 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. Dizia São Basílio Magno que o 
Criador é também «a bondade sem cálculos»,[44] e Dante Alighieri falava do «amor 
que move o sol e as outras estrelas».[45] Por isso, das obras criadas pode-se subir «à 
sua amorosa misericórdia».[46] 

!
96-100 

O olhar de Jesus 

96. Jesus retoma a fé bíblica no Deus criador e destaca um dado fundamental: Deus é 
Pai (cf. Mt 11, 25). Em colóquio com os seus discípulos, Jesus convidava-os a 
reconhecer a relação paterna que Deus tem com todas as criaturas e recordava-lhes, 
com comovente ternura, como cada uma delas era importante aos olhos d’Ele: «Não 
se vendem cinco pássaros por duas pequeninas moedas? Contudo, nenhum deles 
passa despercebido diante de Deus» (Lc 12, 6). «Olhai as aves do céu: não semeiam 
nem ceifam nem recolhem em celeiros; e o vosso Pai celeste alimenta-as» (Mt 6, 26). 

97. O Senhor podia convidar os outros a estar atentos à beleza que existe no mundo, 
porque Ele próprio vivia em contacto permanente com a natureza e prestava-lhe uma 
atenção cheia de carinho e admiração. Quando percorria os quatro cantos da sua terra, 
detinha-Se a contemplar a beleza semeada por seu Pai e convidava os discípulos a 
individuarem, nas coisas, uma mensagem divina: «Levantai os olhos e vede os 
campos que estão doirados para a ceifa» (Jo 4, 35). «O Reino dos Céus é semelhante a 
um grão de mostarda que um homem tomou e semeou no seu campo. É a menor de 
todas as sementes; mas, depois de crescer, torna-se a maior planta do horto e 
transforma-se numa árvore» (Mt 13, 31-32). 

98. Jesus vivia em plena harmonia com a criação, com grande maravilha dos outros: 
«Quem é este, a quem até o vento e o mar obedecem?» (Mt 8, 27). Não Se 
apresentava como um asceta separado do mundo ou inimigo das coisas aprazíveis da 
vida. Falando de Si mesmo, declarou: «Veio o Filho do Homem que come e bebe, e 
dizem: “Aí está um glutão e bebedor de vinho”» (Mt 11, 19). Encontrava-Se longe das 
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filosofias que desprezavam o corpo, a matéria e as realidades deste mundo. Todavia, 
ao longo da história, estes dualismos combalidos tiveram notável influência nalguns 
pensadores cristãos e desfiguraram o Evangelho. Jesus trabalhava com suas mãos, 
entrando diariamente em contacto com matéria criada por Deus para a moldar com a 
sua capacidade de artesão. É digno de nota que a maior parte da sua existência terrena 
tenha sido consagrada a esta tarefa, levando uma vida simples que não despertava 
maravilha alguma: «Não é Ele o carpinteiro, o filho de Maria?» (Mc 6, 3). Assim 
santificou o trabalho, atribuindo-lhe um valor peculiar para o nosso amadurecimento. 
São João Paulo II ensinava que, «suportando o que há de penoso no trabalho em união 
com Cristo crucificado por nós, o homem colabora, de alguma forma, com o Filho de 
Deus na redenção da humanidade».[79] 

99. Segundo a compreensão cristã da realidade, o destino da criação inteira passa pelo 
mistério de Cristo, que nela está presente desde a origem: «Todas as coisas foram 
criadas por Ele e para Ele» (Cl 1, 16).[80] O prólogo do Evangelho de João (1, 1-18) 
mostra a atividade criadora de Cristo como Palavra divina (Logos). Mas o mesmo 
prólogo surpreende ao afirmar que esta Palavra «Se fez carne» (Jo 1, 14). 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 afetar a sua autonomia. 

100. O Novo Testamento não nos fala só de Jesus terreno e da sua relação tão 
concreta e amorosa com o mundo; no-lo mostra também como ressuscitado e 
glorioso, presente em toda a criação com o seu domínio universal. «Foi n’Ele que 
aprouve a Deus fazer habitar toda a plenitude e, por Ele e para Ele, reconciliar todas 
as coisas (…), tanto as que estão na terra como as que estão no céu» (Cl 1, 19-20). 
Isto lança-nos para o fim dos tempos, quando o Filho entregar ao Pai todas as coisas 
«a fim de que Deus seja tudo em todos» (1 Cor 15, 28). Assim, as criaturas deste 
mundo já não nos aparecem como uma realidade meramente natural, porque o 
Ressuscitado as envolve misteriosamente e guia para um destino de plenitude. As 
próprias flores do campo e as aves que Ele, admirado, contemplou com os seus olhos 
humanos, agora estão cheias da sua presença luminosa. 

!
216-221 

A conversão ecológica 

216. A grande riqueza da espiritualidade cristã, proveniente de vinte séculos de 
experiências pessoais e comunitárias, constitui uma magnífica contribuição para o 
esforço de renovar a humanidade. Desejo propor aos cristãos algumas linhas de 
espiritualidade ecológica que nascem das convicções da nossa fé, pois aquilo que o 
Evangelho nos ensina tem consequências no nosso modo de pensar, sentir e viver. 
Não se trata tanto de propor ideias, como sobretudo falar das motivações que derivam 
da espiritualidade para alimentar uma paixão pelo cuidado do mundo. Com efeito, não 
é possível empenhar-se em coisas grandes apenas com doutrinas, sem uma mística 
que nos anima, sem «uma moção interior que impele, motiva, encoraja e dá sentido à 
ação pessoal e comunitária».[151] Temos de reconhecer que nós, cristãos, nem 
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sempre recolhemos e fizemos frutificar as riquezas dadas por Deus à Igreja, nas quais 
a espiritualidade não está desligada do próprio corpo nem da natureza ou das 
realidades deste mundo, mas vive com elas e nelas, em comunhão com tudo o que nos 
rodeia. 

217. Se «os desertos exteriores se multiplicam no mundo, porque os desertos 
interiores se tornaram tão amplos»,[152] a crise ecológica é um apelo a uma profunda 
conversão interior. Entretanto temos de reconhecer também que alguns cristãos, até 
comprometidos e piedosos, com o pretexto do realismo pragmático frequentemente se 
burlam das preocupações pelo meio ambiente. Outros são passivos, não se decidem a 
mudar os seus hábitos e tornam-se incoerentes. Falta-lhes, pois, uma conversão 
ecológica, que comporta deixar emergir, 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. 

218. Recordemos o modelo de São Francisco de Assis, para propor uma sã relação 
com a criação como dimensão da conversão integral da pessoa. Isto exige também 
reconhecer os próprios erros, pecados, vícios ou negligências, e arrepender-se de 
coração, mudar a partir de dentro. A Igreja na Austrália soube expressar a conversão 
em termos de reconciliação 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 coração».[153] 

219. Todavia, para se resolver uma situação tão complexa como esta que enfrenta o 
mundo atual, não basta que cada um seja melhor. Os indivíduos isolados podem 
perder a capacidade e a liberdade de vencer a lógica da razão instrumental e acabam 
por sucumbir a um consumismo sem ética nem sentido social e ambiental. Aos 
problemas sociais responde-se, não com a mera soma de bens individuais, mas com 
redes comunitárias: «As exigências desta obra serão tão grandes, que as 
possibilidades das iniciativas individuais e a cooperação dos particulares, formados de 
maneira individualista, não serão capazes de lhes dar resposta. Será necessária uma 
união de forças e uma unidade de contribuições».[154] A conversão ecológica, que se 
requer para criar um dinamismo de mudança duradoura, é também uma conversão 
comunitária. 

220. Esta conversão comporta várias atitudes que se conjugam para ativar um cuidado 
generoso e cheio de ternura. Em primeiro lugar, implica gratidão e gratuidade, ou 
seja, um reconhecimento do mundo como dom recebido do amor do Pai, que 
consequentemente provoca disposições gratuitas de renúncia e gestos generosos, 
mesmo que ninguém os veja nem agradeça. «Que a tua mão esquerda não saiba o que 
faz a tua direita (...); e teu Pai, que vê o oculto, há de premiar-te» (Mt 6, 3-4). Implica 
ainda a consciência amorosa de não estar separado das outras criaturas, mas de formar 
com os outros seres do universo uma estupenda comunhão universal. O crente 
contempla o mundo, não como alguém que está fora dele, mas dentro, reconhecendo 
os laços com que o Pai nos uniu a todos os seres. Além disso a conversão ecológica, 
fazendo crescer as peculiares capacidades que Deus deu a cada crente, leva-o a 
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desenvolver a sua criatividade e entusiasmo para resolver os dramas do mundo, 
oferecendo-se a Deus «como sacrifício vivo, santo e agradável» (Rm12, 1). Não vê a 
sua superioridade como motivo de glória pessoal nem de domínio irresponsável, mas 
como uma capacidade diferente que, por sua vez, lhe impõe uma grave 
responsabilidade derivada da sua fé. 

221. Ajudam a enriquecer o sentido de tal conversão várias convicções da nossa fé, 
desenvolvidas ao início desta encíclica, como, por exemplo, a consciência de que cada 
criatura reflete algo de Deus e tem uma mensagem para nos transmitir, ou a certeza de 
que Cristo assumiu em Si mesmo este mundo material e agora, ressuscitado, habita no 
íntimo de cada ser, envolvendo-o com o seu carinho e penetrando-o com a sua luz; e 
ainda o reconhecimento de que Deus criou o mundo, inscrevendo nele uma ordem e 
um dinamismo que o ser humano não tem o direito de ignorar. Porventura uma 
pessoa, ouvindo no Evangelho Jesus dizer – a propósito dos pássaros – que «nenhum 
deles passa despercebido diante de Deus» (Lc12, 6), será capaz de os maltratar ou 
causar-lhes dano? Convido todos os cristãos a explicitar esta dimensão da sua 
conversão, permitindo que a força e a luz da graça recebida se estendam também à 
relação com as outras criaturas e com o mundo que os rodeia, e suscite aquela sublime 
fraternidade com a criação inteira que viveu, de maneira tão elucidativa, São 
Francisco de Assis.
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