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Introdução O desejo

Introdução O desejo

Introdução O desejo

Introdução

Para lá dos aspetos mais superficiais ligados à sua «perso-

nagem», ao seu modo familiar e pessoal de narrar e de 

se narrar, e sobretudo à sua capacidade de tornar direta, 

eficaz e intensa toda a relação comunicativa, o Papa Francisco 

tem-se imposto, nestes primeiros anos de pontificado, graças 

à radicalidade das suas opções eclesiásticas e pastorais, que 

inauguraram, sem dúvida alguma, uma nova fase na vida da 

Igreja. Certamente que o carisma, a simpatia, a intimidade e a 

afabilidade paterna — unidos à desarmante normalidade das 

suas palavras e dos seus gestos, nada calculistas, livres de toda 

a formalidade e por vezes até de toda a prudência diplomá-

tica — contribuíram muito para delinear o rosto «exterior» do 

homem que se tornou Papa, despojando-o de imediato da sua 

autoridade «sacral».

Sob esse aspeto, corria-se o risco de que a grande populari-

dade de Francisco se ficasse por um nível superficial, tocando 
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apenas as cordas dos sentimentos e esgotando-se no plano do 

imediato emocional. Com o passar dos meses, porém, foi-se 

radicando num estádio mais profundo e, com a imagem fasci-

nante da sua pessoa, também transmitiu aos corações a fres-

cura da sua mensagem evangélica. Na própria escolha do nome 

Francisco (programa de vida e de apostolado), na mudança de 

residência (Santa Marta), na pregação da missa matinal para 

pequenos grupos, se tinham advertido claramente os sinais 

de algumas novidades substanciais, que hoje, porém, pode-

mos avaliar melhor em todo o seu alcance, como diferença no 

modo de o Papa conceber e levar por diante o próprio minis-

tério de «bispo de Roma». Constatou-se, em seguida, que isso 

era apenas o início, pois, pouco a pouco, foi-se acentuando em 

Francisco a ideia dominante de uma Igreja chamada, como 

«povo de Deus», a sair de si mesma e a caminhar até às perife-

rias, ali onde se encontram os mais pobres (antigos e novos), os 

marginalizados, os últimos, descartados pela sociedade. Além 

disso, em muitas ocasiões, ele próprio deu o exemplo com atos 

concretos, marcados pelo forte sentido da unicidade e da digni-

dade de cada pessoa (é exemplar, neste sentido, a obra de assis-

tência e de ajuda aos sem-abrigo e aos pobres do Vaticano).

Ao mesmo tempo, Francisco tem traduzido em atos 

concretos, com insólita determinação e rapidez, a sua vontade 

de reformar as estruturas da Cúria, sublinhando várias vezes, 

aliás, que nenhuma reforma pode dar fruto se não for acom-

panhada pela renovação interior dos indivíduos e pela sua total 

disponibilidade para o serviço. Mas a atenção do Papa tem-se 
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concentrado sobretudo nos problemas das pessoas — com 

quem se continua a encontrar com uma frequência cada vez 

maior em Itália e no mundo (as visitas pastorais e as viagens 

apostólicas têm vindo a assumir ritmos cada vez mais acele-

rados, porventura superiores àquilo que se teria imaginado 

inicialmente) —, nas situações prementes de um mundo dila-

cerado, desagregado e empobrecido pelo terrorismo e pelas 

guerras, levando a Igreja a prodigalizar-se no desenvolvimento 

ativo das relações internacionais — muitas vezes com um 

importante e reconhecido papel de mediação — e na intensifi-

cação do diálogo inter-religioso e cultural.

Esta introdução pretende colocar, no seu contexto mais 

lato, a própria questão da proteção da criação abordada por 

Francisco na Laudato si’. A vasta ressonância obtida pela encí-

clica — singularmente manifestada na novidade que constituiu 

o seu próprio título não latino, embora tenha sido precedida 

por outras dezasseis encíclicas — atesta a importância do tema 

tratado; a força da denúncia com que o Papa Francisco quis 

sensibilizar os crentes e todos os homens de boa vontade sobre 

as dramáticas condições atuais do planeta; a riqueza do seu 

apelo para que a criação volte a ser uma bela casa e uma famí-

lia fraternal capaz de gerar um futuro de justiça e de paz para 

todos.

Com efeito, a pergunta-chave que perpassa todo o docu-

mento é esta: como se deve agir, a nível político e económico, 

ético e espiritual, para corrigir os desvios de um desenvolvi-

mento que não ameaça apenas prejudicar a Terra, mas também 
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empobrecer e degradar o homem que a habita? Segundo este 

ponto de vista, seria redutor considerar a encíclica apenas como 

uma análise detalhada dos problemas ecológicos e das possí-

veis soluções para os resolver a nível das nações e das atitudes 

individuais. Na realidade, a Laudato si’ assemelha-se sobretudo 

ao manifesto de um novo humanismo, que na própria referên-

cia do seu título ao incipit do Cântico do Irmão Sol — ou seja, 

do Cântico das Criaturas — resume bem o espírito que deve-

ria animar todos aqueles que tomam a peito a sorte da criação  

e que pretendem, portanto, habitá-la de forma responsá-

vel, cultivando-a e guardando-a no respeito e na fraternidade 

universal, como dom do amor de Deus.

É este o horizonte que Francisco coloca à nossa frente, 

segundo uma visão global do homem e do mundo, na multi-

plicidade das relações e das responsabilidades que orientam  

a convivência nesta casa comum. A ecologia abordada na encí-

clica não constitui, portanto, um fim em si mesmo, visto ser 

uma ecologia para o homem; não é simplesmente a peça de 

um mosaico, mas o próprio mosaico da existência que deve-

mos construir para nós e para as gerações futuras. Daí o caráter 

iniludível do tema e o mérito de Francisco em tê-lo abordado 

de modo sistemático, recolhendo reflexões e opiniões múlti-

plas, a começar pelo magistério dos seus predecessores (em 

particular de João Paulo II e de Bento XVI, frequentemente 

citados), da tradição ortodoxa, dos documentos das conferên-

cias episcopais dos vários países e dos estudos de numerosos 

especialistas, citados ou não.
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A partir do Concílio Vaticano II, a Igreja tem vindo a afir-

mar, com um vigor cada vez maior, que o conceito funda-

mental do qual se deve partir é que os bens da Terra têm um 

destino universal, devendo, portanto, ser equitativamente 

repartidos, de modo que não se verifiquem situações de dese-

quilíbrio e seja permitido a todos prover a si próprios, vivendo 

com dignidade. O escândalo, porém, é que acontece precisa-

mente o contrário, porque a ambição do poder e a cobiça do 

dinheiro prevalecem e determinam a exploração e o descarte, 

a hegemonia e a prepotência de uma política insensata, de um 

imperialismo económico cego, de umas finanças especulativas 

descontroladas, de um consumismo exasperado, secundando 

aquilo a que João Paulo II chamou «a idolatria do mercado».

Em tal situação, a qualidade do ambiente e da vida — estando 

um intimamente ligado à outra — é gravemente compro-

metida, provocando a desagregação da ordem moral, única 

capaz de garantir a justiça na utilização dos recursos naturais,  

a convivência pacífica entre os homens e o bem-estar físico  

e espiritual de todos. Na verdade, é claro que se no centro dos 

pensamentos e das ações dos governos, bem como no compor-

tamento de cada indivíduo, não estiver uma luta convicta 

contra tudo aquilo que degrada a Terra e avilta o Homem, não 

se poderá recuperar a ligação nupcial com a natureza que foi 

quebrada, na sabedoria e na harmonia de uma vivência parti-

cipada e partilhada na busca do bem comum.

Daí a necessidade de que o desafio ecológico implique 

sobretudo uma mudança total de rota ética e de percursos 
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formativos de suporte (como a educação para o respeito, para 

a beleza, para a solidariedade e para a sobriedade pessoal).  

O desenvolvimento só poderá ser sustentável no presente e no 

futuro se brotar daquilo a que chamamos «ecologia humana», 

que diz respeito a cada homem e a todos os homens, velando 

por eles, na sua integridade e dignidade de pessoas, e que, por 

reflexo, também melhora o ambiente natural em que cada um 

é colocado, para que prevaleçam os interesses comuns sobre 

os privilégios de poucos. Portanto, aquilo que rege e reforça 

o ambiente natural e humano; que promove e defende a vida 

desde o nascimento até à morte; que constrói pontes de união 

e não muros de divisão entre os povos: é esta ecologia humana 

que contribui para preservar o jardim do mundo em que Deus 

colocou o homem, confiando-lhe a missão de colaborar na 

obra da sua criação, guardando-a e fazendo-a crescer, em vista 

do presente e das gerações futuras.

Nos últimos anos, a Igreja sempre tem sublinhado com viva 

preocupação o discurso sobre as várias pobrezas e desequilí-

brios existentes no planeta: a fome, a falta de água, a poluição, 

os resíduos, as mudanças climáticas, a desertificação, a perda 

da biodiversidade, o empobrecimento dos terrenos, a desflo-

restação… Além disso, tem-se colocado como sentinela de 

uma reflexão alargada que tem chegado às raízes éticas, cultu-

rais e educacionais do problema do ambiente e, sem oferecer 

soluções técnicas que não lhe compitam, tem trabalhado em 

prol de uma mobilização das consciências no discernimento 

ou na redescoberta daqueles valores fundamentais capazes de 
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«reprojetar» o ambiente e a sociedade segundo novos mode-

los, novas regras e novos estilos de vida. Para a Igreja, com 

efeito, a urgência do problema ecológico é, antes de mais, uma 

emergência educativa, no sentido de ter plena consciência da 

necessidade de se educar e de educar para viver de modo novo 

nas realidades do mundo, na aliança entre valores divinos  

e valores humanos, ou seja, redescobrindo os significados e as 

atitudes perenes da doutrina, da ética e da antropologia cristã.

Como documenta esta coletânea de textos, ainda antes 

da Laudato si’, o Papa Francisco já tinha abordado em várias 

circunstâncias os temas da proteção da criação, denunciando 

as manipulações do nosso sistema e as consequências que 

estas têm provocado. Tem falado, de um modo tão assom-

broso quanto objetivo, de pobreza e de injustiças, de degra-

dação e de rejeição, de globalização da indiferença, insensível 

aos gemidos dos homens e da Terra. Só que agora, nesta encí-

clica, a sua advertência e o seu apelo dirigido às responsabi-

lidades individuais e coletivas no uso racional dos recursos 

naturais, que a todos pertencem e que devem, portanto, ser 

distribuídos e utilizados em proveito de todos, tornaram-se 

um verdadeiro compêndio de doutrina social cristã, que esta-

belece os elementos fundamentais de uma «conversão ecoló-

gica» e de uma «ecologia integral» autêntica: a unidade contra 

a fragmentação; a abordagem sistemática contra toda a perspe-

tiva parcial, separada ou exclusivamente científico-tecnológica;  

o diálogo e a colaboração entre estados e governos contra toda 

a forma de contraposição ideológica ou tentação de decisões 
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unilaterais; a tensão constante para o restabelecimento de liga-

ções entre os indivíduos e os povos contra o respetivo encer-

ramento no ambiente «particular». Sem esquecer aquilo que 

cada um, como cristão e como homem, pode fazer para melho-

rar e progredir na verdade e no bem. É este o humanismo que 

Francisco tem vindo a traçar com toda a lucidez como projeto 

de civilização para a casa comum, apelando ao empenho  

e contributo de cada um, para que o mesmo se torne possível.

Giuliano Vigini



I

A proteção da criação
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Introdução O desejo

O dom da criação

No Evangelho, vemos como Jesus, o Mestre, ensinava 

a multidão e o pequeno grupo dos discípulos, adap-

tando-se à sua capacidade de compreensão. Fazia-o 

com parábolas, como a do semeador (Lc 8, 4–15). O Senhor 

sempre foi «plástico» no modo de ensinar, de forma que todos 

pudessem entender. Jesus não procura «doutorear»; pelo 

contrário, quer chegar ao coração do homem, à sua inteligên-

cia, à sua vida e para que esta dê fruto.

A parábola do semeador fala-nos de cultivar. Mostra-nos os 

tipos de terra, os tipos de semente, os tipos de fruto e a relação 

que se gera entre eles. E, já desde o Génesis, Deus sussurra ao 

homem este convite: cultivar e cuidar.

Não se limita a conceder-lhe a vida; dá-lhe a terra, a criação. 

Não só lhe dá uma companheira e infinitas possibilidades; mas 

faz-lhe também um convite, dá-lhe uma missão. Convida-o 

a participar na sua obra criadora, dizendo: cultiva! Dou-te as 
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sementes, dou-te a terra, a água, o sol; dou-te as tuas mãos  

e as dos teus irmãos. Aqui o tens; também é teu. É um presente, 

é um dom, é uma oferta. Não é algo de adquirido, não é algo 

comprado; mas antecede-nos e ficará depois de nós.

É um presente dado por Deus para, juntamente com Ele, 

podermos fazê-lo nosso. Deus não quer uma criação para Si, 

para Se ver a Si mesmo. Muito pelo contrário! A criação é um 

dom para ser partilhado. É o espaço que Deus nos dá, para 

construir connosco, para construir um nós. O mundo, a histó-

ria, o tempo é o lugar onde vamos construindo esse nós com 

Deus, o nós com os outros, o nós com a terra. A nossa vida 

encerra sempre este convite, um convite mais ou menos cons-

ciente que sempre permanece.

Mas notemos uma peculiaridade. Na narração do Génesis, 

ao lado da palavra cultivar, aparece imediatamente outra: 

cuidar. Uma explica-se a partir da outra. Andam de mãos dadas.  

Não cultiva quem não cuida, e não cuida quem não cultiva.

Somos convidados não só a participar na obra criadora culti-

vando-a, desenvolvendo-a, mas também a cuidá-la, protegê-

-la, guardá-la. Hoje, este convite impõe-se-nos forçosamente. 

Já não como uma mera recomendação, mas como uma neces-

sidade devido ao «mal que provocamos [à terra] por causa do 

uso irresponsável e do abuso dos bens que Deus nela colocou. 

Crescemos a pensar que éramos seus proprietários e domina-

dores, autorizados a saqueá-la. (…) Por isso, entre os pobres 

mais abandonados e maltratados que há hoje em dia no mundo, 

conta-se a nossa terra oprimida e devastada» (Laudato si’, 2).
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Introdução O desejo

Cultivar e conservar

Quando falamos de meio ambiente, da criação, vêm 

ao meu pensamento as primeiras páginas da Bíblia, 

ao Livro do Génesis, onde se afirma que Deus colo-

cou o homem e a mulher na terra, para que a cultivassem  

e conservassem (cf. 2, 15). E em mim surgem estas perguntas: 

O que quer dizer cultivar e conservar a terra? Estamos verda-

deiramente a cultivar e a conservar a criação? Ou estamos  

a explorá-la e a descuidá-la? 

O verbo «cultivar» faz vir à minha mente o cuidado que 

o agricultor tem pela sua terra, a fim de que produza fruto  

e este seja compartilhado: quanta atenção, paixão e dedicação! 

Cultivar e conservar a criação é uma indicação de Deus, dada 

não só no início da história, mas a cada um de nós; faz parte do 

seu desígnio; significa fazer com que o mundo se desenvolva 

com responsabilidade, transformá-lo para que seja um jardim, 

um lugar habitável para todos.
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Bento XVI recordou várias vezes que esta tarefa que nos 

foi confiada por Deus Criador requer a compreensão do ritmo  

e da lógica da criação. Nós, ao contrário, somos frequente-

mente levados pela soberba do domínio, da posse, da manipu-

lação e da exploração; não a «conservamos», não a respeitamos 

e não a consideramos como um dom gratuito do qual cuidar. 

Estamos a perder a atitude do encanto, da contemplação,  

da escuta da criação; e assim já não conseguimos entrever nela 

aquilo que Bento XVI define «o ritmo da história de amor de 

Deus com o homem». Por que acontece isto? Porque pensa-

mos e vivemos de modo horizontal; afastamo-nos de Deus  

e não lemos os seus sinais.

Mas o «cultivar e conservar» não abrange apenas a relação 

entre nós e o meio ambiente, entre o homem e a criação, mas 

refere-se inclusive aos relacionamentos humanos. Os Papas 

falaram de ecologia humana, estreitamente ligada à ecologia 

ambiental. Estamos a viver um momento de crise; vemo-lo 

no meio ambiente, mas principalmente no homem. A pessoa 

humana está em perigo: isto é certo, hoje a pessoa humana 

está em perigo, eis a urgência da ecologia humana!



21

Introdução O desejo

Introdução O desejo

Introdução O desejo

Cuidar da criação

Entretanto, a vocação de guardião não diz respeito apenas 

a nós, cristãos, mas tem uma dimensão antecedente, 

que é simplesmente humana e diz respeito a todos —  

é a de guardar a criação inteira, a beleza da criação, como se 

diz no livro de Génesis e nos mostrou São Francisco de Assis: 

é ter respeito por toda a criatura de Deus e pelo ambiente onde 

vivemos. É guardar as pessoas, cuidar carinhosamente de 

todas elas e cada uma, especialmente das crianças, dos idosos, 

daqueles que são mais frágeis. É cuidar uns dos outros na 

família: os esposos guardam-se reciprocamente, depois, como 

pais, cuidam dos filhos, e, com o passar do tempo, os próprios 

filhos tornam-se guardiões dos pais. É viver com sinceridade 

as amizades, que são um mútuo guardar-se na intimidade, 

no respeito e no bem. Fundamentalmente tudo está confiado 

à guarda do homem, e é uma responsabilidade que nos diz 

respeito a todos. Sede guardiões dos dons de Deus!
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E quando o homem falha nesta responsabilidade, quando 

não cuidamos da criação e dos irmãos, então encontra lugar 

a destruição e o coração fica ressequido. Infelizmente, em 

cada época da história, existem «Herodes» que tramam desíg-

nios de morte, destroem e deturpam o rosto do homem e da 

mulher.
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Introdução O desejo

Introdução O desejo

Guardarmo‑nos uns aos outros

«A dão, onde estás?»: é a primeira pergunta que Deus faz 

ao homem depois do pecado. «Onde estás, Adão?» 

E Adão é um homem desorientado, que perdeu  

o seu lugar na criação, porque presume que vai tornar-se pode-

roso, poder dominar tudo, ser Deus. E quebra-se a harmonia,  

o homem erra; e o mesmo se passa na relação com o outro, que 

já não é o irmão a amar, mas simplesmente o outro que perturba 

a minha vida. E Deus coloca a segunda pergunta: «Caim, onde 

está o teu irmão?» O sonho de ser poderoso, ser grande como 

Deus ou, melhor, ser Deus, leva a uma cadeia de erros que  

é cadeia de morte: leva a derramar o sangue do irmão! Estas duas 

perguntas de Deus ressoam, também hoje, com toda a sua força! 

Muitos de nós — e me incluo também eu — estamos desorien-

tados, já não estamos atentos ao mundo em que vivemos, não 

cuidamos nem guardamos aquilo que Deus criou para todos,  

e já não somos capazes sequer de nos guardar uns com os outros.
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O futuro do jardim do mundo

Não somos Deus. A terra existe antes de nós e foi-nos 

dada. Isto permite responder a uma acusação lançada 

contra o pensamento judaico-cristão: foi dito que  

a narração do Génesis, que convida a «dominar» a terra (cf. Gn 

1, 28), favoreceria a exploração selvagem da natureza, apresen-

tando uma imagem do ser humano como dominador e devas-

tador. Mas esta não é uma interpretação correta da Bíblia, 

como a entende a Igreja. Se é verdade que nós, cristãos, algu-

mas vezes interpretámos de forma incorreta as Escrituras, 

hoje devemos decididamente rejeitar que, do facto de ser cria-

dos à imagem de Deus e do mandato de dominar a terra, se 

deduza um domínio absoluto sobre as outras criaturas.

É importante ler os textos bíblicos no seu contexto, com 

uma justa hermenêutica, e lembrar que nos convidam a «culti-

var e guardar» o jardim do mundo (cf. Gn 2, 15). Enquanto 

«cultivar» quer dizer lavrar ou trabalhar um terreno, «guardar» 
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significa proteger, cuidar, preservar, velar. Isto implica uma 

relação de reciprocidade responsável entre o ser humano e a 

natureza. Cada comunidade pode tomar da bondade da terra 

aquilo de que necessita para a sua sobrevivência, mas tem 

também o dever de a proteger e garantir a continuidade da sua 

fertilidade para as gerações futuras.
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Guardiões de um desígnio de amor

O dom da ciência põe-nos em profunda sintonia com 

o Criador, levando-nos a participar na limpidez do 

seu olhar e do seu juízo. E é nesta perspetiva que nós 

conseguimos encontrar, no homem e na mulher, o ápice da 

criação, como cumprimento de um desígnio de amor que está 

gravado em cada um de nós e que nos faz reconhecer como 

irmãos e irmãs.

Tudo isto é motivo de serenidade e de paz, e faz do cristão 

uma testemunha jubilosa de Deus, no sulco de São Francisco 

de Assis e de muitos santos que souberam louvar e cantar  

o seu amor através da contemplação da criação. Mas, ao mesmo 

tempo, o dom da ciência ajuda-nos a não cair nalgumas atitu-

des excessivas ou erradas.

A primeira é constituída pelo risco de nos considerarmos 

senhores da criação. A criação não é uma propriedade, que 

podemos manipular a nosso bel-prazer; muito menos uma 
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propriedade que pertence só a alguns, a poucos: a criação é um 

dom, uma dádiva maravilhosa que Deus nos concedeu, para  

a cuidarmos e utilizarmos em benefício de todos, sempre com 

grande respeito e gratidão. A segunda atitude errada é repre-

sentada pela tentação de nos limitarmos às criaturas, como se 

elas pudessem oferecer a resposta a todas as nossas expetativas. 

Com o dom da ciência, o Espírito ajuda-nos a não cair neste erro.

Mas gostaria de voltar a meditar sobre o primeiro caminho 

errado: manipular a criação, em vez de a preservar. Devemos 

conservar a criação, porque é uma dádiva que o Senhor nos 

concedeu, um dom que Deus nos ofereceu; nós somos guar-

das da criação. Quando exploramos a criação, destruímos  

o sinal do amor de Deus. Destruir a criação significa dizer 

ao Senhor: «Não me agrada.» E isto não é bom: eis o pecado!

A preservação da criação é precisamente a conservação 

do dom de Deus; e significa dizer a Deus: «Obrigado, eu sou  

o guardião da criação, mas para a fazer prosperar, e não para 

destruir a tua dádiva!» Esta deve ser a nossa atitude em rela-

ção à criação: preservá-la, pois se aniquilarmos a criação, será 

ela que nos destruirá! Não esqueçais isto! Certa vez eu estava 

no campo e ouvi o dito de uma pessoa simples, que gostava 

muitos de flores e que as preservava. Ela disse-me: «Devemos 

conservar estas belezas que Deus nos concedeu; a criação  

é para nós, a fim de beneficiarmos dela; não a devemos explo-

rar, mas conservar, porque Deus perdoa sempre; nós, homens, 

perdoamos algumas vezes, mas a criação nunca perdoa, e se tu não 

a preservares, ela destruir‑te‑á!»
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Que isto nos leve a pensar e a pedir ao Espírito Santo  

a dádiva da ciência, para compreender bem que a criação  

é o dom mais bonito de Deus. Ele fez muitas coisas boas para  

a melhor coisa, que é a pessoa humana.
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O bem supremo da vida

O amor de Cristo constrange-nos (cf. 2 Cor 5, 14)  

a tornar-nos servidores dos mais pequeninos e dos 

idosos, de cada homem e de cada mulher, para os quais 

deve ser reconhecido o direito primordial à vida. A existência da 

pessoa humana, à qual dedicais a solicitude, representa inclusive 

o vosso princípio constitutivo; é a vida na sua profundidade in- 

sondável que dá origem e acompanha todo o caminho científico;  

é o milagre da vida que põe em crise qualquer forma de presunção 

científica, restituindo o primado à maravilha e à beleza. Assim 

Cristo, que é a Luz do homem e do mundo, ilumina o cami-

nho para que a ciência seja sempre um saber ao serviço da vida. 

Quando falta esta Luz, quando o saber se esquece do contacto 

com a vida, torna-se estéril. Por isso, convido-vos a manter alto  

o olhar sobre a sacralidade de cada pessoa humana, a fim de que 

a ciência permaneça verdadeiramente ao serviço do homem,  

e não o homem ao serviço da ciência.
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A reflexão científica recorre à lupa para analisar mais 

atentamente determinados pormenores. E graças também  

à capacidade de análise, reiteramos que uma sociedade justa 

reconhece como primário o direito à vida desde a conceção até 

ao seu fim natural. No entanto, gostaria que fôssemos mais 

além, e pensássemos com atenção no tempo que une o início 

com o fim. Por conseguinte, reconhecendo o valor inestimá-

vel da vida humana, devemos ponderar também sobre o uso 

que dele fazemos. A vida é antes de tudo um dom. Mas esta 

realidade só gera esperança e futuro quando é vivificada por 

vínculos fecundos, por relacionamentos familiares e sociais 

que abrem novas perspetivas.

O grau de progresso de uma civilização mede-se precisa-

mente pela capacidade de salvaguardar a vida, sobretudo nas 

suas fases mais frágeis, mais do que pela difusão de instrumen-

tos tecnológicos. Quando falamos do homem, nunca esqueça-

mos todos os atentados contra a sacralidade da vida humana.  

É atentado contra a vida o flagelo do aborto. É atentado contra 

a vida deixar morrer os nossos irmãos nas embarcações no 

canal da Sicília. É atentado contra a vida a morte no trabalho, 

porque não se respeitam as mínimas condições de segurança. 

É atentado contra a vida a morte por subalimentação. São aten-

tados contra a vida o terrorismo, a guerra e a violência; mas 

também a eutanásia. Amar a vida é sempre cuidar do outro, 

desejar o seu bem, cultivar e respeitar a sua dignidade trans-

cendente.
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A criação, o dom da paz para todos

E stamos a viver a terceira guerra mundial, mas por 

etapas. Há sistemas económicos que para sobreviver 

devem fazer a guerra. Então, fabricam-se e vendem-se 

armas e, assim, os balanços das economias que sacrificam  

o homem aos pés do ídolo do dinheiro obviamente estão salvos. 

E não se pensa nas crianças famintas nos campos de refugia-

dos, não se pensa nos deslocamentos forçados, não se pensa 

nas casas destruídas, não se pensa nem sequer nas tantas vidas 

destroçadas. Quantos sofrimentos, quanta destruição, quan-

tas dores! Hoje, queridos irmãos e irmãs, eleva-se de todas as 

partes da terra, de cada povo, de cada coração e dos movimen-

tos populares, o brado da paz: nunca mais a guerra!

Um sistema económico centrado no deus dinheiro tem 

também necessidade de saquear a natureza, saquear a natu-

reza para manter o ritmo frenético de consumo que lhe  

é próprio. A mudança climática, a perda da biodiversidade, 
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a desflorestação já estão a mostrar os seus efeitos devastado-

res nas grandes catástrofes às quais assistimos, e quem sofre 

mais sois vós, os humildes, vós que viveis nas zonas litorais 

em habitações precárias ou que sois tão vulneráveis economi-

camente que perdeis tudo face a um desastre natural. Irmãos 

e irmãs: a criação não é uma propriedade da qual podemos 

dispor a nosso bel-prazer; e muito menos é uma propriedade 

só de alguns, de poucos. A criação é um dom, uma dádiva, 

uma doação maravilhosa que Deus nos deu para que dela nos 

ocupemos e a utilizemos em benefício de todos, sempre com 

respeito e gratidão.



A degradação da casa 
comum

II
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Danos irreversíveis no ecossistema

O tempo, irmãos e irmãs, o tempo parece exaurir-se; já 

não nos contentamos com lutar entre nós, mas chega-

mos até a assanhar-nos contra a nossa casa. Hoje,  

a comunidade científica aceita aquilo que os pobres já há muito 

denunciam: estão a produzir-se danos talvez irreversíveis no 

ecossistema. Está-se a castigar a terra, os povos e as pessoas de 

forma quase selvagem. E por trás de tanto sofrimento, tanta 

morte e destruição, sente-se o cheiro daquilo que Basílio de 

Cesareia — um dos primeiros teólogos da Igreja — chamava 

«o esterco do diabo»: reina a ambição desenfreada de dinheiro. 

É este o esterco do diabo. O serviço ao bem comum fica em 

segundo plano. Quando o capital se torna um ídolo e dirige 

as opções dos seres humanos, quando a avidez do dinheiro 

domina todo o sistema socioecónomico, arruína a sociedade, 

condena o homem, transforma-o em escravo, destrói a frater-

nidade inter-humana, faz lutar povo contra povo e até, como 
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vemos, põe em risco esta nossa casa comum, a irmã e mãe 

terra.

Não quero alongar-me na descrição dos efeitos malignos 

desta ditadura subtil: vós conhecei-los!
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O clima ameaçado

O clima é um bem comum, hoje gravemente amea-

çado: é quanto indicam fenómenos como as mudan-

ças climáticas, o aquecimento global e o aumento dos 

fenómenos meteorológicos extremos. Trata-se de temas que 

são objeto de grande atenção por parte dos meios de comu-

nicação social e da opinião pública, e à volta dos quais estão 

a decorrer acalorados debates científicos e políticos, que fize-

ram sobressair, de forma gradual, um consentimento difuso, 

embora não unânime.

Porquê e como ocupar-nos disso? Não podemos esquecer 

as graves implicações sociais das mudanças climáticas: são os 

mais pobres que padecem com maior dureza as consequên-

cias! Por este motivo, a questão do clima é uma questão de 

justiça; e também de solidariedade, que nunca deve ser sepa-

rada da justiça. Está em jogo a dignidade de cada um, como 

povos, como comunidade, como mulheres e homens.
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A ciência e a tecnologia põem nas nossas mãos um poder 

sem precedentes: é nosso dever, em relação à humanidade 

inteira e, em particular, em relação aos mais pobres e às gera-

ções futuras, utilizá-lo para o bem comum. Será que a nossa 

geração conseguirá «ser lembrada por ter assumido com gene-

rosidade as suas graves responsabilidades»? (Enc. Laudato 

si’, 165). Mesmo entre as numerosas contradições do nosso 

tempo, temos razões suficientes para alimentar a esperança de 

conseguir fazê-lo. E devemos deixar-nos guiar por esta espe-

rança. Ao cumprir este compromisso, desejo que cada um 

de vós experimente o gosto de participar nas ações que trans-

mitem vida. A alegria do Evangelho também consiste nisto.

De que forma podemos exercer a nossa responsabilidade,  

a nossa solidariedade, a nossa dignidade de pessoas e cidadãos 

do mundo? Cada um é chamado a responder pessoalmente, 

na medida que lhe compete com base no papel que desem-

penha na família, no mundo do trabalho, da economia e da 

pesquisa, na sociedade civil e nas instituições. Não exibindo 

receitas: ninguém tem! Mas oferecendo o que compreendeu 

ao diálogo e aceitando que a própria contribuição seja posta 

em questão: a todos é exigido um contributo em vista de 

um resultado que só pode ser fruto de um trabalho comum.  

O grande inimigo aqui é a hipocrisia.
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O abuso e a destruição do ambiente

A ntes de mais nada, é preciso afirmar a existência 

de um verdadeiro «direito do ambiente», por duas 

razões. Em primeiro lugar, porque como seres huma-

nos fazemos parte do ambiente. Vivemos em comunhão 

com ele, porque o próprio ambiente comporta limites éticos 

que a ação humana deve reconhecer e respeitar. O homem, 

apesar de dotado de «capacidades originais [que] manifestam 

uma singularidade que transcende o âmbito físico e bioló-

gico» (Enc. Laudato si’, 81), não deixa ao mesmo tempo de ser 

uma porção deste ambiente. Possui um corpo formado por 

elementos físicos, químicos e biológicos, e só pode sobrevi-

ver e desenvolver-se se o ambiente ecológico lhe for favorável. 

Por conseguinte, qualquer dano ao meio ambiente é um dano  

à humanidade. Em segundo lugar, porque cada uma das cria-

turas, especialmente seres vivos, possui em si mesma um 

valor de existência, de vida, de beleza e de interdependência 
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com outras criaturas. Nós cristãos, juntamente com as outras 

religiões monoteístas, acreditamos que o universo provém 

de uma decisão de amor do Criador, que permite ao homem 

servir-se respeitosamente da criação para o bem dos seus 

semelhantes e para a glória do Criador, mas sem abusar dela 

e muito menos sentir-se autorizado a destruí-la. E, para todas 

as crenças religiosas, o ambiente é um bem fundamental  

(cf. ibid., 81).

O abuso e a destruição do meio ambiente aparecem asso-

ciados, simultaneamente, com um processo ininterrupto de 

exclusão. Na verdade, uma ambição egoísta e ilimitada de poder 

e bem-estar material leva tanto a abusar dos meios materiais 

disponíveis como a excluir os fracos e os menos hábeis, seja pelo 

facto de terem habilidades diferentes (deficientes), seja porque 

lhes faltam conhecimentos e instrumentos técnicos adequados 

ou possuem uma capacidade insuficiente de decisão política. 

A exclusão económica e social é uma negação total da fraterni-

dade humana e um atentado gravíssimo aos direitos humanos 

e ao ambiente. Os mais pobres são aqueles que mais sofrem 

esses ataques por um triplo e grave motivo: são descartados pela 

sociedade, ao mesmo tempo são obrigados a viver de desperdí-

cios, e devem injustamente sofrer as consequências do abuso 

do ambiente. Estes fenómenos constituem, hoje, a «cultura 

do descarte» tão difundida e inconscientemente consolidada.

O caráter dramático de toda esta situação de exclusão  

e desigualdade, com as suas consequências claras, leva-me, 

juntamente com todo o povo cristão e muitos outros, a tomar 
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consciência também da minha grave responsabilidade a este 

respeito, pelo que levanto a minha voz, em conjunto com a de 

todos aqueles que aspiram por soluções urgentes e eficazes.  

A adoção da «Agenda 2030 para o Desenvolvimento Susten-

tável», durante a Cimeira Mundial, é um sinal importante 

de esperança. Acredito também que a Conferência de Paris 

sobre as alterações climáticas alcance acordos fundamentais 

e efetivos.
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Ambiente humano e ambiente natural

E xiste uma relação entre a nossa vida e a da nossa mãe 

terra; entre a nossa existência e o dom que Deus nos 

deu. «O ambiente humano e o ambiente natural degra-

dam-se em conjunto; e não podemos enfrentar adequada-

mente a degradação ambiental, se não prestarmos atenção 

às causas que têm a ver com a degradação humana e social»  

(LS 48). Ora, tal como dizemos que «se degradam», assim 

também podemos dizer que «se apoiam e podem transfigu-

rar». É uma relação que encerra uma possibilidade tanto de 

abertura, transformação e vida, como de destruição e morte.

Uma coisa é clara! Não podemos continuar a desinteres-

sar-nos da nossa realidade, dos nossos irmãos, da nossa mãe 

terra. Não nos é lícito ignorar o que está a acontecer ao redor, 

como se determinadas situações não existissem ou não tives-

sem a ver com a nossa realidade. Não nos é lícito — mais ainda 

— não é humano entrar no jogo da cultura do descarte.
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Não cessa de ecoar, com força, esta pergunta de Deus  

a Caim: «Onde está o teu irmão?» Eu me interrogo se a nossa 

resposta continuará a ser: «Sou, porventura, guarda de meu 

irmão?» (Gn 4, 9).
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A relação entre natureza e sociedade

Quando falamos de «meio ambiente», fazemos referência 

também à particular relação entre a natureza e a socie-

dade que a habita. Isto impede-nos de considerar a natu-

reza como uma mera moldura da nossa vida. Estamos incluídos 

nela e compenetramo-nos. As razões, pelas quais um lugar se 

contamina, exigem uma análise do funcionamento da sociedade, 

da sua economia, do seu comportamento, das suas maneiras de 

entender a realidade. Dada a amplitude das mudanças, já não  

é possível encontrar uma resposta específica e independente para 

cada parte do problema. É fundamental buscar soluções inte-

grais 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 sócio-

-ambiental. As diretrizes para a solução requerem uma aborda-

gem integral para combater a pobreza, devolver a dignidade aos 

excluídos e, simultaneamente, cuidar da natureza.
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A deterioração das instituições

Se tudo está relacionado, também o estado de saúde das 

instituições de uma sociedade tem consequências no 

ambiente e na qualidade de vida humana: «toda a lesão 

da solidariedade e da amizade cívica provoca danos ambien-

tais» (Bento XVI, Caritas in veritate). 

Neste sentido, a ecologia social é necessariamente insti-

tucional e progressivamente alcança as diferentes dimen-

sões, que vão desde o grupo social primário, a família, até à 

vida internacional, passando pela comunidade local e a nação. 

Dentro de cada um dos níveis sociais e entre eles, desenvol-

vem-se as instituições que regulam as relações humanas. 

Tudo o que as danifica comporta efeitos nocivos, como a perda 

da liberdade, a injustiça e a violência. Vários países são gover-

nados por um sistema institucional precário, à custa do sofri-

mento do povo e para benefício daqueles que lucram com este 

estado de coisas.
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Tanto dentro da administração do Estado, como nas dife-

rentes expressões da sociedade civil, ou nas relações dos 

habitantes entre si, registam-se, com demasiada frequên-

cia, comportamentos ilegais. As leis podem estar redigi-

das de forma correta, mas muitas vezes permanecem letra 

morta. Poder-se-á, assim, esperar que a legislação e as norma-

tivas relativas ao meio ambiente sejam realmente eficazes? 

Sabemos, por exemplo, que países dotados de uma legislação 

clara sobre a proteção das florestas continuam a ser testemu-

nhas mudas da sua frequente violação. Além disso, o que acon-

tece numa região influi, direta ou indiretamente, nas outras 

regiões. Assim, por exemplo, o consumo de drogas nas socie-

dades opulentas provoca uma constante ou crescente procura 

de produtos que provêm de regiões empobrecidas, onde se 

corrompem comportamentos, se destroem vidas e se acaba 

por degradar o meio ambiente.
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As distorções da técnica

Na origem de muitas dificuldades do mundo atual, está 

principalmente a tendência, nem sempre consciente, 

de elaborar a metodologia e os objetivos da tecno-

ciência segundo um paradigma de compreensão que condi-

ciona a vida das pessoas e o funcionamento da sociedade. Os 

efeitos da aplicação deste modelo a toda a realidade, humana  

e social, constatam-se na degradação do meio ambiente, mas 

isto é apenas um sinal do reducionismo que afeta a vida 

humana e a sociedade em todas as suas dimensões. 

É preciso reconhecer que os produtos da técnica não são 

neutros, porque criam uma trama que acaba por condicionar 

os estilos de vida e orientam as possibilidades sociais na linha 

dos interesses de determinados grupos de poder. Certas opções, 

que parecem puramente instrumentais, na realidade são opções 

sobre o tipo de vida social que se pretende desenvolver.
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Os pobres,  
vítimas da degradação ambiental

G ostaria de refletir três princípios. Em primeiro lugar,  

o princípio da solidariedade, palavra ora esquecida, ora 

abusada de modo estéril. Sabemos que as pessoas mais 

vulneráveis à degradação ambiental são os pobres, que sofrem 

as consequências mais graves. Então, solidariedade quer dizer 

pôr em ação instrumentos eficientes, capazes de unir a luta 

contra a degradação ambiental e contra a pobreza. Há muitas 

experiências positivas nesta direção. Por exemplo, trata-se de 

desenvolvimento e transferência de tecnologias apropriadas, 

capazes de usar do melhor modo os recursos humanos, natu-

rais e socioeconómicos, mais acessíveis a nível local, de forma 

a garantir uma sua sustentabilidade inclusive a longo prazo.

Em segundo lugar, o princípio de justiça. Na encíclica 

Laudato si’ falei de «dívida ecológica», sobretudo entre Norte 

e Sul, ligada a desequilíbrios comerciais com consequências 

no âmbito ecológico, bem como ao uso desproporcionado 
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dos recursos naturais, praticado historicamente por alguns 

países. Devemos pagar esta dívida. Estes últimos são chamados  

a contribuir para resolver esta dívida, dando o bom exemplo, 

limitando de modo significativo o consumo de energia não reno-

vável, oferecendo recursos aos países mais necessitados para 

promover políticas e programas de desenvolvimento sustentá-

vel, seguindo sistemas de gestão adequada das florestas, dos 

transportes, do lixo, enfrentando seriamente o grave problema 

do desperdício alimentar, favorecendo um modelo circular da 

economia, encorajando novas atitudes e estilos de vida.

Em terceiro lugar, o princípio de participação, que requer 

o compromisso de todas as partes em causa, até daquelas que 

muitas vezes permanecem à margem dos processos decisó-

rios. De facto, vivemos num momento histórico muito inte-

ressante: por um lado, a ciência e a tecnologia põem nas 

nossas mãos um poder sem precedentes; por outro, o uso reto 

de tal poder pressupõe a adoção de uma visão mais integral 

e integrante. Isto exige que se abram as portas a um diálogo 

inspirado por tal visão, radicada na ecologia integral, objeto 

da encíclica Laudato si’. Trata-se, obviamente, de um grande 

desafio cultural, espiritual e educativo. Solidariedade, justiça 

e participação, para o respeito da nossa dignidade e da criação.




