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Em 24 de maio de 2015, o Papa Francisco assinou
Laudato Si‘, a carta encíclica que chamou a atenção
do mundo para o estado cada vez mais precário
da nossa casa comum. Cinco anos se passaram, e a
encíclica parece cada vez mais oportuna. As múltiplas
“brechas do planeta que habitamos” (LS, 163), desde
o derretimento das calotas polares no Ártico até os
incêndios arrasadores na Amazônia, além dos desníveis
climáticos extremos em todo o mundo e os níveis sem
precedentes de perda de biodiversidade que sustenta
o meio ambiente. Há muito tecido da vida envolvido e
são evidentes e prejudiciais demais para serem mais
ignorados. As palavras proféticas do Papa Francisco
continuam ecoando em nossos ouvidos: “Que tipo
de mundo queremos deixar para aqueles que virão
depois de nós, para as crianças que estão crescendo
agora?” (LS, 160) As comunidades pobres em todo o
mundo já são vítimas precoces e desproporcionais da
atual degradação ecológica e não podemos mais ficar
indiferentes ao desesperador “clamor da terra e o
clamor dos pobres” (LS, 49).
O quinto aniversário da encíclica acontece em meio a
outro momento decisivo - uma pandemia global - e a
mensagem de Laudato Si’ é tão profética hoje quanto
em 2015. A encíclica pode realmente fornecer uma
bússola moral e espiritual capaz de criar um mundo
mais solidário, fraterno, pacífico e sustentável. Temos,
de fato, uma oportunidade única de transformar o
presente clamor e sofrimento em uma oportunidade
para criar uma nova maneira de viver juntos, unidos no
amor, compaixão e solidariedade; um relacionamento
mais harmonioso com o mundo natural e a nossa casa
comum. Na verdade, o COVID-19 deixou claro o quão
todos estamos profundamente interconectados e
interdependentes. Quando começamos a imaginar um
mundo pós-COVID, precisamos acima de tudo fazer
uma abordagem integral, pois “tudo está intimamente
relacionado e os problemas de hoje requerem um olhar
capaz de levar em consideração todos os aspectos da
crise global” (LS, 137).
O Dicastério para a Promoção do Desenvolvimento
HumanoIntegraltemoprazerdeanunciarumaniversário
especial do Laudato Si’ de 24 de maio de 2020 a 24
de maio de 2021. Esperamos que o ano do aniversário
e a década seguinte sejam de fato um momento de
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graça, uma verdadeira experiência Kairos e Tempo de
“Jubileu” para a Terra, para a humanidade e para todas
as criaturas de Deus. O ano do aniversário iniciará com
a Semana da Laudato Si’ de 2020 e prosseguirá com
várias iniciativas, realizadas em parceria e com clara
ênfase na “conversão ecológica” em “ação”. Convidamos
todos a se juntarem a nós. A urgência da situação exige
respostas imediatas, holísticas e unificadas em todos
os níveis - local, regional, nacional e internacional.
Precisamos, acima de tudo, de “um movimento
popular” da base, uma aliança entre todas as pessoas
de boa vontade. Como o Papa Francisco nos recorda:
“Todos nós podemos cooperar como instrumentos de
Deus para o cuidado da criação, cada um de acordo
com sua própria cultura, experiência, capacidade e
talento”. (LS, 14)
A seguir, apresentamos uma lista aberta de iniciativas
para a celebração do especial aniversário da Laudato
Si’, à qual convidamos você a juntar-se a nós e a inserir
suas próprias celebrações nas comunidades locais.
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“Semana Laudato Si’” Celebração
Global (16-24 de Maio de 2020)
“Oração comum pela terra e pela
humanidade” (em 24 de maio 2020
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LAUDATO SI’ – Conclusão da
celebração do aniversário especial
Conferência especial de aniversário
(20-22 Maio 2021)

– quinto aniversário da Laudato Si’ ao meio-dia em todos os lugares do
mundo)

Laudate Musical Piece com coros
jovens de todo o mundo

Lançamento do “Texto Interdicasterial
com Diretrizes Operacionais para

Lançamento da multiplataforma de
ação plurianual Laudato Si’

Laudato Si’” (Junho de 2020)
Laudato Si’: Avaliação e jornada
futura (Webinar em 18 de junho de
2020 para marcar o quinto aniversário
do lançamento da Encíclica)
Tempo da Criação (1 de setembro– 4 de
outubro)
Apresentação do dicastério através
da lente da Laudato Si’ (através de uma
série de Webinars que serão realizados
no outono de 2020)
“Reiventando a aliança global de
educação” (15 de outubro de 2020)
“Economia de Francisco” Encontro (21
de novembro 2020)
Fórum mundial de economia, Davos
- Mesa redonda no Vaticano (26-29 de
Janeiro de 2021)
(Proposta) Encontro de líderes
religiosos (início da Primavera)

Concessão do prêmio Laudato Si’

Projetos Especiais que deverão
ser lançados durante o ano de
aniversério:
Um documentário sobre a Laudato Si’
“Capelas vivas da Laudato Si”: uma
plataforma global de cuidado com a
criação
Rede de institutos Laudato Si’ (Ouça)
Iniciativa da árvore (liderada por jovens
e lançada em 10 de maio de 2020)
ECHO: Terra, nossa casa comum
(mostra imersiva sobre a Laudato Si’)
Plastic Bank: A luta contra a poluição
plástica
Leia a Bíblia - edição 2020 (Primeiro
Concurso Mundial de Mídias Sociais
sobre a Bíblia, com foco especial em
Laudato Si’

Dia Mundial da água (22 de março de
2021)
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LAUDATO SI’ PLATAFORMA DE AÇÃO
PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA LAUDATO SI’
CRIAR COMUNIDADES AO REDOR DE UM MUNDO TOTALMENTE SUSTENTÁVEL NO
ESPÍRITO DA ECOLOGIA INTEGRAL DE LAUDATO SI‘
Durante o Ano Especial do Aniversário de Laudato Si’, haverá o lançamento do programa
e o compromisso público de várias instituições de iniciar um percurso com duração de 7
anos em prol da sustentabilidade no espírito de Laudato Si’.

1. Laudato Si’ Famílias:
(Famílias embarcando em uma jornada de 7 anos rumo à ecologia integral),

2. Laudato Si’ Dioceses:
(Dioceses/Paróquias embarcando em uma jornada de 7 anos rumo à ecologia
integral),

3. Laudato Si’ Escolas:
(Escolas embarcando em uma jornada de 7 anos rumo à ecologia integral),

4. Laudato Si’ Universidades:
(Universidades e Faculdades embarcando em uma jornada de 7 anos rumo à
ecologia integral),

5. Laudato Si’ Hospitais - Centros de Saúde:
(Hospitais - Centros de saúde embarcando em uma jornada de 7 anos rumo à
ecologia integral),

6. Laudato Si’ Empresas - Fazendas:
(Empresas - Fazendas embarcando em uma jornada de 7 anos rumo à ecologia
integral),

7. Laudato Si’ Ordens religiosas:
(Ordens religiosas - províncias embarcando em uma jornada de 7 anos rumo à
ecologia integral)
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MEDINDO A ECOLOGIA INTEGRAL NO
ESPÍRITO DE LAUDATO SI’
(Objetivos da Laudato Si’)
1. Resposta ao clamor da terra (maior uso de energia renovável limpa
e redução de combustíveis fósseis para alcançar a neutralidade
do carbono; esforços para proteger e promover a biodiversidade,
garantindo acesso a água limpa para todos, etc.)
2. Resposta ao Clamor dos Pobres (defesa da vida humana desde
a concepção até a morte e todas as formas de vida na Terra,
com atenção especial a grupos vulneráveis, como comunidades
indígenas, migrantes, crianças em situações de risco, como no caso
da escravidão, etc.)
3. Economia ecológica (produção sustentável, comércio justo,
consumo ético, investimentos éticos, desinvestimento em
combustíveis fósseis e qualquer atividade econômica prejudicial ao
planeta e às pessoas, investimento em energia renovável, etc.)
4. Adoção de estilos de vida simples (sobriedade no uso de recursos
e energia, evitar uso exclusivo de plástico, adotar uma dieta mais
baseada no consumo de plantas e reduzir o consumo de carne;
maior uso do transporte público e evitar meios de transporte
poluentes, etc.)
5. Educação Ecológica (repensar e reformular as grades educacionais,
promovendo a reforma das instituições educacionais no espírito
da ecologia integral, de modo que se gerem consciência e ação
ecológicas; promovendo a vocação ecológica de jovens, professores
e líderes da educação etc.)
6. Espiritualidade ecológica (recuperar uma visão religiosa da
criação de Deus, incentivar um contato maior com o mundo natural,
em espírito de admiração, louvor, alegria e gratidão; promover
celebrações litúrgicas centradas na criação, desenvolver catequese
ecológica, oração, retiros, formação etc.)
7. Ênfase no envolvimento da comunidade e na ação participativa
para cuidar da criação nos níveis local, regional, nacional e
internacional (promover a defesa do meio ambiente através de
campanhas populares, incentivar o enraizamento no território local
e nos ecossistemas dos arredores, etc.)
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*Implementando a Plataforma LS
Queremos começá-la no início de 2021, convidando as instituições citadas acima para
iniciar sua jornada de sete anos de promoção da ecologia integral no espírito da Laudato
Si‘. No ano seguinte, incentivaremos a criação de novos grupos, de modo que possamos
dobrar a quantidade de grupos do ano anterior que, como aqueles que os precederam,
iniciarão uma jornada de 7 anos. Dessa forma, planejamos expandir uma rede inspirada
em Laudato Si’ que continue a se expandir e crescer exponencialmente todos os anos.
Daremos continuidade ao projeto pelos próximos anos anos dessa nova década que
se inicia. Dessa forma, queremos chegar a uma “massa expressiva” necessária para a
transformação social e radical evocada pelo Papa Francisco na Laudato Si’.
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Instituição de Premiação LAUDATO SI’
e sistema de reconhecimento LAUDATO SI’
Para incentivar e promover ações individuais e comunitárias focadas no cuidado com a
nossa casa comum e reconhecer algumas das melhores iniciativas que atuam para atingir
esse objetivo, conferiremos, a partir de 2021, os seguintes prêmios anuais do Laudato Si’.

1. Líder de excelência Laudato Si’
Líder de excelência global Laudato Si’
Animador de excelência local Laudato Si’

2. Família de excelência Laudato Si’
3. Instituto de educação de excelência Laudato Si’
Escola de excelência Laudato Si’
Universidade - Faculdade de excelência Laudato Si’
Comunidade de fé de excelência Laudato si’
Paróquia de excelência Laudato Si’
Diocese de excelência Laudato Si’
Comunidade religiosa de excelência Laudato Si’

4. Iniciativa de excelência Laudato si’
5. Movimento popular de excelência Laudato Si’
Iniciativa jovem de excelência Laudato Si’

6. Iniciativa de excelência nas áreas de economia / finanças
/ negócios / saúde / trabalho / agricultura (na área de
economia circular e compartilhada, agricultura regenerativa,
práticas holísticas de saúde etc.)
7. Iniciativa de comunicação de excelência Laudato si’
(publicação acadêmica, produção artística, etc.)

Todos nós podemos cooperar como instrumentos
de Deus para o cuidado da criação, cada
um de acordo com sua própria cultura,
experiência,envolvimentos e talentos.

-Pope Francis
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