
Descrição dos Planos Laudato Si’

A Laudato Si’ nos direcionou a um futuro melhor, onde toda a família criada
possa louvar e honrar ao Criador.

Os Planos Laudato Si’ lhe ajudam a discernir e implementar sua resposta à
Laudato Si’. Os planos incluem recursos de oração, orientação sobre atividades
de impacto para alcançar os Objetivos Laudato Si’, e relatórios personalizados
sobre o seu progresso.

Os Planos Laudato Si’ apoiam a “conversão ecológica” da sua instituição,
comunidade, ou família, ajudando-lhes a aprofundar a compreensão sobre suas
relações com o Criador, com a criação e uns com os outros. À medida que
aprofundam sua compreensão, os planos também capacitam para que
coloquem seus princípios em prática através de ações concretas.

Os Planos Laudato Si’ podem ser adaptados às suas necessidades e ao seu
carisma especial. Eles oferecem um acompanhamento personalizado e
reconhecimento do seu progresso.

Informações detalhadas sobre os Planos Laudato Si’ serão publicadas em
outubro.

Abaixo estão respostas para perguntas frequentes:

O que está incluído nos Planos Laudato Si’?
Desenvolvimento aprofundado dos Planos Laudato Si’ está sendo realizado em
colaboração com uma comunidade diversificada de parcerias que estão
ajudando a conduzir a Plataforma de Ação Laudato Si’.

De modo geral, os Planos Laudato Si’ são materiais com modelos de
planejamento que apóiam o desenvolvimento da cultura e dos processos para
alcançar a sustentabilidade total no espírito holístico da ecologia integral. Você
está calorosamente convidado a usar esses planos em sua instituição,
comunidade ou família.

O Planejamento Laudato Si’ começa com discernimento e reflexão. A Laudato Si’



nos chama a experimentar uma “conversão ecológica”, que desenvolva nossa
conscientização das relações com o Criador, a criação e todas as nossas irmãs e
irmãos. Esta conversão ecológica não é algo que alcançamos de uma vez, mas
um enriquecimento contínuo dos nossos espíritos e um aprofundamento do
nosso entendimento.

Nossa conversão naturalmente se torna ação. Os Planos Laudato Si’ irão sugerir
uma lista de aproximadamente 10 a 15 ações para cada um dos Objetivos
Laudato Si’. Convidamos você a escolher qual das ações mais se adequa às suas
prioridades e necessidades. Você é o/a especialista em sua instituição,
comunidade ou família e sabe quais ações são melhores para vocês. Juntas,
essas ações representam uma jornada transformadora no espírito holístico da
Laudato Si'.

Você poderá ver a diferença concreta do alcance das suas ações através do
acompanhamento dos resultados. Desta forma, você poderá celebrar seu
progresso, abordar as áreas desafiadoras, e unir-se à família humana universal
na construção de um futuro melhor juntos.

Informações detalhadas sobre os Planos Laudato Si’ serão publicadas em
outubro.

Quanto tempo dura o processo?
Sua jornada consistirá de vários anos e deve ser concluída em no máximo sete
anos.

Já começamos um outro programa Laudato Si’. Podemos participar desta
iniciativa?
Sim, você é muito bem-vindo/a para participar. Suas ações até agora são um
sinal maravilhoso de seu compromisso em restaurar nosso mundo e construir
juntos um futuro melhor.

Alcançar a visão da ecologia integral requer uma transformação de nosso
espírito, cultura e práticas e, embora todo progresso seja significativo, sempre
podemos fazer mais. Os Planos Laudato Si’ podem ser uma ótima maneira de
reavaliar e aprofundar as ações que já realizaram até hoje.



Por ser um processo flexível e holístico, os Planos Laudato Si' se encaixam bem
com outros programas. Se você está atualmente inscrito/a em outro programa
de certificação ou planejamento, pedimos que considere agregar os Planos
Laudato Si' como uma forma de expandir e aprofundar seu compromisso com a
ecologia integral.

Há algum custo para o programa?
Os Planos Laudato Si' são oferecidos gratuitamente como um ministério para a
Igreja Católica universal e todos os homens e mulheres de boa vontade.


