
Sugestão para o Processo de Discernimento

Uma jornada à ecologia integral costuma começar com aquilo que São João
Paulo II e o Papa Francisco descrevem como uma “conversão ecológica.” Através
desta conversão, os efeitos do nosso encontro com Jesus Cristo se tornam
evidentes em nossa relação com o mundo em nossa volta, à medida que
buscamos proteger nossos irmãos e irmãs protegendo a casa que
compartilhamos. (Laudato Si’, 217)

A sua “conversão ecológica” pode já estar acontecendo, ou pode ser algo que
estão começando a considerar. Onde quer que estejam neste processo, assumir
o compromisso de realizar um Plano Laudato Si’ – ou qualquer outro caminho –
deve ser fruto de uma reflexão sóbria feita em oração.

A Plataforma de Ação Laudato Si’ abrangerá uma biblioteca de recursos,
ferramentas para formação da comunidade e Planos Laudato Si'. Todos os
elementos da plataforma podem ser usados de forma independente, e vocês
podem sentir que apenas usar os recursos ou formar a comunidade é a melhor
opção para vocês.

Se vocês buscam uma abordagem mais estruturada, os Planos Laudato Si’
oferecem um caminho claro para discernir e implementar sua resposta à
Laudato Si’. É essencial discernir se Deus os chama para essa jornada.

Vocês vão saber qual é o melhor processo de discernimento para a sua
instituição, comunidade ou família. Se ainda não estabeleceram um processo de
discernimento, podem considerar as sugestões abaixo.

Formar uma comunidade
● Identifiquem pessoas em sua comunidade que são chamadas a discernir

uma resposta ao chamado do Papa Francisco para agir sobre a ecologia
integral. A fim de incluir uma variedade de perspectivas e inspirações do
Espírito Santo, procurem criar um grupo diversificado.

● Se possível, fortaleçam seu grupo em nossa fé e na ciência antes de
prosseguir para conversas mais aprofundadas. Considerem a
possibilidade de realizar um retiro de oração durante um dia inteiro ou
um breve momento de oração para pedir inspiração ao Espírito Santo. Os



recursos sugeridos estão disponíveis no site da Plataforma de Ação
Laudato Si'.

● Cultivem uma atitude de amor carinhoso dentro de seu grupo.
Esforcem-se para falar com respeito e honestidade. Compartilhem suas
razões pessoais para participar deste processo, bem como quaisquer
esperanças ou medos que possam ter.

● Se possível, busquem conselhos de fora da comunidade. Busquem
descobrir se sua diocese, associação profissional ou grupos locais
oferecem outros programas. Apoio e relacionamentos adicionais podem
ser úteis agora, ao discernir seu compromisso, e também podem ser úteis
no futuro, conforme vocês continuarem sua jornada.

Estabelecer processos claros
● Determinem a relação entre seu grupo de discernimento e a(s)

liderança(s) de sua comunidade. Este é um passo importante para
garantir que haja expectativas em comum e uma compreensão
compartilhada sobre o papel do seu grupo.

○ Em uma grande instituição ou comunidade, sua liderança pode
preferir simplesmente receber uma recomendação final do grupo
de discernimento, sem estar diretamente envolvida no processo.

○ Em uma instituição ou comunidade menor, sua liderança pode
preferir se envolver diretamente no trabalho do grupo.

○ Em uma família, é provável que a liderança seja um membro do
grupo de discernimento.

● Definam o que acontecerá como conclusão dos esforços do grupo de
discernimento. (Por exemplo: O grupo fará uma recomendação à
liderança? Farão uma votação sobre se desejam buscar um Plano Laudato
Si’ ou outro caminho, e o voto decidirá o rumo para toda a comunidade?)

● Decidam sobre um horário e lugar de reunião regular para o grupo de
discernimento.

● Certifiquem-se de que cada pessoa do grupo sabe quais são suas
responsabilidades. Algumas ideias de áreas possíveis de responsabilidade
incluem:

○ garantir que o processo esteja enraizado no Espírito Santo e nos
ensinamentos da Igreja,

○ registrar os detalhes das reuniões e garantir que o processo de
discernimento cumpra o seu caminho,



○ buscar contribuições de membros da comunidade, e
○ entregar relatórios à liderança e outras partes interessadas.

● Estabeleçam uma data final para o seu grupo de discernimento concluir
seus esforços. É importante ter uma data clara de quando seu trabalho
termina e quando inicia um compromisso com os Planos Laudato Si’ - ou
qualquer outro programa. Dependendo das necessidades de sua
instituição, comunidade ou família, essa data pode ser daqui a alguns dias
ou vários anos. Certifiquem-se de levar o tempo que for necessário. A
jornada para a ecologia integral é uma maratona, não uma corrida, e é
importante embarcar nela com cuidado.

● Vocês podem considerar como seu grupo administrará disputas e
prioridades conflitantes. Vocês vão rezar juntos, buscar a orientação de
uma liderança ou usar algum outro processo?

Coletar o feedback
● Conversem com membros da comunidade fora do seu grupo pequeno

para ver suas perspectivas sobre como esta jornada através da Laudato
Si’ afetaria a vida da comunidade.

○ É importante falar com as pessoas cujas atividades do dia a dia
seriam mais afetadas por este projeto. Para instituições, isso pode
incluir os chefes de instalações, educação, serviço social e
departamentos de adoração, juntamente com membros da
comunidade em geral.  Para famílias, isso pode incluir crianças e
adultos dentro da família próxima .

○ Se possível, esforcem-se para falar também com uma gama mais
ampla de membros da comunidade, a fim de representar
verdadeiramente a amplitude da comunidade. Dependendo do seu
contexto, isso pode incluir paroquianos, alunos, destinatários de
serviços ou familiares mais distantes.

○ Em uma instituição maior, suas conversas com membros da
comunidade podem assumir a forma de entrevistas individuais. Em
uma comunidade menor, talvez uma discussão em grupo
estruturada seja mais eficiente. Em uma família, algumas conversas
compartilhadas podem ser suficientes.

● Qualquer que seja a forma de suas conversas, certifiquem-se de tomar
notas para que se lembrem com precisão e possam representar a
perspectiva dos outros.



● Talvez seja útil preparar alguns pontos com antecedência. Em caso
afirmativo, vocês podem fazer as perguntas diretamente na seção “refletir
juntos” abaixo; como alternativa, vocês podem preferir manter uma
conversa de forma mais livre, abordando pontos como os seguintes:  

○ Estamos considerando embarcar em uma jornada para a ecologia
integral. Por meio deste projeto, criaríamos um Plano que nos
ajude a desenvolver nossas relações uns com os outros, nossa
comunidade e nosso Criador, enquanto buscamos proteger a
criação e todos que a compartilham. 

○ O que você pensa dos ensinamentos de nossa Igreja sobre a
proteção dos mais vulneráveis? Como você acha que nossa crise
socioambiental se conecta a esses ensinamentos?  

○ Que preocupações você tem sobre este projeto proposto? 
○ Como você acha que este projeto nos ajudaria a cumprir nossa

missão ou nos ajudaria a viver nossos valores? 
● Independentemente de como vocês escolherem buscar a opinião dos

membros da comunidade, certifiquem-se de dizer a eles que o feedback
coletivo ajudará no seu discernimento.

● Como um grupo, analisem as contribuições dos membros da comunidade
juntos. Considerem formas criativas de revisão que possam encorajar
uma reflexão profunda sobre a sabedoria coletiva da comunidade e
convidar a moção do Espírito Santo.  

○ Por exemplo, talvez as perguntas abaixo possam ser escritas em
grandes pedaços de papel e coladas na parede. Os membros do
grupo podem escrever quais comentários dos membros da
comunidade pertencem a cada pergunta.  

○ Como outro exemplo, talvez os membros do grupo possam se
revezar compartilhando quais dos comentários dos membros da
comunidade mais ressoaram com eles e quais comentários
mudaram suas ideias sobre determinados tópicos.  

Refletir juntos
● Depois de coletar a opinião dos membros da comunidade, preparem um

documento ou convoquem uma conversa que os ajude a organizar suas
ideias sobre como desenvolver um Plano Laudato Si’ afetaria a vida de sua
comunidade.

● Vocês podem começar com as perguntas abaixo.



○ Como desenvolver um Plano Laudato Si' pode beneficiar nossos
relacionamentos uns com os outros? 

○ Como desenvolver um Plano Laudato Si' pode nos ajudar a
proteger a criação? 

○ Como desenvolver um Plano Laudato Si' pode nos fazer servir
melhor ao nosso Criador? 

○ Quais programas ou atividades existentes seriam enriquecidos por
meio desse trabalho? 

■ Para instituições ou comunidades, isso pode incluir educação
de jovens e adultos, programas de defesa ou serviço social
para cuidar de pessoas vulneráveis, atividades de adoração
como missas ou o criar guias de oração, esforços para as
instalações para reduzir custos e criar espaços mais
saudáveis, etc. 

■ Para as famílias, isso pode incluir educação, conexão com os
vizinhos, oração e reflexão, redução de custos e criação de
espaços mais saudáveis, etc.  

○ Olhando para os próximos anos, de quem precisaríamos para nos
engajar neste projeto? 

■ Para instituições, isso pode incluir os chefes de instalações,
educação, serviço social e departamentos de adoração,
juntamente com membros da comunidade em geral. 

■ Para famílias, isso pode incluir crianças e adultos dentro e
fora da família próxima 

○ Como contribuir com algumas horas por semana ou por mês para
este projeto afetaria essas pessoas? O que as anima? Que
preocupações elas têm e como podemos abordá-las? 

○ As ações para o processo dos Planos Laudato Si' podem ser
concluídas gratuitamente ou a baixo custo, mas no futuro podemos
decidir se queremos usar algum orçamento para este projeto. Há
um orçamento disponível? Se sim, quanto? Este projeto pode ser
incluído como um item permanente no processo orçamentário
existente? 

● Trabalhem juntos como um grupo para responder a essas perguntas e a
quaisquer outras que sejam importantes para vocês. Dependendo de
suas necessidades, responder a essas perguntas pode levar várias



semanas e várias rodadas de sugestões dos membros do grupo, ou pode
levar apenas uma ou duas horas.

● Seja qual for o processo que vocês usem, certifiquem-se de basear suas
respostas nas percepções que obtiveram das conversas com a
comunidade em geral.

Concluir seu trabalho
● Depois de compreender a sabedoria coletiva da comunidade e os

possíveis efeitos deste projeto em sua comunidade, rezem para receber a
iluminação do Espírito Santo e procurem discernir a vontade de Deus. O
grupo se perguntar sobre as seguintes questões:  

○ Como a jornada rumo a um Plano Laudato Si' nos permitiria
cumprir melhor a nossa missão ou viver os nossos valores?  

○ Em que condições essa jornada seria viável para nós? 
○ Nos sentimos chamados para iniciar esta jornada? 

● Depois de sua revisão e reflexão finais, dêem o último passo que for
identificado como resultado de seu discernimento. Isso pode ser o passo
de informar a liderança sobre sua recomendação, ou de votar juntos ou
alguma outra ação.  

Ao longo de seu processo de discernimento, lembrem-se de voltar à oração
sempre que possível. A oração é uma fonte inesgotável de orientação e
inspiração e os guiará onde quer que sejam chamados.


