Falando sobre Laudato Si’ com os líderes de sua comunidade
Falar aos líderes de sua comunidade (paróquia, diocese, organização, instituto, escola,
etc.) sobre Laudato Si' é um passo importante para discernir como sua comunidade
pode agir. Este breve guia oferece algumas sugestões que podem ser úteis.
Desenvolva uma pequena equipe e peça para falar com seu líder
Identificar um grupo de pessoas que têm um interesse comum nas questões do
Laudato Si’ pode ajudar a desencadear novas ideias e permitir espaço para o Espírito
Santo se mover. Identifique o líder ou líderes em sua comunidade que têm
responsabilidade pelas questões sociais e ecológicas. Dependendo do seu contexto,
pode ser um bispo ou pároco, o líder de um ministério ou o chefe de um escritório,
equipe ou departamento.
Aborde esse(s) líder(es) como um grupo, pedindo um tempo para discutir as iniciativas
da comunidade sobre ecologia integral.
Comece com apreciação e oração
Antes da reunião, pesquise maneiras como seu(s) líder(es) já agiram para proteger a
comunidade. Isso pode incluir o apoio a iniciativas educacionais, a oferta de serviços
aos pobres e vulneráveis ou a organização de eventos comunitários. Comece a reunião
reconhecendo essa liderança.
Considere fazer uma oração para convidar a presença de Deus para a conversa. Escolha
uma oração que seja significativa para sua comunidade, como uma que foi escrita por
um santo padroeiro, o fundador de uma ordem religiosa, por funcionários de uma
organização parceira, etc.
Compartilhe por que a ecologia integral é importante
Compartilhe sua perspectiva sobre ecologia integral com o(s) líder(es). Pode ser útil
manter estes pontos em mente:
● Nosso Criador chamou a família humana para ser a administradora da criação,
mas nós negligenciamos esse chamado. Nosso planeta mais quente, sujo e
morto está aumentando o risco de sofrimento. Para muitos, o risco de doenças
respiratórias, doenças intestinais, sede, fome, perda de casas e meios de
subsistência e migração forçada estão aumentando. Os mais vulneráveis sofrem
acima de tudo.
● Esta edição se conecta com o ensino católico central sobre como cuidar de
nossos irmãos e irmãs, honrar nosso Criador e abraçar uma ética de vida
consistente.
● Você pode querer investigar como a crise ecológica já está afetando as pessoas
em sua região e como seus impactos provavelmente mudarão nos próximos
anos. Pesquisas confiáveis de organizações como o Painel Intergovernamental
das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas e a Organização Mundial da
Saúde estão amplamente disponíveis online.
● O Laudato Si' do Papa Francisco coloca os antigos ensinamentos da nossa fé sob

uma nova luz para a crise ecológica de hoje, respondendo aos sinais dos tempos.
Ele tem uma longa história de ensinamentos católicos sobre o meio ambiente,
incluindo ensinamentos do Papa Emérito Bento XVI, São João Paulo II e outros.
Solicitar ação
Solicite que o(s) líder(es) realizem uma ação específica. Isso pode incluir inscrever a
comunidade na Plataforma de Ação Laudato Si’, patrocinar a criação de um pequeno
grupo dedicado, hospedar um evento ou semelhante. Seja claro em seu pedido.
Ofereça-se para fornecer ajuda voluntária específica de indivíduos dedicados, a fim de
tornar mais viável o atendimento ao pedido.
Ouça e conclua a reunião
Ouça a resposta de seu(s) líder(es). Esforce-se para compreender a perspectiva dele,
incluindo quaisquer dúvidas que ele possa ter. Chegue a um acordo sobre os próximos
passos a serem dados, incluindo um cronograma e identificando os responsáveis.
Conclua a reunião com uma oração.
Faça o acompanhamento
Acompanhe a conversa executando as próximas etapas conforme apropriado.

