
Laudato Si’:
Grandes Valores Socioambientais





A nova Encíclica do Papa Francisco, Laudato Si’, 

está imbuída de valores que historicamente foram 

sendo esquecidos ao longo da trajetória humana, 

afetando de maneira significativa a nossa qualidade 

de vida social, e nos distanciando da relação 

intrínseca com todos os demais seres viventes que 

habitam o planeta, nossa casa comum.



O primeiro valor: visão integrada do mundo. 

O documento insiste na visão sistêmica do mundo, onde tudo está 

intimamente relacionado, como um caminho para não fechar a dimensão 

teleológica e pluriversa da vida. A ecologia integral supõe um olhar 

mais holístico, superando as fragmentações de saberes e práticas. 

Integração: Divino, humano e a natureza.



“O urgente desafio de proteger a nossa casa comum inclui a 

preocupação de unir toda a família humana na busca de um 

desenvolvimento sustentável e integral”.

“Hoje, a análise dos problemas ambientais é inseparável 

das análises dos contextos humanos... Há uma interação 

entre os ecossistemas e entre os diferentes mundos de 

referência social...”

“Quando falamos de meio ambiente, falamos da 

relação entre natureza e a sociedade que a habita...”



O segundo valor: a sensibilidade com a vulnerabilidade 
e fragilidade na sociedade e na natureza. 

 Ser sensível aos pobres.

 Ser sensível às centenas de seres vivos vulneráveis que vão se 

extinguindo do planeta.



“Se reconhecermos o valor e a fragilidade da natureza, e ao mesmo tempo as 

capacidades que o Criador nos deu, isto permite acabar com mito moderno do 

progresso material ilimitado.”

“Muitos pobres vivem em lugares afetados pelos 

fenômenos das mudanças climáticas, sendo as 

principais vítimas...”

“A deterioração do meio ambiente e da 

sociedade afeta de modo especial os mais 

frágeis do planeta.”



Crítica à racionalidade econômica, que vem 

esgotando os recursos da terra, fazendo dela um 

grande lixo. O fascínio pelo consumo 

exagerado. É possível viver com menos, 

necessitar de pouco, viver muito e ser mais feliz.

O terceiro valor: busca de um 
estilo de vida menos consumista e 
planetariamente mais responsável.



“Sabemos que é insustentável o comportamento daqueles que consomem e 

destroem cada vez mais, enquanto outros ainda não podem viver de acordo com a 

sua dignidade humana.”

“Chegou a hora de aceitar um certo decréscimo do consumo 

em algumas partes do mundo, fornecendo recursos para que 

se possa crescer de forma saudável em outras partes.”

“A visão consumista do ser humano, incentivada pelos 

mecanismos da economia globalizada atual, tende a 

homogeneizar as culturas e a debilitar a imensa 

variedade cultural, que é um tesouro da humanidade.”



Fascínio e a dependência da produção técnica vêm impedindo o ser humano de 

viver outros valores. A importância de viver outros valores como: a música, a 

poesia, a arte, o contato com a natureza etc, pois estes nos humanizam, nos 

tornam mais sensíveis, e nos espiritualizam. 

O quarto valor: um necessário equilíbrio de 
racionalidades.



“O imenso crescimento tecnológico não foi acompanhado por um 
desenvolvimento do ser humano quanto à responsabilidade, aos 
valores, à consciência.”

“A felicidade exige saber limitar algumas necessidades 

que nos entorpecem, permanecendo assim disponíveis 

para as múltiplas oportunidades que a vida nos oferece.”

“É fundamental buscar soluções integrais que 

considerem as interações dos sistemas naturais entre 

si e com os sistemas sociais.” 



Retorno às hermenêuticas manifestativas, nas quais 

aparecem a tríplice relação: Deus-homem-natureza. 

Para o Papa, esta é a melhor maneira de colocar o 

ser humano no seu lugar e acabar com a sua 

pretensão de ser dominador absoluto da criação.

O quinto valor: a importância das 
hermenêuticas religiosas menos 
antropocêntricas e mais teocêntricas.



“Se é verdade que nós, cristãos, algumas vezes 

interpretamos de forma incorreta as Escrituras, hoje 

devemos decididamente rejeitar que, o fato de ser criados 

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

deduza um domínio absoluto sobre todas criaturas.”

“Mas seria errado pensar que os outros seres vivos devam ser 

considerados como meros objetos submetidos ao domínio 

arbitrário do ser humano.” 

“A harmonia entre o Criador, a humanidade e toda a criação 

foi destruída por termos pretendido ocupar o lugar de Deus, 

recusando reconhecer-nos como criaturas limitadas.”



A conversão ecológica que ele nos fala na Encíclica consiste em reorientar 
a vida para uma ecologia integral, mudando hábitos e costumes 
insustentáveis. É preciso uma reeducação através de gestos concretos.
Testemunhar com gestos e ações a pequena parte que nos cabe, para ajudar 
a resgatar a dignidade da criação.

O sexto valor: educação socioambiental.



“A educação na responsabilidade ambiental pode incentivar vários 
comportamentos que têm incidência direta e importante no cuidado do meio 
ambiente, como: evitar o uso de plástico e papel, reduzir o consumo de água, 
diferenciar o lixo, tratar com cuidado os outros seres vivos... etc.”

“A educação será ineficaz e os seus esforços 

serão estéreis se não se preocupar também 

por difundir um novo modelo relativo ao ser 

humano, à vida, à sociedade e à relação com 

a natureza.”



Independente de crenças, credos, raças, etnias e 

religiões. Os limites planetários exigem neste 

momento uma união de forças, lutas, ideias e 

ideais, superando as inércias e as ineficácias 

políticas. É preciso consenso sobre aquilo que 

nos une na missão de ser guardião da criação.

Sétimo valor: união e consenso, 
para proteção de nossa casa 
comum.



“É indispensável um diálogo entre as próprias ciências..... 
Torna-se necessário também um diálogo aberto e respeitoso 
dos diferentes movimentos ecologistas...”

“A gravidade da crise ecológica obriga-nos, a 

todos, a pensar no bem comum e a prosseguir 

pelo caminho do diálogo que requer paciência 

e generosidade, lembrando-nos sempre que a 

realidade é superior à ideia.”

“Louvado sejas, meu Senhor, pela nossa irmã, a mãe 

terra, que clama contra o mal que provocamos por 

causa do uso irresponsável e do abuso dos bens que 

Deus nela colocou.”



Que esta Encíclica possa inspirar as nossas 

práticas e ações cotidianas, em prol de um 

mundo socialmente mais justo e ecologicamente 

mais sustentável.

Que sejamos curadores das feridas existentes 

nas pessoas e na natureza.

Louvado sejas meu Senhor...


