
1. Primeira encíclica na história da Igreja com este enfoque ecológico.

2. Convergência: preocupações da ciência, da sociedade e da Igreja, como as 
questões socioambientais.

3.Visão integradora entre as questões sociais e ambientais – Ecologia 
Integral.

A BIODIVERSIDADE NA 
ENCÍCLICA DO PAPA 
FRANCISCO
LAUDATO SI’



 Atender a um apelo universal e planetário.

 Unir a todos, crentes e não crentes, católicos e de outras religiões, 
para a missão de:

 Refletir, dialogar e buscar soluções para a crise ecológica em que 
vivemos na nossa casa comum – planeta Terra.

OBJETIVOS DO DOCUMENTO 



1. As causas da depredação dos recursos da Terra: formas imediatistas de 
entender a economia, a atividade produtiva e a produção.

2. Perda das florestas > perda de espécies: consequências hoje e no futuro: 
alimentação, curas de doenças etc. As espécies contêm os genes que podem 
ser recurso-chave > futuro. 

UM OLHAR CRÍTICO SOBRE A REALIDADE



3. A destruição de mamíferos, aves, 
répteis, insetos, fungos, algas e 
microrganismos, que têm um papel de 
funcionamento e equilíbrio nos 
ecossistemas, acaba gerando distúrbios 
e provocando danos ao planeta.

4. Desaparecimento de muitos pássaros 
e insetos por causa dos agrotóxicos. A 
intervenção humana para resolver os 
problemas acaba agravando ainda mais 
a situação.



5. Nível de intervenção humana, muitas vezes a serviço das finanças e do consumismo, 
faz com que a Terra se torne menos rica e bela, mais limitada e cinzenta.

6. Na análise ambiental (estradas, cultivos, barragens, construções etc) falta muitas 
vezes o cuidado com a biodiversidade. Esquecem-se as alternativas para mitigar os 
impactos das obras.

7. Falta de uma adequada substituição da flora nativa, por áreas florestais 

com árvores nativas. 



8. Propostas de internacionalização da 
Amazônia só servem aos interesses 
econômicos das corporações 
internacionais.

9. A vida dos mares, rios, lagos e 
oceanos, que nutrem grande parte da 
população mundial, é afetada pela 
extração descontrolada dos recursos 
ictiológicos.   

10. Riqueza da grande biodiversidade 
marítima afetada pela poluição, 
monocultura, aumento temperatura, 
descargas industriais etc.



11. A extinção de milhares de 
espécies animais e vegetais está 
sobretudo relacionada com alguma 
atividade humana.

12. O Papa critica a falta de decisão 
política das cúpulas mundiais sobre 
meio ambiente. As declarações 
extensas e pouco eficazes.



1. É verdade que o ser humano deve intervir quando um geossistema cai em 
estado crítico.

2. São louváveis e admiráveis os esforços de cientistas e técnicos que 
procuram dar soluções aos problemas criados pelo ser humano.

ELOGIOS ÀS ATITUDES E AÇÕES POSITIVAS



3. Alguns países fizeram progressos na conservação eficaz de certos lugares e 
áreas… proibindo toda intervenção humana que possa modificar sua fisionomia
e constituição original.

4. Os especialistas insistem na necessidade de prestar atenção especial às áreas
ricas em espécies endêmicas, raras ou com menor grau de proteção.



5. Há lugares que requerem um cuidado particular pela enorme importância para 
o ecossistema mundial e para o futuro da humanidade, tais como: Amazônia, 
Bacia fluvial do Congo, os grandes lençóis freáticos e glaciais.

6. É louvável a tarefa de organismos internacionais e organizações da sociedade
civil: sensibilização da população, críticas, pressões etc para preservação do 
meio ambiente de seus países.



7. É preciso investir muito mais na pesquisa para entender melhor o 
comportamento dos ecossistemas. Cada território deve fazer um inventário
cuidadoso das espécies para desenvolver programas e estratégias de proteção, 
com um cuidado particular pelas espécies em vias de extinção.



1. Por nossa causa, milhares de espécies extintas já não darão glória a Deus 
com sua existência, nem poderão comunicar-nos a sua mensagem. Não temos o 
direito de fazer isto.

2. Todas as criaturas estão interligadas e, por isto, devemos reconhecer com 
carinho e admiração o valor de cada uma, pois todos precisamos uns dos 
outros.

ALGUNS PRINCÍPIOS ÉTICOS



3. O meio ambiente é um bem
coletivo, patrimônio de toda a 
humanidade e responsabilidade de 
todos. Quem possui uma parte é 
apenas para administrar em
benefício de todos.

4. A melhor maneira de colocar o 
ser humano no seu lugar, e acabar
com a sua pretensão de ser 
dominador absoluto da terra, é 
voltar a propor a figura de um Pai
Criador e único dono do mundo.



5. A humanidade e toda a criação vêm sendo destruídas por termos
pretendido ocupar o lugar de Deus, recusando reconhecer-nos como
criaturas limitadas.



6. A humanidade é chamada a 
tomar consciência da necessidade
de mudanças de estilos de vida, de 
produção e de consumo, para 
combater o aquecimento global ou, 
pelo menos, as causas humanas que 
o produzam ou acentuam.



7. É muito nobre assumir o dever de 
cuidar da criação com pequenas
ações diárias. É maravilhoso que a 
educação ambiental seja capaz de 
dar forma a um novo estilo de vida, 
incentivando comportamentos, 
novos hábitos e a responsabilidade
ambiental pela casa comum.



8. Seria errado pensar que os outros seres vivos devem ser considerados
como meros objetos submetidos ao domínio arbitrário do ser humano. 
Quando se propõe uma visão da natureza unicamente como objeto de lucro e 
interesse, isso comporta graves consequências também para a sociedade.



9. O valor intrínseco de cada ser da natureza, independentemente de sua
utilidade.

10. Relação profunda entre seres vivos e ecossistemas; sociedade e 
ecossistemas.


