
CRÍTICAS E PROPOSTAS DE 
MUDANÇAS PRESENTES NA 

ENCÍCLICA DO PAPA FRANCISCO: 
Laudato Si’



1. CRÍTICA  À VISÃO CONSUMISTA

“A visão consumista do ser humano, incentivada pelos mecanismos da 

economia globalizada, tende a homogenizar as culturas e a debilitar a 

imensa variedade cultural, que é um tesouro da humanidade.”

“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.” 



“O ritmo de consumo, desperdício e 
alteração do meio ambiente superou
as possibilidades do planeta. O 
estilo de vida atual é insustentável.”



2. CRÍTICA À CULTURA DO DESCARTE
“Esta cultura afeta tanto os seres humanos excluídos

como as coisas que convertem rapidamente em lixo. Ela 

acaba por danificar o planeta inteiro. Os progressos para 

superar esta cultura são ainda muito escassos.” 

“Ainda não conseguimos adotar um modelo circular de 

produção para assegurar e limitar o uso dos recursos

não renováveis, moderando o seu consumo, 

maximizando a eficiência no aproveitamento, 

reutilizando e reciclando-os.” 



3.CRÍTICA AOS EFEITOS SOCIAIS E AMBIENTAIS DAS 
MUDANÇAS CLIMÁTICAS: 

“É trágico o aumento de emigrantes em fuga da miséria agravada pela 

degradação ambiental.”

“As mudanças climáticas dão origem a migrações de animais e vegetais, que 

nem sempre conseguem adaptar-se.”



“Infelizmente, verifica-se uma indiferença geral perante estas tragédias
que estão acontecendo em diferentes partes do mundo.”



“Um problema sério é o da qualidade da água disponível para os pobres, que 
diariamente ceifa muitas vidas.” 

“Enquanto a qualidade da água piora constantemente, em alguns lugares
cresce a tendência para privatizar este recurso escasso, tornando-se uma
mercadoria sujeita às leis do mercado.”

4. CRÍTICA À PROBLEMÁTICA DA ÁGUA.



“Os recursos da terra estão sendo depredados também por causa de formas
imediatistas de entender a economia e a atividade comercial produtiva.”

“Anualmente desaparecem milhares de espécies animais e vegetais, que já não
poderemos conhecer, e que os nossos filhos não poderão ver, pois foram perdidas
para sempre.”

“Quando se busca apenas um ganho econômico rápido e fácil, já ninguém se 
importa realmente com a preservação dos ecossistemas.” 

5. CRÍTICA À PERDA DA BIODIVERSIDADE



“As propostas de internacionalização da Amazônia só servem aos interesses
econômicos das corporações internacionais.”

“Hoje, olhando os mares, vemos que muitos recifes de coral no mundo já são
estéreis ou encontram-se num estado contínuo de declínio.” 



“Crescimento desmedido e descontrolado das cidades, o caos urbano, a 
poluição, a problemática dos transportes, as violências, as exclusões, o 
narcotráfico etc são sinais que mostram como o crescimento nos últimos dois
séculos não significou um verdadeiro progresso integral e uma melhoria da 
qualidade de vida.”

6. CRÍTICA À DETERIORIZAÇÃO DA QUALIDADE DE 
VIDA HUMANA E DEGRADAÇÃO SOCIAL



7. CRÍTICA À SEPARAÇÃO ENTRE  A DEGRADAÇÃO  
SOCIAL E A AMBIENTAL.

“O ambiente humano e o ambiente natural degradam-se em conjunto. Não

podemos enfrentar a degradação ambiental se não prestarmos atenção às causas

que têm a ver com a degradação humana e social.”

“É fundamental buscar soluções integrais para os sistemas naturais e sociais. 

Não há uma crise ambiental e outra social; mas uma única e complexa crise

socioambiental.”



“Em vez de resolver os problemas dos pobres e 
pensar num mundo diferente, alguns limitam-se a 
propor uma redução da natalidade.”

“Se é verdade que a distribuição da população e dos 
recursos disponíveis cria obstáculos ao
desenvolvimento sustentável do ambiente, deve-se 
reconhecer que o crescimento demográfico é 
plenamente compatível com um desenvolvimento
integral e solidário.”

8. CRÍTICA AOS QUE ACHAM QUE 
A REDUÇÃO DA NATALIDADE É A 
SOLUÇÃO DOS PROBLEMAS 



“Culpar o crescimento demográfico em
vez do consumismo exagerado… é uma
forma de não enfrentar os problemas.”



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

“O antropocentrismo moderno acabou por
colocar a razão técnica acima da realidade. O 
ser humano já não sente a natureza como
norma válida nem como refúgio vivente.”

9. CRÍTICA AO 
ANTROPOCENTRISMO 
ENSIMESMADO, NÃO RELACIONAL



“Hoje, a Igreja não diz de forma simplista que as outras criaturas
estão totalmente subordinadas ao bem do ser humano, como se não
tivessem um valor em si mesmas e fosse possível dispor delas à 
nossa vontade.”



“A submissão da política à tecnologia e ao poder econômico demonstra-se na falência
das cúpulas mundiais sobre o meio ambiente.”

“As cúpulas mundiais sobre o meio ambiente dos últimos anos não corresponderam às
expectativas porque não alcançaram, por falta de decisão política, acordos ambientais
globais realmente significativos e eficazes.”

10.CRÍTICA À INEFICÁCIA DAS RELAÇÕES E 
DISCUSSÕES POLÍTICAS



“O paradigma tecnocrático tende a exercer o 
seu domínio sobre a economia e a política. A 
economia assume todo o desenvolvimento
tecnológico em função do lucro, sem prestar
atenção a eventuais consequências negativas
para o ser humano.”

“A especialização própria da tecnologia
comporta grande dificuldade para se conseguir
um olhar de conjunto. A fragmentação dos 
saberes leva a perder o sentido da totalidade, 
das relações que existem entre as coisas, do 
horizonte alargado.”

11. CRÍTICA AO PARADIGMA 
TECNOCRÁTICO



“A cultura do relativismo é a mesma patologia que impede uma pessoa a 
aproveitar-se de outra e a tratá-la como mero objeto.”

Exemplos: Trabalho escravo, exploração sexual de crianças, abandono de 
idosos, compra de órgãos de pobres, abondono de crianças etc.

12. CRÍTICA AO RELATIVISMO PRÁTICO



“Os movimentos de consumidores, quando conseguem que se deixe de 
adquirir determinados produtos, se tornam eficazes na mudança de 
comportamento das empresas, forçando-as a reconsiderar o impacto
ambiental e os modelos de produção.”

MUDANÇAS E CONVERSÃO 

1. APONTAR PARA UM OUTRO ESTILO DE VIDA



“Quando somos capazes de superar o individualismo, podemos realmente
desenvolver um estilo de vida alternativo e torna possível uma mudança
relevante na sociedade.”

“Um regresso à simplicidade nos permite parar e saborear as pequenas coisas, 
agradecer as possibilidades que a vida nos oferece sem nos apegarmos ao que 
temos nem entristecermos por aquilo que não possuímos.”



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



2.EDUCAR PARA A ALIANÇA ENTRE A 
HUMANIDADE E O AMBIENTE

“A educação ambiental consiste em recuperar os distintos níveis de 

equilíbrio ecológico: o interior consigo mesmo, o solidário com os outros, 

o natural com todos os seres vivos, o espiritual com Deus.”



“A educação na responsabilidade ambiental pode incentivar vários
comportamentos: evitar o uso de plástico e papel, reduzir o consumo de 
água, diferenciar o lixo, servir-se dos transportes públicos ou compartilhar
o mesmo veículo, plantar árvores, apagar as luzes desnecessárias etc.” 



“Conversão é reconciliação com a criação. Para tanto, devemos examinar as 
nossas vidas e reconhecer de que modo ofendemos a criação de Deus com 
nossas ações e nossa incapacidade de agir. Conversão é mudança de 
coração.”

3. CONVERSÃO ECOLÓGICA



“Conversão é a consciência de que cada criatura reflete algo de Deus e tem uma
mensagem para nos transmitir, e que Cristo Ressuscitado habita no íntimo de 
cada ser…”

“ Conversão é procurar ter o mesmo olhar de Jesus, que vivia em plena
harmonia com as criaturas…”  



4. CONCEPÇÃO DO BEM COMUM

“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.”

“A humanidade é que precisa mudar. Falta a consciência de uma origem comum, 

de uma recíproca pertença e de um futuro partilhado por todos. Esta consciência

basilar permitiria o desenvolvimento de novas convicções, atitudes e 

estilos de vida.”



5. DIÁLOGO E UNIÃO COM AS 
DIFERENÇAS

“É indispensável um diálogo entre as próprias

ciências, porque cada uma costuma fechar-se 

nos limites da sua própria linguagem, 

convertendo a especialização em isolamento e 

absolutização do próprio saber.”

“Torna-se necessário um diálogo aberto e 

respeitoso com os diferentes movimentos

ecologistas, entre os quais não faltam as lutas

ideológicas.”



“O urgente desafio de proteger a nossa
casa comum inclui a preocupação de unir
toda a família humana - crentes e não
crentes - na busca de um desenvolvimento
sustentável e integral.”

“Compete à política e às várias
associações da sociedade um esforço de 
formação das consciências da população, 
incluindo também a Igreja e toda as 
comunidades cristãs…” 



6. RESGATAR A VISÃO SISTÊMICA DO MUNDO

“A análise dos problemas ambientais é inseparável da análise dos 

contextos humanos, familiares, laborais, urbanos etc.”

“Há uma interação entre os ecossistemas e os diferentes mundos de 

referência social…”

“O estado de saúde das instituições de uma sociedade tem consequências

no ambiente e na qualidade de vida humana.”



7. O CUIDADO COM OS ESPAÇOS COMUNS

“É preciso cuidar dos espaços comuns, dos marcos visuais e das estruturas

urbanas que melhoram o nosso sentido de pertença, a nossa sensação de 

enraizamento, o nosso sentimento de estar em casa dentro da cidade que nos

envolve e une. É importante que as diferentes partes de uma cidade estejam

bem integradas… Tanto no meio rural quanto no urbano, convém preservar

alguns espaços onde se evitem intervenções humanas que os alterem

constantemente.”



8. A IMPORTÂNCIA DA  JUSTIÇA INTERGENERACIONAL

“A Terra que recebemos pertence também àqueles que hão de vir. É um 

empréstimo que cada geração recebe e deve transmitir à geração futura.”

“Que tipo de mundo queremos deixar a quem vai suceder-nos, às crianças

que estão crescendo? Temos que deixar um planeta habitável para a 

humanidade que nos vai suceder.” 



“A maior parte dos habitantes do planeta declara-se crente, e isto deveria levar as 
religiões a estabelecerem diálogo entre si, visando ao cuidado da natureza, a 
defesa dos pobres e à construção de uma trama de respeito e de fraternidade.”

9. DIÁLOGO INTERRELIGIOSO



10.ECOLOGIA CULTURAL E OS PRINCÍPIOS 
DO BEM COMUM



Louvado Sejas...


