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A encíclica Louvado sejas 
diz que a terra é “como 
uma irmã… como uma 
boa mãe” (LS 1). Assim 
como pessoas diferentes 
em tudo compõem uma 
família, assim o universo: 
tudo e todos “estamos 
unidos por laços invisíveis 
e formamos uma espécie 
de família universal” (LS 
89).

O relato da criação do Géne-
sis insiste na nossa origem co-
mum. “Tudo está relacionado. 
E todos nós, seres humanos, ca-
minhamos juntos como irmãos 
e irmãs numa peregrinação 
maravilhosa, entrelaçados pelo 

amor que Deus tem a cada uma 
das suas criaturas e que nos une 
também, com terna afeição, ao 
irmão sol, à irmã lua, ao irmão 
rio e à mãe terra” (LS 92).

Esta afirmação como que resu-
me a encíclica; dela se tiram as 
consequências necessárias ao 
nosso “bem viver”.

Nos mais diversos campos, a 
comunidade científica afirma 
hoje que a origem do universo 

remonta a um momento, o Big 
Bang, acontecido há bilhões de 
anos. Dizem também os cien-
tistas que a vida apareceu na 
Terra há mais de três bilhões de 
anos e que as diversas espécies 
– vegetais e animais – surgiram 
depois por diferenciações pro-
gressivas, mas sempre a partir 
de troncos comuns. 

Até aqui chega a ciência. Mas 
os místicos, – sim, os místicos! 
–, por sua vez, conseguem um 
olhar mais penetrante sobre a 
realidade que lhes permite che-
gar a uma verdade mais profun-
da, sem recorrer a longos racio-
cínios e estudos, muito para lá 
do mundo visível e com muito 
mais clareza.

O planeta Terra,
os pobres
e o documento
de Francisco
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Para S. Francisco de Assis, por 
exemplo, “qualquer criatura era 
para ele uma irmã, a ele unida 
por laços de carinho. Por isso, 
sentia-se chamado a cuidar de 
tudo o que existe” (LS 11).

A ser assim, se tudo está liga-
do, então todas as realidades 
têm sentido e valor, cada uma 
é como é, sempre diferente das 
mais, mas sempre parte de um 
conjunto. 

Por outro lado, a degradação de 
qualquer realidade ou a sua de-
composição empobrece o uni-
verso. O Evangelho regista uma 
palavra de Jesus: “Não se ven-
dem cinco passaritos por duas 
moedas? Pois bem! Mas Deus 
não se esquece de nenhum de-
les“ (Lc 12,6).

Cada realidade do cosmos 
tem o seu significado, a sua 
função e possui dignidade.

Daí se concluiu o erro de um 
“antropocentrismo despóti-
co”, desentendido das demais 
criaturas; quer isto dizer que o 
ántropos > homem, colocado no 
meio do mundo, não pode fa-
zer tudo o que lhe apetece: “O 
fim último das restantes criatu-
ras não somos nós (os homens).

Mas todas avançam, junta-
mente connosco e através de 
nós, para a meta comum, que é 
Deus” (LS 83). Daí que, quanto 
mais frágil seja uma coisa cria-
da por Deus, maior deva ser o 
cuidado a ter com ela. Dizia já o 
Deuteronómio:

Se encontrares no caminho, em cima 
de uma árvore ou no chão, um ni-
nho de pardais com filhotes ou com 
a mãe a chocar os ovos, não apanha-
rás nem a pardala nem a ninhada 
(Dt 22,6).

Isto possibilitará até uma me-
lhor defesa do valor de cada ser 
humano também criado por 
Deus e feito à sua imagem e se-
melhança.

É por isso que “O conjunto do 
universo, com as suas múltiplas 
relações, mostra melhor a ri-
queza inesgotável de Deus” (LS 
86).

A Terra é um precioso 
bem que nos foi confia-
do; mas nós apropriámo-
-nos dela, violentámo-la e 
maltratámo-la.

E das suas entranhas, surgiu um 
grito de dor que nos interpela: 
desde que apareceu, o homem 
alterou sempre o meio ambien-
te. O pior foi quando, no Tem-
po neolítico (que começou uns 
10.000 anos aC, e acabou com 
o aparecimento dos metais e da 
escrita), os nossos antepassados 
começaram a queimar florestas 
para conseguirem vales férteis e 
espaços virgens e aumentarem 
assim a densidade populacio-
nal. Isto manteve-se durante 
muitos séculos. 
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Dando um salto muito 
grande…

… com o surgir da revolução in-
dustrial do séc. XVIII, tudo se 
acelerou.

A população humana aumen-
tou, desencadeou-se um pro-
gresso material sem preceden-
tes, é verdade, mas ao mesmo 
tempo destruiu-se por todo o 
lado o meio ambiente. O Papa 
Francisco indica os 4 danos e 
riscos que hoje mais castigam a 
Terra. 

O primeiro é a contaminação 
dos despejos dos novos pro-
cessos produtivos. A Natureza 
reutilizava tudo, ervas e folhas, 
ramos e fezes dos animais, fruta 
espalhada pelo chão e animais 
que se comiam uns aos outros… 
mas hoje controlar sobretudo 
os despejos industriais dá mui-
to mais trabalho e não se faz. A 
prejudicar a Natureza, a fábrica 
despeja tudo para o rio que pas-
sa perto!

Em segundo lugar, o aque-
cimento climático: “Há um 
consenso científico muito con-
sistente que indica que estamos 
perante um preocupante aque-
cimento do sistema climático” 
(LS 23). O atual modelo de 
desenvolvimento, baseado na 
produção de energia a partir de 
combustíveis fósseis e na des-
florestação, é o grande causa-
dor do aquecimento do plane-
ta, consequência da emissão de 
gazes que o provocam.

O terceiro prejuízo é a perda 
da diversidade biológica, isto 
é, a extinção de muitas espécies 
de animais e plantas, causada 
pela deterioração dos ecossiste-
mas. Se um ecossistema é ataca-
do… 

Em quarto lugar a irmã água, 
limpa e potável, que há cada 
vez em menor quantidade, e 
que muitas vezes e em muitos 
lugares não há. A primeira vez 
que ouvi dizer que em África 
há lugares onde é necessário 

caminhar um dia – 24 horas !!! 
– para colher um pequeno cân-
taro de água potável…!!! 

Todos estes prejuízos – o lixo, 
o aquecimento climático, o 
ecossistma e o biodivesidade 
e a falta ou corrupção da água 
– afetam, dia após dia, a vida 
na terra, no seu conjunto e, de 
modo particular, os seres vivos 
mais indefesos. Dentro deles 
contam-se ainda os pobres!

O Papa Francisco é por vezes 
duro no que diz:

qualquer realidade que seja frágil, 
o meio ambiente por exemplo, fica 
indefesa face aos interesses do mer-
cado divinizado, transformados em 
regra absoluta» (LS 56). “A econo-
mia assume todo o desenvolvimen-
to tecnológico em função do lucro, 
sem prestar atenção a eventuais 
consequências negativas para o ser 
humano. A finança sufoca a econo-
mia real. Não se aprendeu a lição da 
crise financeira mundial e só muito 
lentamente se aprende a lição da de-
terioração ambiental.

(LS 109)

Existe um pensar segundo o 
qual se pode dar cabo do am-
biente: no Ambiente, ou me-
lhor na Natureza,  pode fazer-se 
tudo, não faz mal nenhum!

Isso é o que pensa o desenvol-
vimento puramente consumis-
ta e insustentável, que utiliza a 
técnica e a ciência para impor 
o domínio dos poderosos, de-
gradando praticamente tudo, 
excetuando algumas coisas, é 
verdade, mas só em utilidade 
lucrativa. 
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No meio desta confusão, deste 
barulho, de toda esta sujidade, 
de toda esta exploração do ho-
mem pobre pelo rico, se levan-
tam os gemidos da terra e dos 
pobres. E é necessário ouvi-los.

Os pobres

Quando, em 2015, o Papa Fran-
cisco publicou a encíclica Lou-
vado seja, muitos pensaram que 
se tratava de uma encíclica verde, 
isto é, a tratar apenas da Natu-
reza. Na realidade, no entanto, 
todos os grandes documentos 
da Doutrina Social da Igreja, a 
começar em Leão XIII, perfa-
zem um corpo doutrinal par-
ticularmente atento aos mais 
débeis, os pobres. Em todos os 
documentos é clara a opção pe-
los mais pobres. 

A opção pelos pobres é uma catego-
ria mais teológica que cultural, so-
ciológica, política ou filosófica. Deus 
manifesta a sua misericórdia antes 
de mais a eles” (EG 198). Tratou 
depois da Natureza e da pobreza 
abandonadas, maltratadas e de-
samparadas: “Não podemos deixar 
de reconhecer que uma verdadeira 
abordagem ecológica se torna sem-
pre uma abordagem social, que deve 
integrar a justiça nos debates sobre 
o meio ambiente, para ouvir tanto o 
clamor da terra como o clamor dos 
pobres.

(LS 49)

De facto, “o ambiente huma-
no e o ambiente natural degra-
dam-se em conjunto” (LS 48). 
As cidades mais contaminadas 
do mundo são as dos países 
em desenvolvimento. Os mais 
pobres ocupam os seus bairros 
mais degradados, sem capaci-
dade para deles saírem. É neles 
que se instalam as atividades 
industriais mais perigosas e 
contaminantes.

São sempre os mais pobres que 
não têm água potável. “A polui-
ção da água afecta particular-
mente os mais pobres, que não 
têm possibilidades de comprar 
água engarrafada “ (LS 48). 

Os bancos de pesca estão sobre-
-explorados em muitas regiões 
do globo, impedindo a repro-
dução das espécies e colapsan-
do numerosos ecossistemas. 
Mas sempre nas regiões mais 
pobres.

Tanto a experiência comum da vida 
quotidiana como a investigação 
científica demonstram que os efei-
tos mais graves de todas as agressões 
ambientais recaem sobre as pessoas 
mais pobres.

(LS 48)

Por isso, o Papa Francisco pro-
põe um conceito novo: ecolo-
gia integral, isto é, o cuidado 
de tudo a ter com quanto tem 
vida, na multiplicidade das 
suas formas.

Até há pouco tempo, a palavra 
ecologia (oikos + logos > tratado 
da casa) referia apenas a vida 
da Natureza: proteger os espa-
ços naturais, lugares de beleza e 
harmonia, defender as espécies 
animais e vegetais, respeitar a 
água… Entendido desta manei-
ra o que seja a ecologia, pode-
mos dizer que há muitos anos 
havia muitas organizações a tra-
balhar na defesa do ambiente.

João Paulo II falara já numa 
“ecologia humana”:

Além da destruição do ambiente 
natural, é de recordar outra ainda 
mais grave, a do ambiente humano, 
a que estamos ainda longe de prestar 
uma necessária atenção (CA 38).

Francisco deu agora um passo 
em frente:

Não pode ser autêntico um senti-
mento de união íntima com os ou-
tros seres da Natureza, se ao mesmo 
tempo não houver no coração ternu-
ra, compaixão e preocupação pelos 
seres humanos (LS 91).

Portanto, a ecologia integral 
acrescenta à ecologia da Natu-
reza uma sólida preocupação 
pela vida humana, pelo bem 
comum que exige respeito pe-
los direitos inalienáveis de cada 
ser humano e pelo tecido social 
(pessoas e instituições que ga-
rantem o ordenamento social 
e político). O bem comum está, 
portanto, acima de todos os 
interesses particulares quando 
estes atentam contra os direitos 
dos outros seres humanos.
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Mas o bem comum apela à so-
lidariedade e reclama à opção 
preferencial pelos mais pobres:

Nas condições atuais da sociedade 
mundial, onde há tantas desigualda-
des e são cada vez mais numerosas 
as pessoas postas de lado, privadas 
dos direitos humanos fundamentais, 
o princípio do bem comum torna-se 
imediatamente, como consequência 
lógica e inevitável, um apelo à soli-
dariedade e uma opção preferencial 
pelos mais pobres.

(LS 158)

Esta ecologia integral não pode 
esquecer a justiça entre gera-
ções: temos a obrigação de dei-
xar aos que viverão depois de 
nós um planeta em que eles 
possam viver e desenvolver-se 
como seres humanos. Os nos-
sos direitos não estão por cima 
dos deles.

O Papa Francisco alargou ain-
da mais o conceito da ecologia 
integral, lembrando a proteção 
das culturas num tempo em 
que assistimos a uma globaliza-
ção cultural que está a pôr em 
risco numerosas, ricas e dife-
rentes culturas humanas. Uma 
ecologia autêntica tem de res-
peitar as formas culturais rece-
bidas dos nossos passados e que 
carregavam sabedoria e riqueza 
que remontam a sociedades an-
teriores à nossa, em que já havia 
um conhecimento profundo do 
significado do ser humano. 

Uma ecologia integral 
aponta uma “vida boa”, 
isto é, digna de ser vivida e 
profundamente humana.

Para isso, nós temos de conviver 
em harmonia com os mais seres 
humanos e com as demais reali-
dades, ajudando-as a crescer.

O Pai, criador da vida, convida-
-nos a gozá-la e a celebrá-la, a 
descobri-la, a admirá-la, a cul-
tivá-la e a respeitá-la, tornan-
do-se cada um de nós mais hu-
mano no processo. Esta, sim, é 
uma ecologia integral.

No Evangelho, aparecem nu-
merosas imagens tomadas to-
das da Natureza. Jesus tinha 
uma cultura profundamente 
agrícola e algo pastorícia: e, 
nela, estava sempre em cons-
tante contacto com a criação. 
A pesca entendeu-a depois com 
os irmãos Pedro e André e Tia-
go e João (Mt 4, 18 e 21). Foi no 
mundo natural que descobriu 
a linguagem de Deus: a beleza 
dos lírios do campo (Lc 12,27), 
os passarinhos (Lc 12,26), o fer-
mento que levanta toda a mas-
sa (Mt 13,33), a fecundidade 
da pequeníssima semente da 
mostarda que cresce depois até 

ser árvore frondosa (Mt 13,331-
32), a morte do grão, necessária 
para que haja vida ( (Jo 12,24), o 
semeador que saiu para semear 
(Mt 13,3), o trigo e o joio (Mt 
13,36-42), a vinha (20,1 ss), a 
figueira que não dá figos (Mt 
21,18), a ovelha tresmalhada 
(Mt 18,10), um copo de água 
fresca (Mt 10,42), etc., etc., etc.

Todas estas realidades – e não 
se contam as que faltam aqui 
– o ajudavam na sua relação de 
fidelidade e ternura com o Pai. 
São verdadeiros sinais – po-
deríamos dizê-los sacramen-
tos – que apontam muito para 
lá deles, isto é, para o mistério 
de um Deus transcendente, de 
um Deus que está muito para 
lá deste nosso mundo. Com Je-
sus e como ele podemos olhar 
a realidade, a criação, como um 
lugar em que Deus entra em 
comunicação connosco. Quem 
nunca sentiu diante duma pe-
quena flor ou duma soberba 
montanha a profundidade da-
quele sentimento que nos obri-
ga a dizer “Deus é grande!”?
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A criação é uma escrita que nos 
permite ler algo de divino! A 
Natureza é uma carta enviada 
por Deus. Uma carta que nós 
nem lemos.  O nosso ser huma-
no é relacional. O crente, todo 
o crente de que religião seja, 
articula-se com Deus, com os 
demais e com toda a criação. A 
nossa relação com Deus e com a 
Natureza tem muito a ver com 
a maneira como nos relacio-
namos com os nossos irmãos, 
sejam luteranos, muçulmanos, 
taoistas, budistas ou o que se-
jam.

O Senhor ressuscitado que “há 
de ressuscitar-nos também a 
nós” (1 Cor 6,14) ressuscitará 
também toda a criação: “A cria-
ção inteira geme e sofre dores 
de parto… aguardando ansiosa-
mente… a redenção” (Rm 8,22-
23). Algum dia, “Deus será tudo 
em todos” (1 Cor 15,28). 

Resumir o documento de 
Francisco?

O Papa Francisco vê ao longe 
uma humanidade nova: “Não 
haverá uma nova relação com 
a Natureza sem um homem 
novo. Não há ecologia sem uma 
adequada antropologia” (LS 
118). A antropologia (ántropos 
+ logos) é a ciência que estuda 
o homem. Só um homem ver-
dadeiro é capaz de cooperar na 
consecução de uma ecologia a 
sério.

“Não haverá uma nova relação 
com a Natureza, sem um ser 
humano novo. Não há ecologia 
sem uma adequada antropolo-
gia” (LS 118). O desafio requer 
da nossa parte ”um olhar di-
ferente, um pensamento, uma 
política, um programa educa-

tivo, um estilo de vida e uma 
espiritualidade”, tudo novo 
(LS 111). É preciso “nascer de 
novo”, como Jesus disse a Nico-
demos (Jo 3,4). Uma nova cul-
tura, um novo homem, outra 
sensibilidade, novos estilos de 
vida, simplicidade de vida — “a 
sobriedade vivida livre e cons-
cientemente é libertadora” (LS 
223).

“É necessária uma revolução 
cultural” (LS 114) que nos ex-
plique o que deve ser o desen-
volvimento:

Para que apareçam novos modelos 
de progresso, precisamos de conver-
ter o modelo de desenvolvimento 
global, e … refletir responsavelmen-
te sobre o sentido da economia e dos 
seus objetivos, para corrigir as suas 
disfunções e deturpações (LS 194).
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É preciso nascer de novo! 
Seremos capazes? 

Algo ou muito não está bem 
na cultura da nossa civilização, 
na nossa maneira de produzir e 
de consumir. Este sistema é in-
suportável: não o suportam os 
camponeses, as comunidades e 
os povos.... E nem sequer o su-
porta a Terra, a irmã “Mãe Ter-
ra”, como dizia São Francisco.

Reconhecer este mal é a porta 
de acesso à conversão. A crise 
ecológica exige uma profunda 
conversão, uma transforma-
ção radical nas nossas relações 
com os demais, com o “meio-
-ambiente”, com Deus, com o 
planeta, as culturas, os povos e 
cada um de nós. Todos somos 
parte uns dos outros.

E é aqui que tem de começar o 
diálogo dos homens entre si, do 
planeta com a vida, da humani-
dade com a Natureza, das cul-
turas entre si…

Primeiro, no âmbito interna-
cional: o meio ambiente é um 
bem comum que ultrapassa as 
fronteiras. Veja-se a questão de 
Almaraz, ao lado do Tejo e a 
dois passos da fronteira portu-
guesa. 

Em segundo lugar, diálogo no 
interior dos países. Aqui con-
tamos com muitas mais ferra-
mentas para debates públicos. 
É a nível local que, muitas ve-
zes, se pode gerar uma diferen-
ça na vida das pessoas. 

Em terceiro, destaca-se o diálo-
go entre as religiões na defesa 
do meio ambiente e dos mais 
pobres: “A maior parte dos ha-
bitantes do planeta declara-se 
crente, e isto deveria levar as 
religiões a dialogar entre si, vi-
sando o cuidado da Natureza, a 
defesa dos pobres, a construção 
duma trama de respeito e de 
fraternidade” (LS 201).

Finalmente, “é indispensável 
um diálogo entre as próprias 
ciências, porque cada uma cos-
tuma fechar-se nos limites da 
sua linguagem e a especiali-
zação tende a converter-se em 
isolamento e absolutização do 
próprio saber. Isto impede de 
enfrentar adequadamente os 
problemas do meio ambiente” 
(LS 201).

A gravidade da crise ecológica obri-
ga-nos, a todos, a pensar no bem 
comum e a prosseguir pelo caminho 
do diálogo, que requer paciência, as-
cese e generosidade, lembrando-nos 
sempre que “a realidade é superior 
à ideia”.

(LS 201)

Esperança pode ser a pala-
vra que o Papa Francisco quer 
transmitir perante os graves 
problemas da Humanidade.

“O Futuro a Deus pertence”, 
diz o povo; ele “faz novas todas 
as coisas” (Apo 21,5), abre-nos o 
caminho. E nós, “caminhemos 
cantando; que as nossas lutas 
e a nossa preocupação por este 
planeta não nos tirem a alegria 
da esperança”, diz o Papa Fran-
cisco no final da Louvado Sejas! 
(245).

A finalizar, uma pergunta: Pre-
cisamos mesmo de usar pa-
lhinhas de plástico para beber 
qualquer coisa?

Só nos Estados Unidos, todos 
os dias são usadas perto de 500 
milhões de palhinhas de plás-
tico. E isto é uma estimativa.  
Não são recicladas e acabam em 
aterros sanitários, nas ruas e na 
água.

Há alternativa? Sim, há pelo 
menos uma: não as usar! (Pú-
blico de 2017.07.03). n


