Também somos Terra

Coordenadas de acção para uma ecologia integral
Apresentação

O desafio ambiental que vivemos e as suas raízes humanas dizem respeito e têm
impacto sobre todos nós […] Todos podemos colaborar como instrumentos de
Deus, no cuidado da criação, cada um a partir da sua cultura, experiência,
iniciativas e capacidades. (LS 14)

Como poderemos corresponder a este apelo do papa Francisco na Carta Encíclica Laudato
si’. Sobre o cuidado da casa comum?
A rede Cuidar da Casa Comum. A Igreja ao serviço da ecologia integral (v.
casacomum.pt) proporciona um conjunto de textos breves sobre cada uma das temáticas
em que se desdobra o conceito de ecologia integral. O nosso propósito é incentivar o
empenhamento pessoal, mas também de grupos e comunidades, em empreender caminhos
de concretização de mudanças necessárias em direcção a uma ecologia integral, ou seja,
uma relação harmoniosa e sustentável entre o ambiente físico e a sociedade humana que
o habita, em conjunto com os demais seres.
Tomando por guia os temas em destaque na Laudato si’, preparámos cinco guiões de
Coordenadas de acção, como proposta de reflexão sobre o que está a acontecer à nossa
casa comum (família e economia doméstica, meio de trabalho, paróquia, cidade, país,
mundo) e o que podemos/devemos alterar na nossa visão, atitudes e comportamentos, de
modo a contribuir para uma ecologia integral.
Sugerimos que utilizem e divulguem esta iniciativa entre os vossos contactos de modo a
fomentar novos focos de conversão ecológica, empenhados na viabilização de uma
ecologia integral.
Também somos Terra
Coordenadas de acção para uma ecologia integral
Tema 1 – Ecologia integral: ambiental, económica e social (clima).
Tema 2 – Ecologia integral e cultural (biodiversidade).
Tema 3 – Ecologia integral e vida quotidiana (água).
Tema 4 – Ecologia integral e bem comum (qualidade da vida humana).
Tema 5 – Ecologia integral e justiça intergeracional (desigualdade planetária).

