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A Igreja ao serviço da ecologia integral

Aos focos de conversão ecológica
Carta de boas-vindas

Caras Amigas e caros Amigos
Bem-vindos/as a este foco de conversão ecológica que faz parte da rede Cuidar da Casa
Comum ( www.casacomum.pt).
Sintam-se, desde já, parte desta Rede que se propõe conhecer, aprofundar e difundir a
encíclica Laudato Si’ do papa Francisco (2015) bem como corresponder aos seus desafios
e apelo a contribuirmos para bem cuidar da nossa Casa Comum.
Revemo-nos nas palavras do papa Francisco:
No coração deste mundo, permanece presente o Senhor da vida que tanto nos
ama. Não nos abandona, não nos deixa sozinhos, porque se uniu definitivamente
à nossa Terra e o seu amor leva-nos sempre a encontrar novos caminhos. (LS,
245)
Com estes sentimentos, propomos um caminho em conjunto, que decorrerá entre
Fevereiro e Setembro 2018, em que meditaremos sobre o pensamento da Laudato Si’ e,
simultaneamente, participaremos num ecodiagnóstico acerca de atitudes e
comportamentos (individuais e dos nossos contextos) bem como procuraremos agir no
sentido de dar o nosso contributo como cristãos para melhorar o cuidado da Casa Comum
e concorrer para uma ecologia integral.
Cabe lembrar que os focos de conversão ecológica são pequenos grupos (5 a 10 pessoas)
que têm por missão:
– Escutar o grito da nossa Casa Comum “contra o mal que lhe provocamos”, isto
é, observar, atentamente, os riscos ambientais e de não coesão social que ameaçam
o Planeta e a vida em comum; saber denunciá-los e apontar as suas causas.
– Identificar e denunciar, na vida quotidiana, o uso irresponsável dos bens da
Terra.
– Criar no seio das nossas comunidades pontes de diálogo com vista à construção
de uma ecologia integral, tanto no plano dos comportamentos individuais como
nas opções e práticas das comunidades a que pertencemos.

Com estes objectivos, cada foco procurará promover a realização de sessões de
divulgação da encíclica Laudato Si’ e de sensibilização acerca das questões ecológicas,

nomeadamente a poluição ambiental, as alterações climáticas, a perda da biodiversidade,
o uso irresponsável dos bens, as desigualdades e a exclusão social.
Recomendamos que cada foco tome a iniciativa de promover espaços celebrativos e de
oração nas comunidades a que pertence.
Para ajudar nesta caminhada, a Rede disponibiliza textos para animar as reuniões de cada
foco, os quais incluem: uma leitura comentada de um capítulo da encíclica, um breve
questionário, sugestões para a acção, inspiração para um momento de oração. São cinco
textos de apoio a que podem corresponder cinco ou mais reuniões.
A título de reciprocidade, solicitamos que cada foco designe, desde já, um dos seus
membros para o representar nos contactos com a Rede (ccc@casacomum.pt)
A concluir deixamos esta solene declaração do papa Francisco:
Viver a vocação de guardiões da obra de Deus não é algo de opcional nem um
aspecto secundário da experiência cristã, mas parte essencial de uma existência
virtuosa. (LS, 217).

Com as nossas saudações fraternas
A Comissão Executiva

