
Alguns destaques do capítulo VI da Laudato si’ 

 

Valia a pena acrescentar aqui todo o capítulo VI da encíclica, aquele que trata em 

particular da educação e da espiritualidade ecológicas, mas ficamos por uns parcos 

destaques, que deixam muito de fora, mas que esperamos que dêem vontade de ir 

(re)ver o texto integral:  

 

os seres humanos, capazes de tocar o fundo da degradação, podem também 

superar-se, voltar a escolher o bem e regenerar-se, para além de qualquer 

condicionalismo psicológico e social que lhes seja imposto. […] Não há 

sistemas que anulem, por completo, a abertura ao bem, à verdade e à beleza, 

nem a capacidade de reagir que Deus continua a animar no mais fundo dos 

nossos corações. [205] 

 

A educação ambiental […] tende também a 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 ambiental 

deveria predispor-nos para dar este salto para o Mistério, do qual uma ética 

ecológica recebe o seu sentido mais profundo. [210]  

 

o exercício destes comportamentos [cuidar da criação com pequenas acções 

diárias]  restitui-nos o sentimento da nossa dignidade, leva-nos a uma maior 

profundidade existencial, permite-nos experimentar que vale a pena a nossa 

passagem por este mundo. [212] 

 

a crise ecológica é um apelo a uma profunda conversão interior. […] uma 

conversão ecológica, que comporta deixar emergir, nas relações com o mundo 

que os rodeia, todas as consequências do encontro com Jesus. Viver a 

vocação de guardiões da obra de Deus não é algo de opcional nem um aspecto 

secundário da experiência cristã, mas parte essencial duma existência virtuosa. 

[217] 

 

Trata-se da convicção de que «quanto menos, tanto mais». […] A 

espiritualidade cristã propõe um crescimento na sobriedade e uma capacidade 

de se alegrar com pouco. [222] 

 

O cuidado da natureza faz parte dum estilo de vida que implica capacidade de 

viver juntos e de comunhão. Jesus lembrou-nos que temos Deus como nosso 

Pai comum e que isto nos torna irmãos. O amor fraterno só pode ser gratuito, 

nunca pode ser uma paga a outrem pelo que realizou, nem um adiantamento 

pelo que esperamos venha a fazer. Por isso, é possível amar os inimigos. Esta 

mesma gratuidade leva-nos a amar e aceitar o vento, o sol ou as nuvens, 

embora não se submetam ao nosso controle. Assim podemos falar duma 

fraternidade universal. [228] 



 

O Pai é a fonte última de tudo, fundamento amoroso e comunicativo de tudo o 

que existe. O Filho, que O reflecte e por Quem tudo foi criado, uniu-Se a esta 

terra, quando foi formado no seio de Maria. O Espírito, vínculo infinito de amor, 

está intimamente presente no coração do universo, animando e suscitando 

novos caminhos. O mundo foi criado pelas três Pessoas como um único 

princípio divino, mas cada uma delas realiza esta obra comum segundo a 

própria identidade pessoal. [238] 

 

Deus, que nos chama a uma generosa entrega e a oferecer-Lhe tudo, também 

nos dá as forças e a luz de que necessitamos para prosseguir. 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 sempre nos leva a encontrar novos caminhos. Que Ele seja 

louvado! [245] 

 


