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«Nunca é demais insistir que tudo está interligado. O tem-
po e o espaço não são independentes entre si; nem os próprios 
átomos ou partículas subatómicas se podem considerar sepa-
radamente. Assim os vários componentes do Planeta – físi-
cos, químicos e biológicos – estão relacionados entre si, assim 
também as espécies vivas formam uma trama que nunca aca-
baremos de individuar e compreender. (…) Por isso, os conhe-
cimentos fragmentários e isolados podem tornar-se uma for-
ma de ignorância, quando resistem a integrar-se numa visão 
mais ampla da realidade» 

(Papa Francisco, Laudato si’, 138).

Podemos dizer que vivemos, atualmente, várias crises:

– Uma crise ambiental, que se apresenta como um dos 
grandes desafios do nosso tempo e é um dos motivos de 
discussão e preocupação, quer de líderes políticos, quer 
da sociedade civil.

 
– Uma crise social, quando vemos todas as injustiças 

sociais, a pobreza de uma grande parte da população 
mundial e a exclusão contínua e permanente de alguns 
grupos que, por nascerem em determinados países, se 
veem expropriados dos seus recursos naturais, que vi-
vem sem paz e sem liberdade... 

TUDO ESTÁ INTERLIGADO

– Uma crise económica, pois, ao contrário do que 
pensávamos, o modelo de progresso atual não é sinóni-
mo de bem-estar e estamos confrontados com uma mi-
noria reduzida que vive bem. E este viver bem é, muitas 
vezes, numa lógica de poder no palco internacional das 
decisões que apenas potencia desigualdades.

– Temos a crise cultural, onde ganha força a globa-
lização da indiferença, expressão do Papa Francisco. A 
indiferença em relação à pessoa ao nosso lado e a indife-
rença que acentua fronteiras entre um «nós» e um «eles». 
Tudo isto levado a um extremo pela cultura do imediato, 
do descartável, da competição. O Ter que ganha espaço 
em detrimento do Ser.

Mas sabemos que não há crises isoladas e, como tal, 
precisamos de encontrar e ter uma resposta integral e 
compartilhada que combata a pobreza, devolva a digni-
dade aos excluídos e cuide da natureza. Ou seja, precisa-
mos de uma Ecologia integral. Um modo de viver em que 
todos temos lugar e todos SOMOS. Precisamos de uma 
forma diferente de conviver com o Mundo, uma forma 
diferente de ser no Mundo que nos leve a criar em nós 
um sentido de pertença à Casa Comum.
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