
Drawing Laudato Si’ 

 

Sugestões para cada dia:  

 

Data  Ideia-chave  Excertos da Laudato Si’  

1  Pertença  É louvável a ecologia humana que os pobres conseguem 

desenvolver, no meio de tantas limitações. A sensação de 

sufocamento, produzida pelos aglomerados residenciais e 

pelos espaços com alta densidade populacional, é contrastada 

se se desenvolvem calorosas relações humanas de vizinhança, 

se se criam comunidades, se as limitações ambientais são 

compensadas na interioridade de cada pessoa que se sente 

inserida numa rede de comunhão e pertença. Deste modo, 

qualquer lugar deixa de ser um inferno e torna-se o contexto 

duma vida digna. (148) 

2  Cultura  A cultura – entendida não só como os monumentos do passado, 

mas especialmente no seu sentido vivo, dinâmico e 

participativo – que não se pode excluir na hora de repensar a 

relação do ser humano com o meio ambiente. (143) 

3 Tecnologia  Contemplando o mundo, damo-nos conta de que este nível de 

intervenção humana, muitas vezes ao serviço da finança e do 

consumismo, faz com que esta terra onde vivemos se torne 

realmente menos rica e bela, cada vez mais limitada e cinzenta, 

enquanto ao mesmo tempo o desenvolvimento da tecnologia e 

das ofertas de consumo continua a avançar sem limites. Assim, 

parece que nos iludimos de poder substituir uma beleza 

insuprível e irrecuperável por outra criada por nós. (34) 

4 Relação  Se nos aproximarmos da natureza e do meio ambiente sem esta 

abertura para a admiração e o encanto, se deixarmos de falar a 

língua da fraternidade e da beleza na nossa relação com o 

mundo, então as nossas atitudes serão as do dominador, do 

consumidor ou de um mero explorador dos recursos naturais, 

incapaz de pôr um limite aos seus interesses imediatos. Pelo 

contrário, se nos sentirmos intimamente unidos a tudo o que 

existe, então brotarão de modo espontâneo a sobriedade e a 

solicitude. (11) 



5 Água  Este mundo tem uma grave dívida social para com os pobres 

que não têm acesso à água potável, porque isto é negar-lhes o 

direito à vida radicado na sua dignidade inalienável. (30) 

6 Juventude  Quando pensamos na situação em que se deixa o planeta às 

gerações futuras, entramos noutra lógica: a do dom gratuito, 

que recebemos e comunicamos. Se a terra nos é dada, não 

podemos pensar apenas a partir dum critério utilitarista de 

eficiência e produtividade para lucro individual. Não estamos a 

falar duma atitude opcional, mas duma questão essencial de 

justiça, pois a terra que recebemos pertence também àqueles 

que hão-de vir. (159) 

7 Coração  Quando nos damos conta do reflexo de Deus em tudo o que 

existe, o coração experimenta o desejo de adorar o Senhor por 

todas as suas criaturas e juntamente com elas. (87) 

8 Amor  «A palavra do Senhor criou os céus» (Sl 33/32, 6). Deste modo 

indica-se que o mundo procede, não do caos nem do acaso, mas 

duma decisão, o que o exalta ainda mais. Há uma opção livre, 

expressa na palavra criadora. O universo não apareceu como 

resultado duma omnipotência arbitrária, duma demonstração 

de força ou dum desejo de auto-afirmação. A criação pertence à 

ordem do amor. (77) 

9 Ligados É necessário voltar a sentir que precisamos uns dos outros, que 

temos uma responsabilidade para com os outros e o mundo, 

que vale a pena ser bons e honestos. (229) 

10 Amizade  A história da própria amizade com Deus desenrola-se sempre 

num espaço geográfico que se torna um sinal muito pessoal, e 

cada um de nós guarda na memória lugares cuja lembrança nos 

faz muito bem. Quem cresceu no meio de montes, quem na 

infância se sentava junto do riacho a beber, ou quem jogava 

numa praça do seu bairro, quando volta a esses lugares sente-

se chamado a recuperar a sua própria identidade. (84) 

11 Humanos  Se pelo simples facto de ser humanas, as pessoas se sentem 

movidas a cuidar do ambiente de que fazem parte, «os cristãos, 

em particular, advertem que a sua tarefa no seio da criação e os 

seus deveres em relação à natureza e ao Criador fazem parte 

da sua fé». (64) 

 



12 Simples  Com efeito, as pessoas que saboreiam mais e vivem melhor 

cada momento são aquelas que deixam de debicar aqui e ali, 

sempre à procura do que não têm, e experimentam o que 

significa dar apreço a cada pessoa e a cada coisa, aprendem a 

familiarizar com as coisas mais simples e sabem alegrar-se com 

elas. (223) 

13 Ecologia Não podemos deixar de reconhecer que uma verdadeira 

abordagem ecológica sempre se torna 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. 

(49) 

14 Clima  O clima é um bem comum, um bem de todos e para todos. (23) 

15 Compromisso Tudo está interligado. Por isso, exige-se uma preocupação pelo 

meio ambiente, unida ao amor sincero pelos seres humanos e a 

um compromisso constante com os problemas da sociedade. 

(91) 

16 Contacto 

  

O Senhor podia convidar os outros a estar atentos à beleza que 

existe no mundo, porque Ele próprio vivia em contacto 

permanente com a natureza e prestava-lhe uma atenção cheia 

de carinho e admiração. (97) 

17 Escutar 

 

«Sentir cada criatura que canta o hino da sua existência é viver 

jubilosamente no amor de Deus e na esperança» – nenhuma 

criatura fica fora desta manifestação de Deus. Esta 

contemplação da criação permite-nos descobrir qualquer 

ensinamento que Deus nos quer transmitir através de cada 

coisa, porque, «para o crente, contemplar a criação significa 

também escutar uma mensagem, ouvir uma voz paradoxal e 

silenciosa». (84) 

18 Saborear  Uma expressão desta atitude é parar a agradecer a Deus antes 

e depois das refeições. Proponho aos crentes que retomem este 

hábito importante e o vivam profundamente. Este momento da 

bênção da mesa, embora muito breve, recorda-nos que a nossa 

vida depende de Deus, fortalece o nosso sentido de gratidão 

pelos dons da criação, dá graças por aqueles que com o seu 

trabalho fornecem estes bens, e reforça a solidariedade com os 

mais necessitados. (227) 

 



19 Olhar 

 

O repouso é uma ampliação do olhar, que permite voltar a 

reconhecer os direitos dos outros. Assim o dia de descanso, 

cujo centro é a Eucaristia, difunde a sua luz sobre a semana 

inteira e encoraja-nos a assumir o cuidado da natureza e dos 

pobres. (237) 

20 Solo – terra  A dádiva da terra com os seus frutos pertence a todo o povo.  

(71)  

21 Talentos  «São necessários os talentos e o envolvimento de todos para 

reparar o dano causado pelos humanos sobre a criação de 

Deus». Todos podemos colaborar, como instrumentos de Deus, 

no cuidado da criação, cada um a partir da sua cultura, 

experiência, iniciativas e capacidades. (14) Fomos concebidos 

no coração de Deus e, por isso, «cada um de nós é o fruto de um 

pensamento de Deus. Cada um de nós é querido, cada um de 

nós é amado, cada um é necessário» (65)  

22 Carinho,  

dom 

 

Esta conversão […] implica gratidão e gratuidade, ou seja, um 

reconhecimento do mundo como dom recebido do amor do Pai, 

que consequentemente provoca disposições gratuitas de 

renúncia e gestos generosos […] várias atitudes que se 

conjugam para activar um cuidado generoso e cheio de 

ternura. (220)  

23 Esperança A experiência do cativeiro em Babilónia gerou uma crise 

espiritual que levou a um aprofundamento da fé em Deus, […] 

os fiéis voltaram a encontrar consolação e esperança 

aumentando a sua confiança em Deus omnipotente […]. Se 

Deus pôde criar o universo a partir do nada, também pode 

intervir neste mundo e vencer qualquer forma de mal. Por isso, 

a injustiça não é invencível. (74)  

24 Generosidade Propôs-nos passar do consumo ao sacrifício, da avidez à 

generosidade, do desperdício à capacidade de partilha, numa 

ascese que «significa aprender a dar, e não simplesmente 

renunciar. É um modo de amar, de passar pouco a pouco do 

que eu quero àquilo de que o mundo de Deus precisa. É 

libertação do medo, da avidez, da dependência (9) 

25 Ritmos   A tradição bíblica estabelece claramente que esta reabilitação 

implica a redescoberta e o respeito dos ritmos inscritos na 

natureza pela mão do Criador. (71) 



26 Criatividade  A conversão ecológica, fazendo crescer as peculiares 

capacidades que Deus deu a cada crente, leva-o a desenvolver a 

sua criatividade e entusiasmo para resolver os dramas do 

mundo, oferecendo-se a Deus «como sacrifício vivo, santo e 

agradável» (Rm12, 1). (220) 

27 Vida 

 

«Como nunca antes na história, o destino comum obriga-nos a 

procurar um novo início (...). Que o nosso seja um tempo que se 

recorde pelo despertar duma nova reverência face à vida, pela 

firme resolução de alcançar a sustentabilidade, pela 

intensificação da luta em prol da justiça e da paz e pela jubilosa 

celebração da vida». (207)  

28 Alegria Juntamente com todas as criaturas, caminhamos nesta terra à 

procura de Deus […] Caminhemos cantando; que as nossas 

lutas e a nossa preocupação por este planeta não nos tirem a 

alegria da esperança. […] aquilo de bom que há nele será 

assumido na festa do Céu. (244) 

29 Plenamente 

presente 

Falamos aqui duma atitude do coração, que vive tudo com 

serena atenção, que sabe manter-se plenamente presente 

diante duma pessoa sem estar a pensar no que virá depois, que 

se entrega a cada momento como um dom divino que se deve 

viver em plenitude. Jesus ensinou-nos esta atitude, quando nos 

convidava a olhar os lírios do campo e as aves do céu, ou 

quando, na presença dum homem inquieto, «fitando nele o 

olhar, sentiu afeição por ele» (Mc 10, 21). De certeza que Ele 

estava plenamente presente diante de cada ser humano e de 

cada criatura. (226) 

30 Somos terra 

 

Por isso, entre os pobres mais abandonados e maltratados, 

conta-se a nossa terra oprimida e devastada, que «geme e sofre 

as dores do parto» (Rm 8, 22). Esquecemo-nos de que nós 

mesmos somos terra (cf. Gn 2, 7). O nosso corpo é constituído 

pelos elementos do planeta; o seu ar permite-nos respirar, e a 

sua água vivifica-nos e restaura-nos. (2)  

31 Presença 

 

A certeza de que Cristo assumiu em Si mesmo este mundo 

material e agora, ressuscitado, habita no íntimo de cada ser, 

envolvendo-o com o seu carinho e penetrando-o com a sua luz.  

(221)  

 

 

 


