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Criaste-nos para Ti, Senhor, e o nosso coração está in-
quieto enquanto não repousa em Ti (Santo Agostinho, 
Confissões). 

Este «brado» de Santo Agostinho expressa a mo-
ção interior que põe o crente a caminho, um caminho 
essencialmente do coração. Trata-se do processo de 
conversão, a metanoia, que se traduz numa mudança 
de atitude e de comportamentos, procurando ser fiel 
ao modelo de Jesus e dos seus ensinamentos, obser-
vando o mundo com um olhar mais límpido. A isso 
está convidado cada um e cada uma, mas igualmente 
as comunidades e a Igreja no seu todo, deixando-se 
guiar pelo Espírito, que «vem em auxílio da nossa fra-
queza» (Rm 8, 26).

Foi há cinco anos (2015) que o Papa Francisco publi-
cou a carta encíclica Laudato Si’, preocupado que esta-
va com a devastação infligida ao Planeta, a nossa casa 
comum, com risco de atingir um ponto de não retorno 
que o torne inabitável. O Papa denuncia os graves pro-
blemas ambientais e sociais de hoje e faz notar que o 
mundo denota «a violência que está no coração huma-
no, ferido pelo pecado» (LS 2). Sempre ocorreram, ao 
longo do tempo, processos naturais com efeitos catas-
tróficos, mas são atualmente muito mais frequentes e 
intensos em consequência da ação do homem, movido 
pela presunção de que pode ser senhor do mundo e por 
ganância sem escrúpulos. 

DEUS UNIU-SE À NOSSA TERRA

A tudo isto contrapõe a Laudato Si’ a necessidade 
de uma ecologia integral, que alia à vertente ambien-
tal as preocupações sociais (questionando a Economia 
e a Política, entre outras áreas) e o aprofundamento 
espiritual. S. Francisco de Assis contemplava a cria-
ção, maravilhado, e sentia apreço até pelas ervas in-
significantes, louvando o Criador por tudo o que fi-
zera. «Cada criatura reflete algo de Deus e tem uma 
mensagem para nos transmitir», lembra-nos o Fran-
cisco do nosso tempo (LS 221).

O caminho do coração proporciona também uma 
descoberta paradoxal, a riqueza do pouco e o gosto da 
entrega, pois, «se nos sentirmos intimamente unidos a 
tudo o que existe, então brotarão de modo espontâneo a 
sobriedade e a solicitude» (LS 11). E, assim, poderemos 
vislumbrar em pano de fundo o destino transcendente 
para o qual conflui o coração humano e a criação in-
teira, pois «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» (LS 221).   

E se este caminho do coração parecer demasiado 
árduo, encorajam-nos as derradeiras palavras da encí-
clica: «No coração deste mundo, permanece presente o 
Senhor da vida que tanto nos ama. Não nos abandona, 
não nos deixa sozinhos, porque Se uniu definitivamen-
te à nossa terra e o seu amor sempre nos leva a encon-
trar novos caminhos. Que Ele seja louvado!» (245). 
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