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Discípulos de Jesus
promovendo a ecologia integral



 No ano 2015, o Papa Francisco escreveu uma carta 
que trata de dois temas muito atuais: o ambiente e a ecolo-
gia, antecipando o forte movimento juvenil pela defesa do 
meio ambiente e colocando-se em diálogo com todos os 
homens de boa vontade sobre o nosso lar comum. 

O
 cristão do século XXI, chamado por Jesus a transfor-
mar o mundo, cedo ou tarde se questiona ou é ques-
tionado sobre um dos grandes desafios do nosso tem-

po: a ecologia. O que pensa a Igreja sobre a ecologia? Qual 
o posicionamento católico diante desta problemática tão 
sensível à sociedade moderna e que desperta tantas mani-
festações inclusive entre adolescentes e jovens na defesa 
da «casa comum?».

1. Papa Francisco e a «ecologia integral»

Uma das ideias mais fortes que o Papa defende é aquela de 
mudar o modelo de desenvolvimento. A interdependência 
entre as pessoas nos obriga a pensar em um projeto 
comum, lembrando que temos sérias dificuldades ambien-
tais e sociais.  É preciso um consenso para enfrentar os pro-
blemas ecológicos comuns a todas as pessoas, problemas 
estes que não podem ser resolvidos por ações individuais. O 
Papa fala de um amplo conceito de «ecologia integral» por-
que inclui ecolo-
gia ambiental, 
política, econô-
mica e social, 
cultural, educa-
cional, ética e 
espiritual para o 
desenvolvimento 
humano integral.



 A ecologia integral começa com a solidariedade 
enquanto esta nos ajuda a pensar e trabalhar por condições 
de acesso à agua potável, esgoto tratado, ar puro e ambien-
te favorável para todos e não apenas para alguns. Nas nossas 
pequenas cidades precisamos de um pacto de solidariedade 
entre todos para conseguir esses objetivos… dá tristeza de 
ver as nossas pequenas periferias em grande contraste com 
alguns condomínios ou ruas privilegiadas.

 Para enfrentar a crise ecológica e ambiental na qual 
nos encontramos (poluição, desmatamento, desperdício, 
acúmulo de lixo etc) é bom – além de pequenas atitudes do 
dia-a-dia – ter presente os princípios sociais ensinados pela 
Igreja sem os quais não conseguiremos uma ecologia que 
garante harmonia no mundo e saúde na população.
 

 A subsidiariedade é outro valor da ecologia integral 
enquanto convida os empreendedores a ter uma visão aber-
ta e responsável sobre o ambiente onde localizam suas 
empresas e a compartilhar o que aprendem e conquistam 
em vista de novas iniciativas. Desde o grande empresário ao 
pequeno comerciante, todos são convidados a dar oportuni-
dades (pequenas ou grandes que sejam) de consciência 

ambiental a quem trabalha 
ou convive consigo, desde o 
plantio de uma árvore na 
porta do seu estabelecimen-
to até a luta pela reciclagem 
do lixo que além de ser bené-
fica para a cidade, gera 
recursos e inclusão social.

2. Enfrentando a crise ecológica
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em comum: o meio ambiente é o primeiro dos bens 

Bcomuns e está ligado a um dos princípios 
fundamentais da Doutrina Social da Igreja, que diz 

respeito ao destino universal dos bens. Quanto ao meio 
ambiente, mais especificamente, nunca devemos esquecer 
que somos apenas administradores da «casa comum» e que 
toca a nós entregá-la aos nossos filhos em condições 
melhores daquelas que recebemos. É triste ver o descaso 
com nossas praças, parques, lagos urbanos, ambientes de 
natureza. Em alguns lugares encontramos ruas inteiras sem 
uma única árvore; em nome da cana de açúcar deixamos 
derrubar inúmeras arvores na zona rural. Pensemos no bem 
comum! Comecemos pelas praças das nossas igrejas… são 
agradáveis, bonitas, arborizadas, convidativas ao descanso 
e ao amor pela natureza?

3. Em ano de eleição

 A grandeza política é demonstrada quando, em 
tempos difíceis, se trabalha com base em grandes 
princípios e projetos a longo prazo. Essa é a visão da 
ecologia integral para o processo de desenvolvimento e a 
construção do bem comum. Tenhamos consciência crítica e 
coragem para perguntar aos candidatos quais são as suas 
propostas para que a população tenha áreas verdes, lixo 
reciclado, água de qualidade (a preço razoável), limpeza 
urbana etc.
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