
 

Introdução 

Laudato Si’ é o nome da carta encíclica que o Papa Francisco nos escreveu em 2016, e significa 

“Louvado sejas!” 

O Papa Francisco começa a encíclica resumindo a sua apresentação e citando Papas 

anteriores e outros líderes religiosos que falaram sobre o meio ambiente. Ele diz que a Terra 

“clama contra o mal que lhe provocamos por causa do uso irresponsável e do abuso dos bens 

que Deus nela colocou. Crescemos a pensar que éramos seus proprietários e dominadores, 

autorizados a saqueá-la”. (LS 2) 

O Papa diz também que “São Francisco é o exemplo por excelência do cuidado pelo que é 

frágil e por uma ecologia integral, vivida com alegria e autenticidade” (LS 10). 

Ao longo de toda a carta, o Papa Francisco vai alerta-nos para o cuidado que devemos ter 

com a nossa casa comum: o planeta Terra! 

 

 

 

 

 

O que está a acontecer à nossa casa? 

O Papa Francisco recorda-nos que Deus nos deu uma bela casa 

para todos. Ni entanto, estamos a tornar a nossa atmosfera doente 

de muitas formas. O número de crianças com asma está a 

aumentar devido à forma como poluímos o ar e temos de ter 

cuidado porque a atmosfera é um tesouro precioso no qual todos vivemos. O Para chama-nos 

à atenção para o cuidado de plantar árvores, o que ajuda a manter o ar fresco uma vez que 
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as árvores libertam oxigénio para o ar. Por outro lado, podemos evitar a combustão de 

combustíveis que libertam dióxido de carbono, como petróleo, carvão e gás, e utilizar 

energias amigas do ambiente, como a eólica e a geotermal.  

O Papa alertou também para o esgotamento dos 

recursos naturais e mostra a impossibilidade de 

sustentar o nível de consumo dos países mais 

desenvolvidos onde o hábito de “desperdiçar e deitar 

fora” atinge níveis muito elevados. Alertou, 

especialmente, para o consumo de água potável e 

chamou a atenção para a escassez da mesma o que provocará o aumento do custo dos 

alimentos e de vários produtos que dependem do uso de água. Há estudos que mostram o 

risco de sofrer escassez de água dentro de poucas décadas, se não forem tomadas medidas 

urgentes.  

Deus está presente em todos os momentos. Se andarmos o dia todo a correr de um lado para 

o outro, talvez não estejamos atentos ao que Deus nos quer dizer, pelo que é importante saber 

parar e contemplar o que nos rodeia. 

A contemplação tem sido definida como um “longo olhar amoroso sobre a realidade”, estando 

atentos à natureza que nos rodeia. 

 

CURIOSIDADE: 

Sabias que já anteriormente os Papas Paulo VI, João Paulo II e Bento XVI falaram 

abertamente sobre questões ambientais? 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

1 - São Francisco de Assis é chamado de santo padroeiro do meio ambiente. O que fez de 

interessante neste aspeto para assim ser considerado (LS 10-12)? 

2 - Como é que a poluição te tem afetado e à tua família? 

3 - O que quer o Papa dizer por “cultura do descarte” (LS 22)? Concordas com isso? 

4 - O Papa diz que “o acesso à água potável e segura é um direito humano essencial, 

fundamental e universal”, embora muitos pobres ainda não tenham acesso a ela (LS 27-31). 

Porque é que isso acontece? O que pode ser feito? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coloca aqui as tuas respostas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  QUESTÕES: 
 



 

 

Há várias coisas que podemos fazer em família e que podem ajudar a proteger o ambiente e 

o nosso planeta. Por exemplo, podemos usar produtos de limpeza não químicos, passar a 

usar transportes não poluentes e tentar poupar água! 

Há muitas formas de poupar água em nossa casa. Por exemplo, antes de pormos a loiça na 

máquina de lavar, em vez de a passarmos pela água corrente da torneira, podemos usar um 

alguidar e passar a loiça toda nessa água, que depois pode ser aproveitada na casa de banho. 

Hoje, vamos ainda dar-vos uma dica para aprenderem a fazer um produto não químico! 

Para fazer em casa   

Receita de sabonete líquido (para fazer com a ajuda dos pais): 

Misturar bem numa panela 150 gramas de sabão ralado com 4 litros de água quente, deixar 

repousar durante a noite; passar na batedeira; colocar depois num dispensador. 

 

ORAÇÃO 

Querido Deus da Criação, 

Louvamos-Te e agradecemos-Te  

pela beleza da nossa Terra,  

a nossa verdadeira casa. 

Agradecemos-Te pelo precioso dom da água.  

Ajuda-nos a estarmos mais despertos para o uso que lhe damos. 

Amén 

 
 

 

 

  EM FAMÍLIA 

 

Nota: Para que este projeto seja ainda mais sustentável, não o imprimas e consulta-o online. 
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