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Compromisso LS: Informações Gerais 
 
 
Compromisso Laudato Si' é uma campanha global do Movimento Católico Global pelo Clima 
(MCGC) e suas organizações parceiras para conscientizar sobre a mensagem da encíclica e 
encorajar a comunidade católica a agir com a urgência exigida pela crise climática. 
 
O objetivo: obter 1 milhão de católicos para assinar o Compromisso LS e trazer a Laudato Si 
para a vida! 
 
Lançamento: um grande evento de lançamento ocorrerá em Manila, Filipinas, no dia 17 de 
junho.  
 
Texto do Compromisso: Respondendo ao urgente chamado do Papa Francisco na Laudato 
Si, eu me comprometo: 
 

1) Rezar pela e com a criação 
2) Viver mais simplesmente 
3) Agir para proteger a nossa casa comum. 

 
Estratégia: As pessoas que assinarem o compromisso receberão sugestões sobre como 
seguir a encíclica através da oração, mudanças no estilo de vida e iniciativas de advocacia 
organizadas pelo MCGC e suas organizações membros. 



 

 

 

 

 
 
Site da campanha: os Parceiros VivaLaudatoSi.org poderão obter uma URL exclusiva do 
compromisso LS para rastrear nomes que reuniu. Entre em contato com 
john@catholicclimatemovement.global para obter mais detalhes. 
 
Duração da campanha: a campanha acontecerá por pelo menos 3 anos e promoverá a 
Laudato Si em momentos-chave, como a Tempo da Criação (1 de setembro a 4 de outubro), 
Dia da Terra e Jornada Mundial da Juventude. 
 
 
 
Redes Sociais  
 
Banners para Facebook - Compromisso Laudato Si' 
 

BAIXE AQUI BAIXE AQUI BAIXE AQUI 

Assine o compromisso de 
cuidar da nossa casa 

comum: 
VivaLaudatoSi.org 

Junte-se a nós no 
compromisso de viver a 

Laudato Si' do Papa 
Francisco: 

VivaLaudatoSi.org 

Você já assinou o 
compromisso Laudato Si'? 

Assine agora: 
VivaLaudatoSi.org 

 
 
Banners para Twitter - Compromisso Laudato Si' 
 

https://drive.google.com/open?id=0B8pAZm1cjAhGT0FkZzk1RWgzYXM
https://drive.google.com/open?id=0B8pAZm1cjAhGWGQxc1BJQXNPX2c
http://pt.seasonofcreation.org/
https://drive.google.com/open?id=0B8pAZm1cjAhGNW5TU1NUVy1ObUE
http://vivalaudatosi.org/
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Link para acessar todos os recursos para redes sociais  
 
Foto: "Foto #VivaLaudatoSi" Para envolver os membros das 
comunidades locais e os bispos. Veja o exemplo da foto do Cardeal 
Ribat, de Papua Nova Guiné. Baixe aqui 
 
 
 
 
 
 
 
OUTROS RECURSOS 
 
Comunicado de Imprensa: Veja aqui. 
 
 
FOLHA DE CITAÇÕES 
 

 

Citações de Influenciadores de Alto Nível e Contatos do MCGC sobre a Importância do 
Compromisso Laudato Si': 
 
 
Cardeal John Ribat, Arcebispo de Papua Nova-Guiné e presidente da Federação das            
Conferências Episcopais da Oceania: “Este é um ministério crucial para ajudar a Igreja global              

https://drive.google.com/open?id=0B8pAZm1cjAhGa0hqU1RMODdZNlU
https://drive.google.com/open?id=0B8pAZm1cjAhGVzVFcW1JQXZmaEE
https://drive.google.com/open?id=0B8pAZm1cjAhGSk9NMm5URlVqZDA
https://drive.google.com/drive/folders/0B8pAZm1cjAhGU0pYR0pXRzk0dTA?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B8n6vZJv3683eUEtMkVGaUxJOWs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5v9jT6yZNL4bVV4cEJuNXEtUjA/view


 

a responder à crise climática. Em nome das comunidades vulneráveis da Oceania, exorto todos              
os católicos a se juntarem e apoiarem este importante esforço para levar Laudato Si' a vida.”  
 
Cardeal Blase Joseph Cupich, arcebispo de Chicago: “Laudato Si' é um chamado            
inequívoco à ação para proteger a nossa casa comum. Ao marcar o segundo aniversário deste               
documento inovador, há uma urgência ainda maior para trabalharmos juntos para honrar o             
presente do nosso criador. Ao fazê-lo, protegeremos os pobres e marginalizados dos efeitos             
das mudanças climáticas e preservaremos nosso pequeno planeta para as gerações futuras.” 
 
Cardeal Sean O'Malley, OFM, Cap. Arcebispo de Boston: “O Papa Francisco fornece uma 
importante contribuição para o bem do mundo em que vivemos, deixando claro que temos a 
responsabilidade de cuidar do dom extraordinário da criação de Deus, mostrando o respeito 
pelas necessidades de todas as pessoas em toda a comunidade internacional. O Santo Padre 
nos chama apropriadamente a considerar como nossas ações hoje afetarão o bem-estar 
daqueles que nos seguirão no futuro.”  
 

Cardeal Wilfrid Napier, Arcebispo de Durban, África do Sul: "A mensagem da Laudato Si" é 
importante porque pede a todos que reúnem o sorriso na oferta de Deus, que continuem a 
inspirar e orientar os filhos para cuidar da criação, o que Ele tão bem criou". 
 
Mons. Luigi Bressan, Arcebispo emérito de Trento:  "A mensagem da Encíclica Laudato Si' 
tem uma visão integral abrangente do ser humano em relação à economia, relações, natureza 
e comunidade. É uma mensagem muito clara e profunda: todos nós estamos interligados e não 
isolados uns dos outros ". 
 
Pe. Antonio Spadaro, SJ: "Precisamos assimilar a visão ampla e holística do mundo que a 
Laudato si' nos oferece. O papa Francisco nos mostra o mundo como uma "casa comum", um 
ambiente vivo e não um simples "objeto" a ser usado. O universo é visto como um lugar onde 
encontramos "multiplicidade e variedade" e onde tudo está em um relacionamento, unido por 
laços invisíveis e todos "conectados". A Laudato Si' é importante porque precisamos 
redescobrir o mundo como uma rede de relacionamentos ". 
 
Mons. Francesco Alfano, arcebispo de Sorrento - Castellammare di Stabia: "Neste 
momento de grandes desafios ambientais é que a humanidade deve lidar com a urgência e a 
previsão. A Laudato Si lança um apelo cauteloso e desafiador a todos os homens e mulheres 
de boa vontade que se preocupam com o futuro do nosso planeta e que desejam ajudar a 
construir uma única família humana, com base nos direitos fundamentais a serem reconhecidos 
e no dever de participação e co-responsabilidade ". 
 
Tomás Insua, Diretor Executivo, Movimento Católico Global pelo Clima: "O Compromisso 
Laudato Si é a chance da Igreja Católica de testemunhar e co-criar os novos caminhos, limpos 



 

 

e vivificantes, que nosso mundo precisa desesperadamente. O papa Francisco ajudou a 
transformar o debate sobre o clima, reestruturando-o como uma questão moral. Agora é a vez 
da Igreja "caminhar de pé" e trazer a mensagem da encíclica para a vida". 
 
Ir. Sheila Kinsey, Co-Secretária Executiva da Comissão de JPIC da União Internacional 
dos Superiores Gerais e membro do Comitê Diretivo do MCGC: "O MCGC é uma voz de 
integridade dos que falam depois de ouvir o "grito da terra" e o "grito dos pobres". Peço-lhes 
que escutem profundamente esses gritos e juntem a sua voz em apoio a Laudato Si". 
 
Marie Dennis, co-presidente da Pax Christi International: "A honesta reflexão da Laudato Si' 
sobre quebrar as relações com toda a comunidade terrestre nos desafia a uma profunda 
transformação pessoal e social, enquanto o conceito de ecologia integral no coração da 
encíclica oferece um fundamento enormemente esperançoso para um futuro mais pacífico, 
bem como um futuro mais justo". 
 
Assinaturas de outros Líderes Globais: 
 
Christiana Figueres, ex-chefe de clima da ONU: "Agora, mais do que nunca, o mundo 
precisa prestar atenção ao imperativo moral da Laudato Si" e intensificar a ação ousada e 
urgente que é necessária ". 
 
Yeb Sano, ex-negociador principal do clima para as Filipinas: A Laudato Si' trouxe clareza 
e urgência à mensagem da Igreja sobre o cuidado pela criação. Como já vemos os efeitos 
devastadores das mudanças climáticas, é importante que todos ouçam o apelo do Papa 
Francisco para uma "conversão ecológica" e uma resposta que inclua mudança individual, ação 
política pacífica, solidariedade comunitária, oração." 
 
 
May Boeve, Diretor Executivo, 350.org: "A mensagem da Laudato Si' soa tão claramente 
como um sino de igreja e tão alta quanto uma trombeta: o tempo para a ação climática é agora! 
É um chamado em todo o Mundo, especialmente nas bases, com os católicos e os 
não-católicos em todos os lugares, em ascensão a este grande desafio do nosso tempo. Agora, 
com as forças de negação repelindo nosso difícil progresso climático, devemos redobrar 
nossos esforços para cuidar da nossa casa comum. A Laudato Si continua sendo uma 
inspiração para muitos de nós nesta luta ". 
 
 
Email para promover o Compromisso Laudato Si': Clique aqui 
 
FORMULÁRIO DO COMPROMISSO LAUDATO SI PARA DOWNLOAD 
 

http://mailchi.mp/catholicclimatemovement/pope-francis-endorses-the-laudato-si-pledge-465365?e=d7d1ec8a78


 

  

Use esses formulários para coletar assinaturas do Compromisso 
Laudato Si’ em sua paróquia ou comunidade. Você poderá encontrar 
dicas sobre a promoção do Compromisso Laudato Si’ e recursos de 
divulgação no nosso manual do Compromisso. 
  

Formulário para coleta de múltiplas assinaturas 
Esta é a melhor forma para colecionar assinaturas do compromisso 
em sua paróquia ou comunidade. Sinta-se à vontade para adaptá-lo 
com o logotipo da sua organização/instituição. 
  

 

  

Cartão do Compromisso para indivíduos 
Você pode usar este cartão para que indivíduos assinem. Por 
exemplo, você pode distribuí-los durante missas, reuniões, encontros 
e depois coletá-los. 
  

 

  

Cartão do Compromisso para organizações 
Convide organizações locais, instituições religiosas e escolas para 
assinar o Compromisso. Tenha um representante para tirar uma foto 
com o formulário assinado e envie para nós! 
  

 

https://drive.google.com/open?id=0B8pAZm1cjAhGMERnQ243elpqbk0
https://drive.google.com/file/d/0B8pAZm1cjAhGaGZ4Z0lIRUIyaTQ/view
https://drive.google.com/file/d/0B8pAZm1cjAhGOTY0UVVFdkFBbFE/view


 

  

Cartão do Compromisso para paróquias 
Peça à sua paróquia para assinar o Compromisso. Então peça ao 
padre ou a um representante da paróquia que tire uma foto com o 
formulário assinado e compartilhe conosco! 
  

 

  

Tem assinaturas do Compromisso para enviar? 
Parabéns por promover o Compromisso Laudato Si. Você tem duas 
opções para nos enviar: 
  

1. PREENCHA A PLANILHA E ENVIE POR EMAIL: se você tiver o tempo, 
preencha as informações coletadas nos formulários abaixo e então 
envie o documento no excel por email para 
compromisso@vivalaudatosi.org 

● Planilha para indivíduos 

● Planilha para paróquias 

● Planilha para Organizações 

2. APENAS ENVIE POR EMAIL: Se você quiser, apenas nos envie os 
formulários, digitalizados/escaneados (ou tire uma foto do 
formulário) e envie um e-mail diretamente para 
compromisso@vivalaudatosi.org 

 

Obrigado pelo seu trabalho! 
 

https://drive.google.com/file/d/0B8pAZm1cjAhGVDltNXQ0UDViZm8/view
https://drive.google.com/file/d/0B8pAZm1cjAhGZ2RNd3htaTBoc2c/view
https://drive.google.com/file/d/0B8pAZm1cjAhGTDBvNVNHWm9EbUE/view
https://drive.google.com/file/d/0B8pAZm1cjAhGejBDX0pPbkpGM0E/view

