
 

10 MANEIRAS QUE VOCÊ PODE VIVER A LAUDATO SI'- para organizações 
 
O Compromisso Laudato Si é uma maneira poderosa de expressar o compromisso da sua 
organização em responder às mudanças climáticas e viver a Laudato Si'. Ao assinar o 
compromisso como uma organização, você está se tornando um membro do Movimento 
Católico Global pelo clima, juntando-se a 400+ outras instituições no cuidado da nossa casa 
comum. 
 
 
Nas próximas semanas e meses, estaremos compartilhando mais ideias e recursos para 
aqueles que querem viver a Laudato Si' e conectar a outros que também assinaram o 
compromisso. Mas aqui estão algumas ideias para você começar: 
 
Reze pela e com a criação 
"não se pode propor uma relação com o ambiente, prescindindo da relação com as outras 
pessoas e com Deus". - Laudato Si' 119 
 
1. Reze pela criação com sua organização, usando uma das orações da Laudato Si (veja 
aqui) ou qualquer oração que desejar. 
 
2. Faça uma pausa em grupo e vá para fora receber as "palavras de amor" da natureza 
(LS 225) 
 
3. Organize um serviço de oração durante o Tempo da Criação (1 de setembro a 4 de 
outubro) para celebrar esse tempo especial em que os cristãos se juntam em oração e ação 
pela criação. 
 
 
Viva com simplicidade 
"Há uma nobreza no dever de cuidar da criação através de pequenas ações diárias". - 
Laudato Si' 211 
 
4. Incentive sua equipe a caminhar, andar de bicicleta ou ir de transporte público para 
o trabalho. Encontre uma maneira de conectar as pessoas que possam compartilhar 
viagens de carro. 
 
5. Adote práticas ecologicamente corretas em seu local de trabalho, como o uso de 
copos e pratos reutilizáveis ou oferecendo compostagem e reciclagem. 
 
6. Tome tempo para conhecerem uns aos outros. Para ouvir, refletir e nutrir seus 
relacionamentos no trabalho. 
 
Se engaje na defesa da nossa casa comum 
"Existe uma necessidade urgente de desenvolvimento políticas para que, nos próximos 
anos, a emissão de dióxido de carbono e outros gases altamente poluentes seja reduzida". - 
Laudato Si '26 

http://w2.vatican.va/content/francesco/pt/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.pdf
http://w2.vatican.va/content/francesco/pt/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.pdf


 

 
7. Faça desinvestimento de combustíveis fósseis como parte de um movimento 
crescente de instituições católicas, reduzindo os laços financeiros com empresas de 
combustíveis fósseis e reinvestindo em energia renovável. Veja os nossos recursos de 
desinvestimento-reinvestimento para mais Informações. 
 
8. Conecte-se com outras organizações locais que defendem o clima. 
 
9. Participe de nossas iniciativas em andamento: Confira nossos e-mails sobre maneiras 
de aumentar a voz católica sobre o clima. 
 
10. Divulgue essa mensagem: Deixe outras pessoas saberem o que você está fazendo e 
convide-os a assinar o compromisso. Use o nosso Manual para convidar sua paróquia ou 
diocese a fazê-lo também. Esta é uma crise global, e precisa que todos nós trabalhemos 
juntos   para   fazer   as   mudanças   que   precisamos.   "É   tanto   o   que   se   pode   fazer!"   -   Laudato   Si' 
(180) 


