10 MANEIRAS QUE VOCÊ PODE VIVER A LAUDATO SI'- para Paróquias
Ao assinar o Compromisso de Laudato Si, sua paróquia se juntou a uma comunidade de
católicos, como paróquias, ordens religiosas e indivíduos em todo o mundo que estão
empenhados em viver a Laudato Si e compartilhá-la com a comunidade. 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. Inclua orações pela criação e por conversão ecológica nas orações da assembleia.
2. Organize um serviço de oração junto a natureza.
3. Organize um serviço de oração durante o Tempo da Criação.
Viva com simplicidade
"Há uma nobreza no dever de cuidar da criação através de pequenas ações diárias". Laudato Si' 211
4. Use apenas copos, pratos e talheres reutilizáveis nos eventos paroquiais.
5. Incentive seus paroquianos a caminhar, andar de bicicleta ou ir de transporte
público para as missas e eventos. use o site paroquial para conectar as pessoas que
possam compartilhar viagens de carro.
6. Realize mais eventos sociais da comunidade para que possam construir e conectar a
comunidade.
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
7. Conecte-se com outras organizações locais que defendem o clima.
8. Colete assinaturas desse compromisso em sua paróquia, participe de petições por
políticas ambientais.
9. Organize uma reunião em sua paróquia para que as pessoas compartilhem o que é mais
difícil para mudarem seu estilo de vida - falta de transporte público, reciclagem ou
compostagem na comunidade, ou nenhuma opção de energia limpa - e apoie, como
paróquia, para pressionar por mudanças necessárias.

Divulgue esta mensagem
"É tanto o que se pode fazer!" - Laudato Si' (180)

10. Faça com que todos os paroquianos saibam que a paróquia assinou o compromisso.
Convide-os a assinar como indivíduos e famílias, e convide a Diocese a se comprometer
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)

