
A Santa Sé

MENSAGEM VÍDEO DO PAPA FRANCISCO
AOS PARTICIPANTES NO SIMPÓSIO INTERNACIONAL

 SOBRE A ENCÍCLICA «LAUDATO SI' - SOBRE O CUIDADO DA CASA COMUM»

 [SÃO JOSÉ, COSTA RICA, 29 DE NOVEMBRO - 1º DE DEZEMBRO DE 2017]

 

Saúdo todos vós que participais neste Congresso organizado pela Universidade Católica da
Costa Rica, com a colaboração da Fundação Ratzinger. Agradeço ao Presidente da República o
apoio oferecido a esta iniciativa, a qual promove uma causa que muito me preocupa.

Através da Encíclica Laudato si’ voltei a chamar a atenção da humanidade e da Igreja para as
exigências mais urgentes que dizem respeito ao cuidado da nossa casa comum e ao presente e
futuro dos povos que nela habitam. Os problemas da destruição do meio ambiente natural são
cada vez mais graves, e as consequências sobre a vida das pessoas são dramáticas.

Para os enfrentar é necessário ter uma visão ampla das causas, da natureza da crise e dos seus
diversificados aspetos. Perante esta problemática mundial, não é lícita alguma atitude
negacionista. É indispensável a colaboração de cientistas, sociólogos, economistas e políticos,
assim como de educadores e formadores das consciências. Porque sem uma verdadeira
conversão das nossas atitudes e dos nossos comportamentos quotidianos, as soluções técnicas
não serão suficientes para salvar a nossa casa comum.

Como justamente disse o Papa Bento XVI, é necessária uma «ecologia humana», que coloque no
centro o desenvolvimento integral da pessoa e apele à sua responsabilidade pelo bem comum,
pelo respeito e pela boa administração das criaturas que Deus nos confiou.

Faço votos de coração para que este Congresso dê um vigoroso impulso à colaboração das
Universidades católicas — em particular na América Latina e nas Caraíbas — para o estudo dos
problemas, do desenvolvimento da situação e das possíveis soluções; e também para sugerir
propostas concretas, com a finalidade de suscitar uma responsabilidade mais viva pelo cuidado
da casa comum, não apenas nas pessoas individualmente, mas inclusive nas comunidades
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políticas, sociais, eclesiais e, enfim, nas famílias.

São necessários a solidariedade e o esforço da parte de todos. E Encíclica Laudato si’ é um apelo
a todos e a cada um. É preciso a colaboração de todos para acolher a mensagem da Laudato si’
e traduzi-la na vida concreta, pelo bem e pelo futuro da família humana.

Obrigado pelo vosso trabalho. Deus vos abençoe!
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