Segundo Dia Europeu de Reflexão sobre a Laudato Si’
“rumo à conversão do estilo de vida”
Comunicado de imprensa, 12 de junho de 2019
Quatro anos após a carta encíclica do Papa Francisco “sobre o cuidado da casa
comum”, representantes das Conferências Episcopais Europeias, juntamente com
organizações e movimentos católicos, promoveram, em Bruxelas, o Segundo Dia
Europeu de Reflexão sobre a Laudato Si’ nesta quarta-feira, 12 de junho de 2019.
O ponto central do evento foi o apelo para que os católicos e todas as pessoas de
boa vontade convertam seu estilo de vida em resposta ao clamor da terra e dos
pobres.

Embora, no ano passado, o Dia de Reflexão tenha abordado a necessidade de se
apoiar sistemas financeiros sustentáveis, este ano, participantes de todas as partes
da Europa se reuniram na COMECE para compartilhar iniciativas concretas e
boas práticas contra a complexa crise - tanto social quanto ambiental - que
estamos enfrentando.

Monsenhor Jean-Claude Hollerich SJ, Presidente da COMECE, em sua
contribuição, destacou a necessidade de uma “conversão ecológica”, a qual
implica um estilo de vida diferente. “Na minha visão”, declarou ele, “uma
conversão ecológica inclui dois fatores: nos convida a uma mudança profunda e
duradoura de nosso estilo de vida para que este se torne verdadeiramente
sustentável a nível prático e material, mas também em sentido espiritual, e requer

escolhas políticas audaciosas que sustentem os esforços de combate ao
consumismo excessivo e reduzam drasticamente a pegada de carbono a nível
individual e comunitário”.

Durante o encontro, uma série de oradores respeitáveis (veja o cronograma)
apresentou suas perspectivas e destacou que os esforços para se proteger e
melhorar a criação engloba profundas mudanças no estilo de vida, nos modelos
de produção e consumo, bem como nas estruturas de poder que governam as
sociedades. Em diálogo com representantes institucionais, foram propostas
recomendações para que a União Europeia impulsione tais mudanças através de
políticas que promovam e sustentem tais escolhas de vida sustentáveis.

No ambiente renovado que se originou das eleições na União Europeia e tendo
em vista o Sínodo da Amazônia (outubro de 2019), o Segundo Dia Europeu de
Reflexão sobre a Laudato Si’ reafirmou o importante papel da Europa a nível
global, incluindo o cuidado com o meio ambiente, a promoção dos direitos
humanos, o desenvolvimento sustentável e a justiça econômica.
O evento foi organizado pela Comissão das Conferências Episcopais da União
Europeia (COMECE), o Conselho das Conferências Episcopais da Europa
(CCEE), a rede de Justiça e Paz da Europa, CIDSE, o Movimento Católico Global
pelo Clima (MCGC) e o Centro Social Europeu Jesuíta (JESC).
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