Roma, 25 de maio de 2021

Lançamento da Plataforma de Ação Laudato Si’ coroa a Semana
Laudato Si’ 2021 com católicos ao redor do mundo atendendo ao
chamado do Papa Francisco
Demonstrando a força do movimento católico para cuidar da criação, milhares de pessoas
católicas participaram da Semana Laudato Si’ 2021, uma celebração de 10 dias realizada de 16
a 25 de maio.
Os católicos e católicas, inspirados pelo tema da semana, “pois sabemos que as coisas podem
mudar” (LS 13), participaram dos Diálogos Laudato Si' online e promoveram eventos em suas
comunidades que ajudaram suas irmãs e irmãos a aprofundar seu conhecimento sobre a
mensagem de esperança e urgência do Papa Francisco na Laudato Si'.
O Cardeal Peter K. A. Turkson, Prefeito do Dicastério do Vaticano para o Serviço do
Desenvolvimento Humano Integral, disse: “A transformadora Semana Laudato Si' 2021 mostra
novamente como os católicos estão comprometidos em cuidar de nossa casa comum e seguir
a liderança profética do Papa Francisco. Mais do que nunca, as pessoas de fé entendem que
devemos cuidar da nossa casa comum e que, ao fazer isso, estamos cuidando dos mais
vulneráveis entre nós e levantando o clamor da Terra e o clamor dos pobres.”
O Rev. Joshtrom Isaac Kureethadam, Chefe do Setor de Ecologia e Criação do Vaticano, disse:
"É inspirador ver como o Espírito Santo está movendo a Igreja global para cuidar de nossa
casa comum e de todos os membros da criação."
Após concluir o Ano Especial de Aniversário da Laudato Si', os católicos agora vão voltar sua
atenção para o Tempo da Criação, a celebração ecumênica anual de oração e ação pela nossa
casa comum, do dia 1º de setembro a 4 de outubro.
Comunidades no mundo inteiro vão começar a planejar como podem rezar, agir e defender
nossa casa comum com o Guia de Celebração do Tempo da Criação gratuito, disponível em
SeasonOfCreation.org/pt. Uma visão resumida em uma página também se encontra aqui.
O Monsenhor Bruno-Marie Duffé, Secretário do Dicastério do Vaticano para o Serviço do
Desenvolvimento Humano Integral, lembrou aos católicos e católicas o convite do Papa
Francisco para que participem junto à família cristã global nesse tempo de celebração.

“Também encorajamos bispos e órgãos eclesiais a fazerem declarações para aumentar a
conscientização sobre o Tempo da Criação.,” Duffé escreveu. “Este Tempo da Criação também
será um momento crítico para os católicos levantarem a voz dos mais vulneráveis e se
mobilizarem em seu nome antes de duas cúpulas importantes, a Cúpula das Nações Unidas
sobre Biodiversidade (COP 15) em outubro e a Cúpula do Clima das Nações Unidas em
novembro (COP 26).”
Para isto, a petição “Planeta Saudável, Pessoas Saudáveis” foi lançada durante a Semana
Laudato Si’. Os católicos e suas instituições são encorajados a assinar a petição que pedirá às
lideranças mundiais que estabeleçam acordos significativos que possam reparar nossa casa
comum.
Os esforços dos católicos serão auxiliados pela nova Plataforma de Ação Laudato Si'. O
esforço guiado pelo Vaticano capacitará as instituições católicas, comunidades e famílias para
implementar a Laudato Si' e foi oficialmente lançada hoje. Um novo site, LaudatoSi.va, foi
publicado para apoiar a iniciativa.
“A Plataforma de Ação Laudato Si’ é uma jornada em direção à sustentabilidade total no
espírito da ecologia integral ”, disse o Rev. Kureethadam.
Durante a Semana Laudato Si', milhares de pessoas participaram dos Diálogos Laudato Si'
globais que apresentaram conversas inspiradoras sobre como criar mudanças antes das
cúpulas da ONU no final deste ano, o “imperativo moral” dos católicos de desinvestir em
combustíveis fósseis, e como os católicos e suas instituições podem passar por uma conversão
ecológica, entre outros tópicos.
Um festival de música Laudato Si' e um envio missionário de fiéis para proclamar o Evangelho
da Criação no mundo inteiro também contaram com a participação de milhares de pessoas. O
cardeal Luis Antonio Tagle, prefeito da Congregação do Vaticano para a Evangelização dos
Povos, conduziu o momento de oração e envio missionário de Pentecostes.
Os eventos globais apresentaram declarações e desafios de cardeais, lideranças do Vaticano,
bispos e religiosas. Eles destacaram a diversidade da Igreja, com a participação de lideranças
das Filipinas, Quênia, África do Sul, Argentina, Reino Unido, Paraguai, EUA e Índia, e os
eventos mostraram aqueles que estão na linha de frente da crise climática, incluindo José
Gregorio Diaz Mirabal, coordenador geral do Coordenação das Organizações Indígenas da
Bacia Amazônica.
Localmente, quase 200 eventos foram registrados em LaudatoSiWeek.org/pt ao redor do
mundo, um aumento de mais de 200 por cento em comparação com a Semana Laudato Si’

2020. Esses eventos realmente deram mais significado à celebração. Além disso, a celebração
deste ano contou com a ajuda de 157 parceiros católicos em todo o mundo, em comparação
com 137 em 2020.
Tomás Insua, diretor executivo do Movimento Católico Global pelo Clima, disse: “Os católicos
sabem que agir contra a crise ecológica e a emergência climática é como vivemos nossa fé”.
Online e através das redes sociais, os católicos ampliaram a mensagem do Papa Francisco.
Visualizações da página em LaudatoSiWeek.org/pt aumentaram quase 1.500 por cento e as
interações nas redes sociais cresceram 170 por cento em comparação com 2020. O Papa
Francisco conduziu o caminho, tuitando sobre #SemanaLaudatoSi durante a celebração.
Ir. Sheila Kinsey, co-secretária executiva da Comissão Justiça, Paz e Integridade da Criação,
um projeto da União Internacional de Superioras Gerais. disse: “A Semana Laudato Si' foi um
período profundamente enriquecedor espiritualmente. A tremenda inspiração da mensagem de
esperança da Laudato Si' continua a energizar as pessoas para agirem no mundo todo”.
A Semana Laudato Si' 2021 foi organizada pelo Dicastério do Vaticano para o Serviço do
Desenvolvimento Humano Integral e facilitada pelo Movimento Global Católico pelo Clima em
colaboração com RENOVA +, Caritas Internationalis, CIDSE, União Internacional de Superioras
Gerais, União de Superiores Gerais, Companhia de Jesus, o Escritório Geral de Justiça, Paz e
Integridade da Criação da Ordem dos Frades Franciscanos, e em parceria com dezenas de
parceiros católicos. Mais informações se encontram em LaudatoSiWeek.org/pt.
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