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São Francisco: a chave para a leitura da Encíclica do Papa
Francisco sobre o Meio Ambiente
Os Ministros Gerais da Família Franciscana expressam
sua Alegria e Agradecimento
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Os Ministros Gerais da Família Franciscana expressam sua
alegria e agradecimento pela publicação da Encíclica do Papa
Francisco "Louvado Sejas, sobre o cuidado para a nossa casa comum."
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Na carta São Francisco é citado doze vezes, tornando-o a chave de
leitura para todo o texto: "Não quero prosseguir esta encíclica sem
invocar um modelo belo e motivador. Tomei o seu nome por guia e
inspiração, no momento da minha eleição para Bispo de Roma. Acho
que Francisco é o exemplo por excelência do cuidado pelo que é frágil e
por uma ecologia integral, vivida com alegria e autenticidade. É o santo
padroeiro de todos os que estudam e trabalham no campo da ecologia,
amado também por muitos não-Cristãos."
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Publicada oficialmente em 18 de junho de 2015, no
Vaticano, o texto torna atual nosso carisma neste momento
histórico com relação ao respeito a todas as formas de vida.
Como Franciscanos/as sempre e em toda parte procuramos
dar exemplo e defender o meio ambiente e os seres humanos
que nele habitam cientes de que aquele que ama a Deus não
pode não amar aquilo que Deus criou: os seres vivos e a
natureza. O Cântico das Criaturas, expressão do estilo de vida
de São Francisco, é um hino à vida em todas as suas formas,
natural e humana. Francisco promoveu um relacionamento
afinado com toda a criação, especialmente com o ápice da
atividade criativa de Deus, a humanidade.
É esta relação especial que inspira o Papa em seu trabalho
pelos pobres e marginalizados, pela paz e reconciliação e pelo
cuidado do planeta. Ele, assim, demonstra as qualidades proféticas

que emergem do estar em comunhão com Deus, com os outros, consigo mesmo e com o
universo criado. Por causa disso o Papa Francisco ousou abraçar e antecipa a demanda do
discipulado Cristão modelado no exemplo do São Francisco de Assis. A sua Encíclica
desafia todos nós para simplificar o nosso estilo de vida, para nos despojar de nós mesmos
e deixar de lado tudo o que não é necessário, a fim de redescobrir a beleza que Deus
colocou em nós, em cada ser humano e em cada coisa criada. Nossa vocação é viver em
solidariedade sem limites com tudo o que Deus criou.
Nós agradecemos ao Papa por esta encíclica e garantimos nossas orações por ele.
Conscientes de que está por emergir uma nova abordagem para promover a vida do planeta
e da humanidade, somos animados/as pelas palavras do Papa Francisco e convidamos todas
as pessoas de boa vontade e os responsáveis das Nações a assumir as suas
responsabilidades de salvaguarda da paz, da justiça e da criação. Da nossa parte, em nome
de toda a Família Franciscana, comprometemo-nos para rever profundamente o nosso estilo
de vida, para que sejamos testemunhas coerentes daquilo que professamos. Nós
desafiamos todos os membros da Família Franciscana e aqueles com quem trabalhamos
para o uso mais cuidadoso da energia e da água, para reduzir a utilização de plásticos e
detergentes prejudiciais, para cuidar dos resíduos de forma responsável e para tomar outras
medidas concretas e diárias para salvaguardar a criação.
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