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Pág. 01
“Lanço um
convite urgente a
renovar o diálogo
sobre a maneira
como estamos
construindo o
futuro do planeta”

INTRODUÇÃO
A Carta Encíclica Laudato Si’ [Louvado Seja] nos inspira a cuidar da nossa Casa Comum
em todas as suas dimensões. Nela, o Papa Francisco se dirige “a cada pessoa que habita
neste planeta”, para “entrar em diálogo com todos sobre a maneira como estamos
construindo o futuro do planeta”. Em uma perspectiva sistêmica e integrada, o Papa
Francisco estabelece uma “relação íntima entre os pobres e a fragilidade do planeta,
retomando o tema da economia e da política, que devem servir ao bem comum e criar as
condições de uma plenitude humana possível”.

Nesse sentido, o Movimento Católico Global pelo Clima busca concretizar os desafios
propostos pela fé cristã segundo a ótica da Ecologia Integral e despertar consciência em
relação às mudanças climáticas. O Movimento é uma coalizão internacional de organizações
e pessoas de vários continentes e estilos de vida, que encoraja a renovação da nossa relação
com a criação divina, pelas atuais e futuras gerações, trazendo o coração e uma dimensão
ética moral para os debates sobre o clima.
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“Os progressos
científicos mais
extraordinários,
as invenções
técnicas mais
assombrosas, o
desenvolvimento
econômico mais
prodigioso, se
não estiverem
unidos a um
progresso social
e moral, voltamse
necessariamente
contra o homem”

QUEM SOMOS
O Movimento Católico Global pelo Clima é uma coalizão internacional de católicos de vários
continentes e estilos de vida. São leigos, religiosos, clérigos, teólogos, cientistas e ativistas
unidos pela fé católica e pelo imperativo moral de cuidar da Casa Comum. Nossa
colaboração ecoa as dimensões globais da Igreja Católica em um senso de responsabilidade
compartilhada de cuidar da criação de Deus.

Papa Paulo VI

Somos inspirados pelos ensinamentos da Igreja e guiados pela virtude da prudência,
entendido por São Tomás de Aquino como “correta razão aplicada à ação”. Aceitamos as
conclusões dos líderes científicos, expressas pelo Painel Intergovernamental sobre
Mudanças Climáticas (IPCC), que as emissões de gases de efeito de estufa estão
contribuindo para mudanças prejudiciais aos sistemas planetários. Estamos certos de que
as mudanças climáticas antropogênicas [feitas pela humanidade] põe em perigo a criação de
Deus, especialmente os mais pobres, cujas vozes já ecoam sobre os impactos de um clima
alterado.
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O ser humano
parece “não se
dar conta de
outros
significados do
seu ambiente
natural, para
além daqueles
que servem
somente para os
fins de um uso ou
consumo
imediatos”

NO QUE ACREDITAMOS
A base das nossas preocupações é bíblica e fundada na tradição da Igreja. De Gênesis a
Apocalipse, católicos aceitam como verdade revelada que a criação e seu fim é um bem que
devemos abraçar e cuidar. Isto foi ecoado e defendido pelos líderes da Igreja há dois
milênios. Em resposta ao que Deus deu à humanidade – ar limpo, água que sustenta vida,
frutos de colheitas da Terra, e a generosidade do mar – somos chamados a honrar a Deus,
nosso Criador por estas muitas bênçãos. Somos obrigados a respeitar essas dádivas de vida.
Por esta razão, a questão das mudanças climáticas tem dimensões profundamente
espirituais, éticas e morais para os católicos.

Papa João Paulo
II

As discussões sobre mudanças climáticas muitas vezes envolvem debates sobre teoria
econômica e plataformas políticas e, ao mesmo tempo, podem envolver questões de política
partidária, bem como lobby por grupos de interesses especiais. O nosso foco é sobre as
questões morais e espirituais. As mudanças climáticas estão perante a nossa
responsabilidade como filhos de Deus e pessoas de fé, de preservar a vida humana,
especialmente os mais pobres e as gerações futuras.
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"Devemos
eliminar as
causas
estruturais das
disfunções da
economia
mundial e corrigir
os modelos de
crescimento que
parecem
incapazes de
garantir o
respeito ao meio
ambiente"

OBJETIVOS
Difundir a Carta Encíclica Laudato Si’-Sobre o Cuidado da Casa Comum, do
Papa Francisco.
Promover a solidariedade global na busca por soluções para a crise
climática e restaurar nossa relação com todas as criações.
Despertar consciência no interior da Igreja quanto à urgência de
providências em favor do Clima, à luz dos ensinamentos católicos.
Promover a solidariedade global na busca por soluções para a crise
climática e restaurar nossa relação com toda a Criação.
Advogar em favor de nossos irmãos e irmãs na pobreza, que são os mais

Papa Bento XVI

suscetíveis aos impactos das mudanças climáticas.
Promover a conversão ecológica por meio de mudanças pessoais,
organizacionais, políticas e econômicas para reduzir emissões e caminhar
rumo a um mundo de baixo carbono.
Promover a relação estabelecida pelo catolicismo entre fé e razão,
especialmente no que concerne à tomada de decisões políticas em face das
mudanças climáticas globais.
Incentivar líderes políticos, empresariais e sociais a assumir compromissos
ambiciosos para solucionar a crise climática, impedindo que o aumento da
temperatura global supere o perigoso nível de 1,5 graus Celsius (com
relação a níveis pré-industriais).

.
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" A humanidade é
chamada a tomar
consciência da
necessidade de
mudanças de
estilos de vida,
de produção e de
consumo, para
combater este
aquecimento ou,
pelo menos, as
causas humanas
que o produzem
ou acentuam. ”

INICIATIVAS
Petição Católica pelo Clima
No fim de novembro de 2015, os líderes mundiais se reunirão na Conferência do Clima em
Paris (COP21) para assinar um acordo internacional no combate às mudanças climáticas.
Através da Petição Católica pelo Clima, estamos pressionando os nossos governos, pedindolhes para que tomem medidas ousadas para enfrentar esta crise, com o objetivo de manter
o aumento da temperatura global abaixo de 1,5 graus Celsius (de acordo com a declaração
dos Bispos de Lima-2014). A petição pode ser assinada on-line em nosso site ou imprimindo
as folhas da petição para coletar assinaturas nas comunidades, paróquias e redes pessoais
(Ver folha de petição em anexo).

Papa Francisco

Este é um pedido ambicioso e requer que nossas economias reduzam drasticamente as
emissões de gases de efeito. As assinaturas serão entregues aos líderes mundiais em um
evento na Conferência do Clima da ONU, em conjunto com as petições de outras
organizações inter-religiosas e seculares. Assim, nosso objetivo é levantar uma voz católica
em apoio as palavras do Papa Francisco: "Quanto às mudanças climáticas, há um claro,
definitivo e inelutável imperativo ético de agir."
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" O seu
testemunho (São
Francisco)
mostra-nos
também que uma
ecologia integral
requer abertura
para categorias
que transcendem
a linguagem das
ciências exatas
ou da biologia e
nos põem em
contato com a
essência do ser
humano. ”

INICIATIVAS
Tempo da Criação
De 01 de setembro a 4 de outubro: Celebração do Tempo da Criação
Em 2003, os bispos das Filipinas propuseram celebrar a criação no período de 01 de
setembro a 04 de outubro, com uma declaração pastoral dizendo: "Em 01 de setembro, em
várias partes do mundo, as Igrejas cristãs celebram o “Dia da Criação". Nós queremos
apresentar este período para os nossos fiéis católicos e reconhecer a "Criação" como um
presente de valor inestimável do nosso Criador todo-poderoso e amoroso, que nos fez à sua
imagem e semelhança ".

Papa Francisco

Outras igrejas cristãs já vêm celebrando o 'Tempo da Criação' (também chamado de "Época
da Criação”) por vários anos. Por exemplo, em 2004 os Luteranos começaram a celebrar o
Tempo da Criação e em 2007, o Conselho Mundial de Igrejas convidou a observar este
Tempo para a Criação.
Início: 01 de setembro - Dia da Criação: Esta data foi proclamada como um dia de oração
para a criação pelo Patriarca Ecumênico Dimitrios I, em 1989. O Metropolita João de
Pérgamo convidou os católicos a se juntar a eles em oração (durante a coletiva de imprensa
da encíclica Laudato Si’), dizendo: "Não poderia esta data tornar-se um dia de oração para
todos os cristãos?"
Término: 04 de outubro - Festa de São Francisco: A festa de São Francisco de Assis é
um grande dia de celebração para refletir sobre a vida do Padroeiro da Ecologia e autor do
Cântico das Criaturas.
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" O seu
testemunho (São
Francisco)
mostra-nos
também que uma
ecologia integral
requer abertura
para categorias
que transcendem
a linguagem das
ciências exatas
ou da biologia e
nos põem em
contato com a
essência do ser
humano. ”
Papa Francisco

INICIATIVAS
Marcha Popular pelo Clima
Também estamos preparando uma grande mobilização nos dias 28 e 29 de novembro (fim
de semana que antecede a Conferência do Clima (COP21), juntamente com diversas
organizações, onde milhões de cidadãos de todas as grandes cidades do mundo irão para
as ruas durante Marcha Popular pelo Clima, e esperamos que centenas de milhares de
católicos também se juntem a esta mobilização.
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"É trágico o
aumento de
emigrantes em
fuga da miséria
agravada pela
degradação
ambiental, que,
não sendo
reconhecidos
como refugiados
nas convenções
internacionais,
carregam o peso
da sua vida
abandonada sem
qualquer tutela
normativa."
Papa Francisco

INFORMAÇÕES GERAIS

160 organizações católicas de todos os continentes aderiram como
parceiras.
2000 pessoas em 55 países jejuaram por justiça climática durante a
Quaresma.
31.000 pessoas em 125 países assinaram a Petição Católica pelo Clima
(incluindo assinaturas off-line).
17.000 pessoas seguem a Página do Movimento no Facebook.
70.000 pessoas visitaram o website oficial para aprender mais sobre os
ensinamentos católicos em relação às mudanças climáticas.
Cardeal Tagle, arcebispo de Manila e Presidente da Caritas Internationalis,
lançou a petição em massa para coletar milhões de assinaturas nas
Filipinas, com o apoio da Conferência dos Bispos.
Papa Francisco assinou nossa petição pelo clima, seguido pelo Cardeal
Turkson (presidente do Pontifício Conselho de Justiça e Paz) e pelo
Cardeal Cláudio Hummes.

Pág. 09
“O urgente
desafio de
proteger a nossa
casa comum
inclui a
preocupação de
unir toda a
família humana
na busca de um
desenvolvimento
sustentável e
integral, pois
sabemos que as
coisas podem
mudar”

JUNTE-SE A NÓS
O Papa Francisco nos encoraja a sermos agentes da mudança urgente e necessária no
mundo. “O urgente desafio de proteger a nossa casa comum inclui a preocupação de unir
toda a família humana na busca de um desenvolvimento sustentável e integral, pois sabemos
que as coisas podem mudar”. Como cristãos, somos pessoas de esperança. Sabemos que
as coisas podem mudar. Nós podemos transformar a crise da mudança climática numa
oportunidade. Junte-se a nós, no Movimento Católico Global pelo Clima.

Papa Francisco

Para inscrever sua organização como parceira, assinar a petição e para maiores
informações, acesse:

www.catholicclimatemovement.global/pt/
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CONTATO

Igor Bastos
Coordenador da Campanha-Brasil
+55 (34) 9161-0420
igor@catholicclimatemovement.global

