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Inspiração para frases a colocar na fonte 
 
Excertos da Carta Encíclica Laudato Si’ Sobre o Cuidado da Casa Comum, do Papa Francisco: 
 

Importância da água: 

 

2. Esquecemo-nos de que nós mesmos somos terra (cf. Gn 2, 7). O nosso corpo é constituído 

pelos elementos do planeta; o seu ar permite-nos respirar, e a sua água vivifica-nos e 

restaura-nos. 

 

30. Na realidade, o acesso à água potável e segura é um direito humano essencial, 

fundamental e universal, porque determina a sobrevivência das pessoas e, portanto, é 

condição para o exercício dos outros direitos humanos. 

 

84. O facto de insistir na afirmação de que o ser humano é imagem de Deus não deveria fazer-

nos esquecer que cada criatura tem uma função e nenhuma é supérflua. Todo o universo 

material é uma linguagem do amor de Deus, do seu carinho sem medida por nós. O solo, a 

água, as montanhas: tudo é carícia de Deus. 

 

A Água nos Sacramentos: 

 

235. Os sacramentos constituem um modo privilegiado em que a natureza é assumida por 

Deus e transformada em mediação da vida sobrenatural. Através do culto, somos convidados 

a abraçar o mundo num plano diferente. A água, o azeite, o fogo e as cores são assumidas 

com toda a sua força simbólica e incorporam-se no louvor. A mão que abençoa é instrumento 

do amor de Deus e reflexo da proximidade de Cristo, que veio para Se fazer nosso 

companheiro no caminho da vida. A água derramada sobre o corpo da criança baptizada, é 

sinal de vida nova. Não fugimos do mundo, nem negamos a natureza, quando queremos 

encontrar-nos com Deus. 

 

O problema da água para o planeta: 
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24. Por sua vez, o aquecimento influi sobre o ciclo do carbono. Cria um ciclo vicioso que agrava 

ainda mais a situação e que incidirá sobre a disponibilidade de recursos essenciais como a 

água potável, a energia e a produção agrícola das áreas mais quentes e provocará a extinção 

de parte da biodiversidade do planeta. 

 

O problema da água para as pessoas: 

 

29. Um problema particularmente sério é o da qualidade da água disponível para os pobres, 

que diariamente ceifa muitas vidas. Entre os pobres, são frequentes as doenças relacionadas 

com a água, incluindo as causadas por microorganismos e substâncias químicas. A diarreia e 

a cólera, devidas a serviços de higiene e reservas de água inadequados, constituem um factor 

significativo de sofrimento e mortalidade infantil. (...) Não pensamos apenas nas descargas 

provenientes das fábricas; os detergentes e produtos químicos que a população utiliza em 

muitas partes do mundo continuam a ser derramados em rios, lagos e mares. 

 

30. Este mundo tem uma grave dívida social para com os pobres que não têm acesso à água 

potável, porque isto é negar-lhes o direito à vida radicado na sua dignidade inalienável. Esta 

dívida é parcialmente saldada com maiores contribuições económicas para prover de água 

limpa e saneamento as populações mais pobres. Entretanto nota-se um desperdício de água 

não só nos países desenvolvidos, mas também naqueles em vias de desenvolvimento que 

possuem grandes reservas. Isto mostra que o problema da água é, em parte, uma questão 

educativa e cultural, porque não há consciência da gravidade destes comportamentos num 

contexto de grande desigualdade. 

 

48. «Tanto a experiência comum da vida quotidiana como a investigação científica 

demonstram que os efeitos mais graves de todas as agressões ambientais recaem sobre as 

pessoas mais pobres».[26] 

 

48. Por exemplo, o esgotamento das reservas ictíicas prejudica especialmente as pessoas que 

vivem da pesca artesanal e não possuem qualquer maneira de a substituir, a poluição da água 



 

Vivência dos tempos litúrgicos da Quaresma e Páscoa | 2022                                          3 
 

afecta particularmente os mais pobres que não têm possibilidades de comprar água 

engarrafada, e a elevação do nível do mar afecta principalmente as populações costeiras mais 

pobres que não têm para onde se transferir. 

 

Passos a dar na resolução do problema: 

 

72. Os Salmos convidam, frequentemente, o ser humano a louvar a Deus criador: «Estendeu 

a terra sobre as águas, porque o seu amor é eterno» (Sl 136/135, 6). E convidam também as 

outras criaturas a louvá-Lo: «Louvai-O, sol e lua; louvai-O, estrelas luminosas! Louvai-O, 

alturas dos céus e águas que estais acima dos céus! Louvem todos o nome do Senhor, porque 

Ele deu uma ordem e tudo foi criado» (Sl 148, 3-5). Existimos não só pelo poder de Deus, mas 

também na sua presença e companhia. Por isso O adoramos. 

 

185. Em qualquer discussão sobre um empreendimento, dever-se-ia pôr uma série de 

perguntas, para poder discernir se o mesmo levará a um desenvolvimento verdadeiramente 

integral: Para que fim? Por qual motivo? Onde? Quando? De que maneira? A quem ajuda? 

Quais são os riscos? A que preço? Quem paga as despesas e como o fará? Neste exame, há 

questões que devem ter prioridade. Por exemplo, sabemos que a água é um recurso escasso 

e indispensável, sendo um direito fundamental que condiciona o exercício doutros direitos 

humanos. Isto está, sem dúvida, acima de toda a análise de impacto ambiental duma região. 

(gostei destas questões, transpondo para qualquer comportamento nosso) 

 

211. Às vezes, porém, esta educação, chamada a criar uma «cidadania ecológica», limita-se a 

informar e não consegue fazer maturar hábitos. A existência de leis e normas não é suficiente, 

a longo prazo, para limitar os maus comportamentos, mesmo que haja um válido controle. 

Para a norma jurídica produzir efeitos importantes e duradouros, é preciso que a maior parte 

dos membros da sociedade a tenha acolhido, com base em motivações adequadas, e reaja 

com uma transformação pessoal. A doação de si mesmo num compromisso ecológico só é 

possível a partir do cultivo de virtudes sólidas. 


