
Paixão pela Terra, 
Sabedoria da Cruz

Introdução ao programa 
e apresentação Geral

Um programa de formação e de ação de seis meses, 
a fim de que a Família Passionista se implique 
na encíclica ‘Laudato Sì’.
Cuidar da criação de Deus.Cuidar da criação de Deus.
Abraçar a justiça do Evangelho.Abraçar a justiça do Evangelho.
Renovar o carisma passionistaRenovar o carisma passionista

“O desafio urgente 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” – Papa Francisco, Laudato Si’, 13

Manter viva a Memória da Paixão no século XXI



A Terra é o nosso lar comum. É uma terra santa. 
Desde o princípio, Deus declarou que era boa. 

Hoje em dia existe uma consciência crescente de que a 
criação de Deus está a ser danificada e os seus recursos 
não se repartem da maneira mais justa.

Paixão pela Terra, Sabedoria da Cruz

A família passionista mundial    Implicar-se na Laudato Sì

“A existência humana baseia-se em três relações fundamentais intimamente ligadas: as relações com Deus, com o 
próximo e com a terra.” – Papa Francisco, Laudato Si’, 66

“À luz da preocupação com a crise ambiental do 
nosso tempo e inspirado na encíclica Laudato 
Sì do Papa Francisco, o Capítulo Geral reco-
menda que todas as entidades da Congregação 
estudem a melhor maneira de responder a esta 
inquietação e comprometam-se em promover 
ações concretas a esse respeito.”

MENSAGEM DO 
SUPERIOR GERAL

Como resposta ao convite do 
nosso 47º Capítulo Geral, com 
esperançada confiança na vossa 
colaboração e cooperação, ten-

ho o prazer de apresentar o programa: “Paixão 
pela Terra, Sabedoria da Cruz”, dirigido a 
toda a Família Passionista.
O objetivo deste programa é a conversão 
ecológica e evangélica inspirada no nosso com-
promisso de compartilharmos juntos a receção 
contemplativa de Laudato Sì, à luz do nosso 
carisma passionista. Desejamos
Escutar e sentir o grito da Terra e o grito dos 
pobres e encontrar formas concretas de agir em 
favor da justiça, da solidariedade e da paz.
Quero manifestar a minha gratidão a “Passion-
ist Solidarity Network” de Louisville, Kentucky 
(USA), que acolheu o compromisso de delinear 
e preparar este programa.
Espero sinceramente que todos possam compro-
meter-se com este programa neste Ano Jubilar, 
que tem como tema: “Renovar a nossa Missão, 
Profecia, Esperança”.
Fraternalmente,

     
Joachim Rego, C.P.

“Deus destinou a terra e tudo o que ela contém para uso de todos 
os homens e de todos os povos, de sorte que  os bens criados de-
vem chegar equitativamente às mãos de todos, segundo a regra da 
justiça, inseparável da caridade”.

 – Concílio Vaticano II, “A Igreja no mundo contemporâneo”, GS 69.

Paixão pela Terra, Sabedoria da Cruz é um programa de formação e 
ação, em seis sessões, para que a Família Passionista de implique na Laudato Sì. 
Proporciona formação, recursos e ferramentas práticas para responder ao con-
vite urgente do Papa Francisco “a crescer na solidariedade, na responsabilidade 
e no cuidado assente na compaixão (LS, 210) da nossa casa comum.

Cuidar a criação de Deus    Abraçar a justiça do Evangelho
Renovar o carisma Passionista na espiritualidade da Laudato Sì

Este programa está delineado como um processo de transformação para que a 
Família Passionista mundial responda com colaboração, criatividade e convicção 
ao convite do Papa a escutar “o grito da Terra e o grito dos pobres”.  É um con-
vite à conversão, para que encontremos formas novas e eficazes de manter viva 
a Memória da Paixão no século XXI, aplicando a mensagem e os valores expres-
sos na Laudato Sì em todos os níveis da Congregação: cada um dos religiosos, 
comunidades, lugares onde trabalhamos, Províncias e Cúria Geral.

As seis sessões alinham-se com os seis capítulos de Laudato Sì. Cada sessão 
inclui informação para ajudar os participantes (1) a compreender e assumir os 
temas centrais de cada capítulo, (2) familiarizar-se com os problemas ambientais 
e sociais importantes abordados na encíclica, (3) criar e estruturar um diálogo 
comunitário animado e (4) considerar opções práticas e concretas para imple-
mentar ações que cumpram as diretrizes de Laudato Sì.

Responder ao grito da Terra e ao grito dos pobres 
é uma parte essencial da fé para aqueles que seguem hoje 
os passos de Jesus. 

“Lanço um convite urgente a renovar o diálogo sobre a maneira como estamos 
a construir o futuro do Planeta. Precisamos de um debate que nos una a todos, 
porque o desafio ambiental que vivemos e as suas raízes humanas dizem-nos 
respeito e têm impacto sobre todos nós”. 
       –  Papa Francisco, Laudato Sì, 14.
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Paixão pela TerraPaixão pela Terra
A nossa irmã Terra está a sofrer
Laudato Si’, encíclica do Papa Francisco de 
2015 “Sobre o cuidado da casa comum”, é 
um apelo sincero, apaixonado e comovedora-

mente eloquente para acordar antes que seja demasiado tarde. Se 
o Papa Leão XIII inaugurou o ensino social católico em 1891 com a 
Rerum Novarum para enfrentar a crise dos trabalhadores face à in-
dustrialização e às crueldades do capitalismo do laissez-faire; e se o 
Papa João XXIII deu uma contribuição particularmente urgente em 
1963 com Pacem in Terris, um verdadeiro presente de esperança 
para um mundo à beira da guerra nuclear; com Laudato Si’, Fran-
cisco acrescenta um capítulo de vital importância a esta tradição, 
porque no século XXI o mundo enfrenta uma crise sem preceden-
tes que não nos podemos dar ao luxo de negar ou ignorar.

A crise é esta: a boa criação de Deus, um dom surpreendente-
mente belo a ser reverenciado, respeitado e apreciado pelos seres 
humanos a quem Deus o confiou, está a ser destruída por todos 
nós. A Terra está a sofrer porque exploramos e abusamos daquilo 
que devemos amar e proteger. Francisco, como um profeta do An-
tigo Testamento, proclama: “Esta irmã grita por causa dos danos 
que lhe infligimos pelo nosso uso irresponsável e abuso dos bens 
que Deus colocou nela” (LS 2). Desde que Laudato Si’ foi publica-
do, incêndios florestais de proporções apocalípticas na Amazónia 
e no oeste dos Estados Unidos, glaciares que derretem a um ritmo 
alarmante, temperaturas anuais recorde e crescente perda de 
biodiversidade atestam que este sofrimento só tem piorado.

O problema é que nos vemos como “proprietários e dominado-
res” da nossa irmã Terra, “autorizados a saqueá-la” (LS 2), em 
vez de pessoas chamadas por Deus para acarinhar e cuidar deste 
dom. Assim, Laudato Si’ constitui um apelo retumbante à conver-
são que exige nada menos que uma reorientação fundamental 
das nossas vidas através da transformação contínua das nossas 
atitudes, valores, desejos e comportamentos. Esta conversão só 
estará completa quando formos capazes de ver o mundo não 
como “um problema a ser resolvido” mas como “um mistério 
alegre que contemplamos com júbilo” (LS 12).

4. Adoção de estilos de vida simples: sobriedade na 
utilização dos recursos e energia da Terra.

5. Criar uma Educação Ecológica: formação permanente.
6. Recuperar a espiritualidade ecológica: recuperar 

uma visão religiosa da criação de Deus.
7. Promover a ação e a defesa da comunidade.

Paixão pela Terra, Sabedoria da Cruz

Plataforma passionista para implementar ações em relação a Laudato Si’

Em Maio de 2020, o Papa Francisco lançou um convite às 
ordens religiosas para embarcar numa viagem de sete anos para 
implementar um plano de ação em relação à ecologia integral de 
“Laudato Si”, com sete objetivos. Clique aqui para saber mais. 

1. Responder ao grito da Terra.
2. Responder ao grito dos pobres.
3. Construir economias ecológicas: consumo e investimento éticos.

Sabedoria da CruzSabedoria da Cruz
O Carisma Passionista
Ao dirigir a Laudato Si’ “a cada pessoa que 
habita este planeta” (LS 3), o Papa Francisco 
convida homens e mulheres de todos os cantos 

do mundo a juntarem-se a ele para responder “à grandeza, urgên-
cia e beleza do desafio que se nos apresenta” (LS 15).  É o desafio 
da degradação ambiental implacável, um desrespeito generalizado 
pelo mundo natural que ameaça a existência de todas as criaturas 
e a possibilidade futura da própria vida.

Nós, Passionistas, devemos estar especialmente preparados - e 
verdadeiramente ansiosos - para responder ao convite de Fran-
cisco, porque o carisma Passionista ressoa profundamente com a 
visão, princípios e preocupações fundamentais de Laudato Si’. Tal 
como Francisco, que vê a realidade ardente do sofrimento, quer 
humano como ambiental, que lança um apelo a abraçar um modo 
de vida mais autêntico e verdadeiramente humano, marcado 
pela justiça, particularmente para os pobres. Também São Paulo 
da Cruz, “que via o nome de Jesus escrito na fronte dos pobres” 
(Const. 72), chama os seus seguidores a zelar “para que a nossa 
vida e apostolado sejam um sinal verdadeiro e credível de justiça 
e dignidade humana” (Const. 72). De facto, as nossas Constitu-
ições afirmam que “o nosso estilo de vida há de ser uma denúncia 
profética da injustiça que vemos à nossa volta e um testemunho 
contínuo contra a sociedade de consumo” (Const. 72).

Se os Passionistas devem “proclamar continuamente a Palavra da 
Cruz” (Const. 1), devemos discernir o que isto requer à luz da crise 
ambiental que Francisco verifica na “Laudato Si”. Todo o Passioni-
sta promete “promover a memória da Paixão de Cristo” (Const. 6). 
O que é que isto exige de nós quando descobrimos que a Paixão 
de Cristo continua não só nos sofrimentos dos seres humanos, 
mas também nos sofrimentos de toda a criação? Laudato Si’ é 
uma oportunidade - e um convite - para contemplar o que significa 
“proclamar Cristo Crucificado” no mundo de hoje. Se “queremos 
que a nossa peregrinação terrena seja anúncio de esperança para 
todos os homens” (Const. 8), temos de responder a esse apelo.
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https://laudatosiyear.org


1a SESSÃO
Despertar e prestar atenção
Aceitar a mensagem: Compreender o que está a acontecer à 

nossa casa comum.
Considerar os problemas: Recursos hídricos mundiais - toxici-

dade e escassez.
Agir: Utilização da água: considerar formas de conservar e 

proteger a dádiva da água.

Paixão pela Terra, Sabedoria da Cruz

Estrutura do programa: as seis sessões

As seis sessões deste programa estão alinhadas com os seis capítulos de “Laudato Si”. Cada uma das seis sessões inclui cinco segmentos 
para ajudar os Passionistas a receber a encíclica e responder ao convite do Papa Francisco para implementar uma plataforma de ação sobre 
“Laudato Si” (ver página 2). 

1a Parte: Formação – ACEITAR A MENSAGEM
 Compreender e aprofundar a nossa compreensão do tema central de cada capítulo de “Laudato Si”.
2a Parte: Motivação – CONSIDERANDO AS QUESTÕES
 Become familiar with and sensitized to the significant environmental and social issues 
 addressed in the encyclical.
3a Parte: Discussion – ENGAGE IN DIALOGUE
 Familiarizar-se e tomar consciência das importantes questões ambientais e sociais abordadas
 pela encíclica.
4a Parte: Responder – AGIR 
 Considerar opções práticas e concretas para tomar medidas para cumprir as orientações da Laudato Si’.
5a Parte: Recursos – PARA APROFUNDAR
 Aceder a informação adicional sobre o tema e passos de ação para cada sessão.

2a SESSÃO
Honrar a revelação de Deus no mundo natural
Aceitar a mensagem: Recuperar uma espiritualidade ecológi-

ca e reconhecer o universo como um dom sagrado.
Considerar os problemas: perda de biodiversidade e consumismo.
Agir Action: Habits of Consumption – consider choices made 

when purchasing, disposing of waste, and sustainable use 
of our lands and properties 

3a SESSÃO
Reconsiderar a relação do homem com o mundo natural
Aceitar a mensagem: Considerar uma alternativa holística ao 

paradigma tecnocrático.
Considerar os problemas: fome e insegurança alimentar. 
Agir: escolha alimentar: considerar a compra e o consumo de 

alimentos como uma escolha moral e atuar.

4a SESSÃO
Recuperar um sentido de parentesco humano 
com o mundo natural e todas as criaturas
Aceitar a mensagem: Despertar para a história do universo e 

da narrativa da interconetividade.
Considerar os problemas: poluição, desperdício, cultura descartável... 
Agir: transição energética: considerar formas de utilizar mais 

energia limpa e consumir energia de forma mais eficiente.

5a SESSÃO
Responder ao Grito da Terra e ao Grito dos Pobres
Aceitar a mensagem: : converter-se numa comunidade de 

compaixão e promover uma ecologia integral.
Considerar os problemas: alterações climáticas.
Agir: opções de transporte: considerar as opções de trans-

porte e as formas de reduzir as emissões de carbono.

6a SESSÃO
Participar na Grande Obra
Aceitar a mensagem: Comprometer-se num caminho de renovação 

com mudanças institucionais, sistemáticas e de estilo de vida. 
Considerar os problemas: pobreza e desigualdade global.
Agir: Generosidade e solidariedade: explorar novas formas 

de abrir os nossos corações e partilhar os nossos recursos 
com os outros.
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