Cidade do Vaticano, 23 de novembro de 2015

Eminência/Excelência Reverendíssima
Em nome do Papa Francisco e em meu nome, quero mais uma vez agradecer a Deus
com todo o coração pelas abundantes bênçãos concedidas depois da promulgação da Carta
Encíclica Laudato si’ de 18 de junho passado. Também agradecemos pelo Dia Mundial de
Oração pelo Cuidado da Criação de 1º de setembro e o discurso do Santo Padre junto à
Assembleia das Nações Unidas em 25 de setembro, no qual o Papa afirmou com eloquência
a existência de um verdadeiro “direito do ambiente”.
O objetivo desta carta é encorajar e apoiar, desde agora até dezembro, os resultados
que a Encíclica está encontrando dentro da Igreja e no mundo.
Em seu discurso por ocasião do Encontro Mundial dos Movimentos Populares deste
ano, Papa Francisco afirmou que a justiça muitas vezes requer uma ação política prudente por
parte dos funcionários eleitos. Ao mesmo tempo, o Santo Padre reconheceu que não podemos
deixar tudo nas mãos de dirigentes políticos de alto nível porque muitas vezes não é suficiente.
“O futuro da humanidade não está unicamente nas mãos dos grandes dirigentes, das grandes
potências e das elites. Está fundamentalmente nas mãos dos povos; na sua capacidade de se
organizarem e também nas suas mãos que regem, com humildade e convicção, este processo
de mudança”.
No dia 26 de outubro foi formalmente assinado e apresentado um “Apelo” da Igreja
de cada continente, no decorrer de uma animada entrevista coletiva junto à Sala de Imprensa
da Santa Sé aqui em Roma. Para visualizar o texto do apelo segue o link:
http://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2015/10/26/0824/01831.html#po

No dia 29 de novembro, cerca de um milhão de homens, mulheres e crianças
participarão da “Marcha Global pelo Clima” que será realizada em Londres, Berlim, Madri,
Amsterdã, Bogotá, Johannesburg, Dhaka, Campala, Omaha, Roma, São Paulo, Sydney, Seul,
Otawa, Tóquio e em outras 3000 cidades. Será um verdadeiro exercício de “cidadania
ecológica mundial”.
Os 50.000 representantes – 25.000 delegados oficiais e 25.000 participantes com
vários interesses – que se reunirão na COP21, precisam ouvir a mensagem da Laudato si’ e a
voz do povo de Deus. O papel dos cidadãos, que de todas as proveniências auspiciam uma

COP21 vitoriosa e responsável, é de conseguir repercussão direta nas grandes negociações e
decisões.
Eminência, Excelência, peço-lhe de coração para que ofereça o seu apoio com a
oração, a palavra e a ação. Por este motivo convido ao senhor para que ofereça a Celebração
das Santas Missas na sua Diocese, domingo, 29 de novembro, pelo o êxito fecundo da Reunião
de Cúpula Internacional sobre o Clima.
Além disso, se o senhor quiser encorajar os fiéis, e não somente, a exercer a
“cidadania ecológica”, ajudaria a garantir o espírito humilde e pacífico da Laudato si’,
exprimindo desse modo espiritualidade de comunhão com a Igreja universal. Convido-lhe, se
o senhor se interessar, a verificar se é prevista alguma manifestação em favor da guarda do
clima junto da sua Diocese, ou nas proximidades, nos links abaixo:
http://globalclimatemarch.org/fr/
http://globalclimatemarch.org/en/
http://globalclimatemarch.org/de/
http://globalclimatemarch.org/pt/
http://globalclimatemarch.org/es/
Para maiores informações sobre a “Marcha Global do Clima” na sua região, e obter
contatos, favor enviar um e-mail a cop21@justpeace.va. O senhor receberá imediatamente
informações sobre os eventos em programa e relativo contato.
Em caso de dificuldade em receber o e-mail ou abrir o link, o senhor pode nos contatar
no endereço: encyclica@justpeace.va
Unimo-nos em oração com as palavras conclusivas do “Apelo” mundial:
“Oração pela Terra
Deus de amor, ensina-nos a cuidar deste mundo como nossa casa comum.
Inspira os líderes governamentais que se reúnem em Paris:
- para que escutem e prestem atenção ao clamor da terra e ao clamor dos pobres;
- para que se unam de mente e coração dando uma resposta corajosa;
- que busque o bem comum e proteja o belo jardim terrestre que criaste para nós, para
todos os nossos irmãos e irmãs, para todas as gerações vindouras.
Ámen”.
Cordiais saudações em Cristo,

Peter K.A. Card. Turkson
Presidente

