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“A saúde do Corpo Místico e da humanidade é a paz. E a saúde do cosmo é a
ecologia. Tenho a impressão de que no futuro haverá um grande desenvolvimento
ecológico no nosso Movimento porque temos que salvar o ambiente natural. Da
mesma forma que é preciso estarmos vivos, e não mortos, para trabalhar para nos
santificarmos, também o planeta deve estar vivo para dar uma casa à humanidade.
(...) O nosso planeta é essencial para que a vida exista. Portanto, uma ecologia
saudável é a base da paz. Só podemos construir a paz e a fraternidade num planeta
que existe.”

Chiara Lubich, Rocca di Papa, 25 de junho de 1991.

"Consideremos o exemplo das plantas. Só absorvem da terra a água, as
substâncias nutritivas e outras coisas que precisam, nada mais. Portanto,
cada um de nós deve ter o que precisa e tudo o resto deve ser dado e
partilhado com os outros.”

Chiara Lubich



A crise climática e ecológica representa um dos problemas mais críticos e urgentes dos
nossos tempos. Um relatório recente do Grupo Intergovernamental de especialistas de
Alterações Climáticas (IPCC) alerta para o "código vermelho da humanidade", alegando
que "a alteração climática é uma grave e crescente ameaça para o nosso bem-estar e
para um planeta saudável."

Perante esta emergência sem precedentes, cada pessoa e as comunidades são
convidados a tomar medidas ambiciosas, a todos os níveis, a favor do clima. 

O compromisso para cuidar da criação marcou significativamente o caminho das
comunidades religiosas em todo o mundo, nas últimas décadas. Na Igreja Católica
Romana, o Papa Francisco com a Encíclica Laudato Sì, lança um urgente apelo "para um
novo diálogo sobre como estamos a moldar o futuro do nosso planeta" e para abrir
"um diálogo que inclua todos, dado que o desafio ambiental que vivemos, bem como
as suas raízes humanas, dizem respeito e interessam a todos nós.”

No Cristianismo, é particularmente relevante o papel que Sua Santidade o Patriarca
Bartolomeu tem desempenhado a este respeito, sublinhando o profundo valor
teológico da natureza, enquanto que na Comunidade Anglicana o "cuidado com a
criação" representa um dos Cinco Pontos fundamentais da sua Missão.

No mundo inteiro, os hindus, os budistas, os judeus e os muçulmanos têm-se
empenhado para que haja uma mudança a favor das pessoas e do planeta, lançando a
ação ecológica a partir dos valores espirituais estabelecidos nas suas tradições.

Mais recentemente, na preparação da cimeira sobre o clima COP26 das Nações Unidas,
todos os principais líderes religiosos , incluindo o Patriarca Ecuménico Ortodoxo
Bartolomeu, o Papa Francisco e o Arcebispo de Canterbury, Justin Welby, lançaram um
apelo sobre as alterações climáticas para COP26, empenhando publicamente as
respetivas comunidades na elaboração de planos para o meio ambiente.
 
O compromisso para o meio ambiente foi formalizado em 4 de outubro de 2021 com o
lançamento do Faith Plans for People and Planet Programme (Planos de Fé para as
Pessoas e para o Programa do Planeta)  que representa a iniciativa ambiental mais
importante e corajosa da comunidade religiosa mundial.

1 https://www.ipcc.ch/2022/02/28/pr-wgii-ar6/
2 Laudato Sì, 14
3 https://unfccc.int/news/world-religious-leaders-and-scientists-make-pre-cop26-appeal
4 https://www.faithplans.org/ 
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Durante a sua última Assembleia Geral (em janeiro-fevereiro de 2021), o Movimento
identificou o cuidado da criação como uma das suas principais prioridades. A
Assembleia comprometeu-se, especificadamente, a "rever o estilo de vida dos seus
membros e, como um todo, a verificar a sustentabilidade ecológica das suas estruturas
e atividades.” 

Para realizar estes objetivos ambientais ambiciosos, o Movimento dos Focolares
reforçou parcerias específicas com outras organizações, como o Movimento Laudato Sì  
e a FaithInvest.

Sobretudo, incentivados pela parceria com a FaithInvest e em colaboração com a
EcoOne , os membros do Movimento dos Focolares trabalharam para ampliar,
relacionar e alargar o trabalho ambiental já existente dentro do Movimento.

Neste sentido, uma Equipa especializada e internacional de membros do Movimento
dos Focolares analisou e refletiu sobre o contributo específico que o carisma da
unidade dá à criação de um plano ecológico estratégico para o Movimento a pôr em
prática, a nível local e nacional.

Com o EcoPlan dos Focolares queremos:

Sugerir aos membros e comunidades do Movimento dos Focolares que repensem
o seu estilo de vida no que respeita à salvaguarda das pessoas e do planeta,
através dos vários aspetos da nossa espiritualidade. 

Sensibilizar a opinião pública relativamente ao facto de que a crise climática
ameaça quer o bem-estar humano quer o nosso planeta, e que, com ações
imediatas, os impactos mais catastróficos ainda podem ser prevenidos.

Declarar publicamente o nosso empenho como organização no que respeita aos
nossos vizinhos e ao planeta, de acordo com os princípios orientadores da
ecologia integral. 

Exprimir as raízes espirituais do nosso compromisso ecológico, sublinhando
especialmente a sua forte dimensão ecuménica e inter-religiosa.

1.

2.

3.

4.

TAMBÉM O MOVIMENTO DOS FOCOLARES DESEJA EMPENHAR-SE NUM PLANO TÃO
AMBICIOSO.

5 https://laudatosimovement.org/
6 Uma organização internacional não lucrativa que ajuda as comunidades religiosas a desenvolver planos estratégicos ecológicos a
médio e longo prazo.
7 http://www.ecoone.org/en
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Encorajar as comunidades locais do Movimento dos Focolares e as realidades
como as "Cidadelas de testemunho", os Centros Mariápolis, etc. a desenvolver os
seus próprios planos ecológicos locais/nacionais, de acordo com estas
orientações gerais e com o apoio de uma equipa de especialistas.

Rever o nosso consumo de energia e, onde for possível, escolher um fornecedor de
energia renovável. Minimizar a perda de calor nas casas e centros, na iluminação e
no consumo de água, mudando os nossos hábitos e adotando medidas de
poupança de energia, como melhorar o isolamento, mudar para lâmpadas LED, etc.

Dar nova vida à nossa comunhão de bens ("fagote") como forma de promover a
solidariedade e combater o consumismo e a cultura do desperdício.

5.

8 Um espaço digital online lançado em novembro de 2021 pelo Dicastério do Vaticano para o Desenvolvimento Humano Integral, que
oferece guias e recursos de planeamento, um processo de planeamento e um local para se relacionar com outras pessoas que já o fazem
(https://laudatosiactionplatform.org/).
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Os EcoPlan dos Focolares representam também uma declaração pública do
compromisso ecológico das nossas comunidades. Será apresentado, em Estocolmo, no
50º aniversário do Programa Ambiental das Nações Unidas (PNUMA) em junho de
2022, juntamente com outros planos semelhantes de outras organizações, no âmbito
dos “Planos de Fé para as Pessoas e para o Planeta, que incluem ainda os planos que a
Plataforma de ação Laudato Sì   recolheu no último ano.

Nós acreditamos que o carisma da unidade vivido, nas comunidades locais do
Movimento dos Focolares, pode inspirar as pessoas a dar o seu único e importante
contributo a este projeto, partilhado, de cuidar das pessoas e do planeta. 

O que nos leva a agir relativamente ao ambiente está profundamente enraizado na
nossa visão espiritual da natureza e do seu caráter relacional; apela-nos à nossa
vocação de construir pontes e de promover o diálogo a todos os níveis, para fazer 
 prosperar quer os seres humanos quer o planeta.
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O Movimento dos Focolares é uma realidade complexa. Considerando que os seus
membros provêm de diferentes percursos de vida e se dedicam a diversas atividades, é
difícil sugerir um conjunto de diretrizes ecológicas abrangentes para todos.

Portanto, sugerimos que as comunidades locais se inspirem nos sete aspetos da
espiritualidade da unidade, para desenvolver o seu próprio plano de ação ecológica.

Comunhão de bens, Economia e Trabalho 

A NOSSA MOTIVAÇÃO ESPIRITUAL
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Optar por desinvestir nas atividades financeiras de economia baseada em
combustíveis fósseis. Verificar as credenciais éticas dos nossos bancos e mudar
para outra alternativa, se os investimentos forem prejudiciais ao meio ambiente.

Compras éticas: escolher produtos e fornecedores cujas práticas não sejam
prejudiciais ao planeta.

Envolver e mobilizar as comunidades locais nas atividades ecológicas concretas em
colaboração com outras pessoas.

Na nossa ação ecológica, ter em consideração os fortes contactos já existentes com
as organizações ecuménicas, inter-religiosas e civis.

Garantir uma opção preferencial pelos jovens, pelos imigrantes e pelas
comunidades pobres e marginalizadas, porque representam aqueles que pagarão o
preço mais alto nesta emergência climática.

Rezar pela criação, individualmente e como comunidade. Participar nos momentos
de oração durante a Semana do “Laudato Sì” e no período dedicado à Criação ou
noutras iniciativas religiosas semelhantes.

Visitar e dar a conhecer os lugares sagrados da comunidade local para nos
relacionarmos com a natureza e o património histórico.

Celebrar a beleza e a generosidade da criação.

Reduzir o desperdício de alimentos, definindo o tamanho correto das porções e
usando as sobras noutras refeições. 

Comunicar, valorizar e promover espaços verdes ao redor da comunidade local.

Preferir produtos locais e biológicos, quando houver a possibilidade económica de
os adquirir.

Reduzir os plásticos comprando produtos que não são embalados em plástico e
evitar especialmente os artigos de plástico descartáveis.
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Testemunho e Irradiação

União com Deus e Oração

Natureza e Saúde
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Escolher roupas com critério ético. Os produtos de custo baixo, por vezes, implicam
a exploração de pessoas e do ambiente.

Adotar um estilo de vida moderado. Saber como reduzir, reutilizar e reciclar pode
ajudar as pessoas, as comunidades e o meio ambiente, economizando dinheiro,
energia e recursos naturais.

Mostrar e proteger a beleza da natureza que nos rodeia.

Formarmo-nos melhor sobre o meio ambiente e sua relevância sócio-económica. 

Considerar a possibilidade de formar um grupo local para monitorizar a resposta da
comunidade local aos desafios prementes das alterações climáticas.

Entrar em contacto com a EcoOne e a equipa do Focolar EcoPlan para saber mais
sobre boas práticas ecológicas para as comunidades locais.

Ter em consideração as nossas escolhas de viagem. Preferir o transporte público ao
carro, sempre que possível. Escolher caminhar ou andar de bicicleta nas distâncias
curtas.

Utilizar menos o avião e procurar compensar as emissões de carbono das viagens
aéreas. Discernir sobre a necessidade de viajar para reuniões presenciais.

Usar as redes sociais para partilhar as boas práticas. Promover o Focolar EcoPlan na
nossa comunidade local.
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Harmonia e Ambiente

Sabedoria e Estudo

Unidade e Meios de Comunicação
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Convidemos as comunidades locais dos Focolares de todo o mundo a envolverem-se
nas seguintes etapas:

A equipa internacional é composta por: Juliette Amidi (Líbano), Yob Doronila
(Austrália), Thalassia Giaccone (Itália), Ana Clara Giovani (Brasil), Catalina Hinojosa
(Equador), Tom McGlynn (EUA), John Mundell (EUA), Sarah Mundell (EUA), Elisabeth
Ohlbock (Irlanda), Stefania Papa (coordenadora principal da EcoOne, Itália), Nino
Puglisi (Áustria), Alexander Simoen (Bélgica). O trabalho da equipa é acompanhado por
Kenfack Etienne e Margarite Gomez (conselheiros centrais para o aspeto da "Natureza
e Vida Física"), Roberto Signor (Centro de Diálogo Inter-religioso) e Lorna Gold
(membro do Movimento dos Focolares, presidente do Movimento Laudato Sì e
diretora de projetos na FaithInvest).

Uma equipa internacional de especialistas, em colaboração com a EcoOne, está
disponível para apoiar a ação ecológica local e concreta com recursos e diretrizes em:
ecoplan@focolare.org

Criar uma equipa local/nacional para sensibilizar e inspirar as pessoas da
comunidade local para cuidar da criação e da ação ambiental. 

Refletir juntos sobre como rever os estilos de vida, a nível local, com base nos
aspetos da nossa espiritualidade, vistos através das lentes da ecologia integral.

Identificar os principais parceiros locais para ampliar a ação.

Desenvolver um EcoPlan local/nacional, possivelmente inspirado nos sete aspetos
(ver acima) e definir os objetivos de mudanças a curto e a longo prazo.

Partilhar e pôr em relevo os resultados obtidos por se ter tornado uma comunidade
mais sustentável.
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UM CONVITE À AÇÃO

INFORMAÇÕES SOBRE A EQUIPA ESPECIALIZADA ECOPLAN
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