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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 em nosso Movimento porque temos que salvar o
ambiente natural. Da mesma forma que é preciso estar vivo, e não morto,
para trabalhar para se tornar santo, assim também o planeta deve estar vivo
para fornecer um lar para a humanidade. (...) Nosso planeta  é essencial para
que a vida exista. Portanto, uma ecologia saudável é a base da paz. Só
podemos construir paz e fraternidade em um planeta que existe.”

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

"Vamos fazer o que as plantas fazem. Eles absorvem da terra apenas a água,
os nutrientes e as outras coisas de que precisam, e não mais. Portanto, cada
um de nós deve ter o que precisa e todo o resto deve ser doado e
compartilhado com os outros.”

Chiara Lubich



A crise climática e ecológica representa um dos problemas mais críticos e urgentes de
nossos tempos. Um relatório recente do Painel Intergovernamental sobre Mudanças
Climáticas (IPCC) alerta para o "Código Vermelho para a humanidade", mostrando que
"a mudança climática é uma ameaça grave e crescente ao nosso bem-estar e a um
planeta saudável."

Diante dessa emergência sem precedentes, indivíduos e comunidades são estimulados
a tomar medidas climáticas ambiciosas em todos os níveis. 

O compromisso pelo cuidado com a criação marcou significativamente o caminho das
comunidades religiosas em todo o mundo nas últimas décadas. Na Igreja Católica
Romana, o Papa Francisco com a carta encíclica Laudato Sì apela urgentemente "para
um novo diálogo sobre como estamos moldando o futuro do nosso planeta" e para
abrir "uma conversa que inclua todos, já que o desafio ambiental que estamos
passando e suas raízes humanas preocupam e afetam a todos nós.”

No cristianismo, particularmente relevante é o papel que Sua Santidade o Patriarca
Bartolomeu desempenhou neste contexto, ressaltando o profundo valor teológico da
natureza, enquanto na Comunhão Anglicana o "cuidado com a criação" representa uma
de suas Cinco Marcas de Missão.

Em todo o mundo, hindus, budistas, judeus e muçulmanos estão se engajando para
trazer mudanças para as pessoas e para o planeta, motivando a ação ecológica que
parte dos valores espirituais incorporados em suas tradições.

Mais recentemente, na preparação para a cúpula climática da COP26 das Nações
Unidas, todos os principais líderes religiosos,  incluindo o Patriarca Ecumênico
Ortodoxo Bartolomeu, o Papa Francisco e o Arcebispo de Canterbury, Justin Welby,
emitiram um apelo pré-COP26 sobre as mudanças climáticas, assumindo um
compromisso público para que suas comunidades criem planos para o meio ambiente.
 
O compromisso para o meio ambiente foi formalizado em 04 de outubro de 2021 com
o lançamento do Faith Plans for People and Planet Programme (Planos de Fé para as
Pessoas e o Programa do Planeta) representando a iniciativa ambiental mais
proeminente e ousada até hoje pela comunidade de fé global.

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/ 

3

1

2

3

4

EcoPlan do Movimento dos Focolares  – À escuta do grito da Terra, dos pobres e das novas gerações



Durante sua última Assembleia Geral (Janeiro-Fevereiro de 2021), o Movimento
identificou o cuidado com a criação como uma de suas principais prioridades. De modo
especial, a Assembleia se comprometeu a "rever os estilos de vida de seus membros e,
como um todo, verificar a sustentabilidade ecológica de suas estruturas e atividades.” 

Para alcançar esses objetivos ambientais ambiciosos, o Movimento dos Focolares
fortaleceu parcerias estratégicas com outras organizações como o Movimento Laudato
Sì   e a FaithInvest.

Em particular, estimulado pela parceria com a FaithInvest e em co-liderança com a
EcoOne,   membros do Movimento dos Focolares trabalharam para ampliar, conectar
e expandir o trabalho ambiental que já existe dentro do movimento.

Neste contexto, uma força-tarefa internacional de membros do Movimento dos
Focolares refletiu sobre a contribuição específica que o carisma da unidade traz para a
criação de um plano ecológico estratégico para o movimento a ser implementado
em nível local e nacional.

Com um Focolare EcoPlan nós desejamos:

Inspirar membros e comunidades no Movimento dos Focolares a reexaminar seus
estilos de vida em relação à salvaguarda das pessoas e do planeta, através dos
vários aspectos de nossa espiritualidade. 

Aumentar a conscientização de que a crise climática ameaça o bem-estar humano
e o nosso planeta, e que, com ações imediatas, os impactos mais catastróficos
ainda podem ser evitados.

Fazer uma declaração pública sobre nosso compromisso como organização para
com os nossos próximos e com o planeta, de acordo com os princípios
orientadores da ecologia integral. 

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

1.

2.

3.

4.

TAMBÉM O MOVIMENTO DOS FOCOLARES DESEJA SE COMPROMETER COM UM PLANO UM
TANTO QUANTO AMBICIOSO.

5 https://laudatosimovement.org/
6 uma organização internacional sem fins lucrativos que ajuda as comunidades religiosas a desenvolver planos ecológicos estratégicos de
médio a longo prazo https://www.faithinvest.org/
7 http://www.ecoone.org/en
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1.Incentivar as comunidades e realidades locais dos Focolares, tais como
"cidadezinhas/cidadelas", Centros Mariápolis, etc. a desenvolver seus próprios
planos ecológicos locais/nacionais, de acordo com essas orientações gerais e com
o apoio de uma rede de especialistas.

Revisar nosso consumo de energia e, sempre que possível, escolher um fornecedor
de energia renovável. Minimizar a perda de calor de casas e centros, iluminação e
consumo de água ajustando nossos hábitos e adotando medidas de economia de
energia, como melhorar o isolamento, mudar para lâmpadas LED, etc.

Revitalizar a nossa comunhão de bens ("fagotto") 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 planejamento, um processo de planejamento e um local para se conectar a outras pessoas que estão agindo
(https://laudatosiactionplatform.org/).
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O Focolare Ecoplan também atua como uma declaração pública do compromisso
ecológico das nossas comunidades. Será apresentado no 50º aniversário do Programa
Ambiental das Nações Unidas (PNUMA) em junho de 2022 em Estocolmo, juntamente
com outros planos semelhantes de outras organizações dentro do Planos de Fé para as
Pessoas e para o Planeta estrutura que também inclui os planos que o Laudato Sì
Action Plataforma[1] coletou ao longo do ano passado.
Acreditamos que o carisma da unidade vivido nas comunidades locais do Focolare pode
inspirar as pessoas a dar suas contribuições únicas e importantes para este projeto
compartilhado de cuidado com as pessoas e com o planeta. 
O que motiva nossa ação para o meio ambiente está profundamente enraizado em
nossa visão espiritual da natureza e seu caráter relacional, e chama nossa vocação para
construir pontes e promover o diálogo em todos os níveis, para que a humanidade e o
planeta prosperem.
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O Movimento dos Focolares é uma realidade complexa. Considerando que seus
membros vêm de diferentes esferas da vida e se envolvem em uma variedade de
atividades, é difícil sugerir um conjunto de diretrizes ecológicas abrangentes para
todos.

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

Trabalho e Partilha

NOSSA MOTIVAÇÃO ESPIRITUAL
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Optar por desinvestir ativos financeiros de economia baseada em combustíveis
fósseis. Verificar as credenciais éticas de nossos bancos e mudar para outra
alternativa, se suas práticas de investimento forem prejudiciais ao meio ambiente.

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

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

Em nossa ação ecológica, alavancar nossos fortes contatos ecumênicos, inter-
religiosos e cívicos existentes.

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

Rezar pela criação, individualmente e como comunidade. Envolver-nos em cultos
de oração durante a Semana Laudato Sì e a Temporada da Criação ou outras
iniciativas religiosas semelhantes.

Visitar e dar a conhecer espaços sagrados ao redor da comunidade local para nos
reconectarmos com a natureza e o patrimônio histórico.

Celebrar a beleza e a generosidade da criação.

Reduzir o desperdício de alimentos definindo o tamanho correto das porções e
usando sobras em outras refeições. 
Conectar, valorizar e promover espaços verdes locais em torno da comunidade
local.
Preferir produtos locais e orgânicos onde o orçamento permitir.

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

Espiritualidade e Oração

Natureza e Saúde
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Compra ética. Bens baratos geralmente envolvem a exploração das pessoas e do
meio ambiente.

Adotar a moderação como um estilo de vida. Saber como reduzir, reutilizar e
reciclar pode nos ajudar, ajudar a nossa comunidade e o meio ambiente,
economizando dinheiro, energia e recursos naturais.

Mostrar e proteger a beleza da natureza ao seu redor.

Formar-nos mais sobre o meio ambiente e sua relevância socioeconômica. 

Considerar iniciar um grupo local para monitorar a resposta da comunidade local
aos desafios prementes das mudanças climáticas.

Entrar em contato com a EcoOne e a equipe do Focolare EcoPlan para saber mais
sobre boas práticas ecológicas para as comunidades locais.

Considerar nossas escolhas de viagem. Preferir o transporte público em vez de
dirigir um carro sempre que possível. Escolher caminhar ou andar de bicicleta para
distâncias curtas.

Voar menos e pesquisar sobre como compensar as emissões de carbono das
viagens aéreas. Discernir nossa necessidade de viajar para reuniões presenciais.

Usar as mídias sociais para compartilhar boas práticas. Promover o Focolare
EcoPlan em nossa comunidade local.

7

Beleza e Harmonia

Sabedoria e Estudo

Comunicações e Mídia
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Convidamos as comunidades locais dos Focolares em todo o mundo a se envolverem
com as seguintes etapas:

A força-tarefa 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 central da EcoOne, Itália), Nino Puglisi
(Áustria), Alexander Simoen (Bélgica). O trabalho da força-tarefa é acompanhado por
Kenfack Etienne e Margarite Gomez (conselheiros centrais para o aspecto 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 equipe internacional de especialistas em colaboração com a EcoOne está
disponível para apoiar a ação ecológica local e concreta com recursos e diretrizes:
ecoplan@focolare.org

Criar uma equipe local/nacional para aumentar a conscientização e inspirar as
pessoas na comunidade local sobre o cuidado com a criação e a ação ambiental. 

Refletir juntos sobre como rever os estilos de vida localmente, com base nos
aspectos de 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 aspectos
(ver acima) e definir metas para mudanças de curto e longo prazo.

Compartilhar e celebrar realizações por se tornar uma comunidade mais
sustentável.
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UM APELO À AÇÃO

SOBRE A FORÇA-TAREFA ECOPLAN
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