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Introdução 
Ecologia, um termo usado pela biologia é o estudo das relações entre todos os organismos 
vivos, incluindo humanos com aquilo que os cerca ou seus ambientes. Conversão é uma troca 
de algo para uma outra coisa, uma mudança. Quando pensamos em conversão ecológica, 
portanto, comecemos por reservar alguns momentos para refletir sobre a profunda inter-
relação que nós humanos temos com toda a vida que nos cerca. 
 
Considere com admiração, reverência e gratidão as incríveis relações ecológicas que temos 
com tudo o que nos cerca - as estrelas, o sol, a lua, os mares, as montanhas, as plantas, as 
criaturas da Terra e com todos povos, em todos os lugares. A partir desse sentimento de 
admiração, reverência e gratidão, que conversão ecológica ou mudanças vêm de imediato à 
sua mente e que são críticas para viver em um relacionamento mútuo e correto com tudo o 
que a(o) cerca no mundo hoje? 
 
Chamado à Oração 
Amoroso Deus Criador, fizeste tudo o que vive à tua própria imagem e semelhança. Deste-nos 
a Terra, nosso lar (do grego, oikos), um lugar para viver. Que teu Espírito permeie nossos 
corações enquanto contemplamos nosso relacionamento com toda a criação que existe em 
nosso lar. Ajude-nos a estarmos abertos a todas às transformações ecológicas que a justiça 
exige que façamos individual e comunitariamente. Assim rezamos em nome de Jesus. Amém. 

Experiência  
O que é Conversão Ecológica? * 
É com os indivíduos, com certeza, que a conversão começa, e se um indivíduo, tal 
como Thomas Merton registra suas experiências em um diário, podemos traçar as 
transformações à medida que elas acontecem. Quando Merton encontrou pela primeira vez 
uma resenha de Silent Spring, de Rachel Carson, em 1962, ele ficou chocado ao saber o que 
está acontecendo com as aves, resultado do uso indiscriminado de venenos. Quando mais 
tarde ele leu o livro de Rachel, seus olhos se abriram para sua própria cumplicidade nessa 
prática destrutiva, fazendo com que ele renunciasse totalmente às suas próprias loucuras com 
o DDT1. O que se transformou foi, primeiro, sua própria consciência naquilo que ele estava 
envolvido; e, à medida em que sua consciência e compreensão cresciam, suas formas de se 
relacionar com o ambiente natural também se transformavam. 

Embora o momento de conversão de Merton provavelmente tenha começado com o choque 
repentino ao ler sobre o livro de Carson, as bases foram lançadas muito antes, na primeira 
infância, por influência de seus pais (ambos pintores), que lhe proveram amor pela natureza e 
o ensinaram a ver e a cuidar do mundo natural ao seu redor. Este foi o passo fundamental 
                                                   
1  Nota de tradução: DDT (Dicloro-difenil-tricloroetano) é um pesticida de alta toxidade e contaminação 
ambiental. Esta substância foi amplamente usada nos EUA em hortas e lavouras e que foi jogada no Vietnam 
durante a guerra dos estadunidenses contra os vietnamitas, como “arma” de guerra.  

https://www.thinkingfaith.org/articles/thomas-merton-embrace-difference


envolvendo empatia com o mundo natural em toda a sua beleza e fragilidade, uma condição 
sine qua non2 para o que viria a seguir. 

No entanto, a transformação particular de Merton no início da década de 1960 resultou em 
uma conversão ambiental e não ecológica: esta foi focada no ambiente natural onde ele viveu 
como monge e eremita nas florestas do Kentucky3. Um passo a mais era necessário para 
desenvolver uma visão ecológica. Merton precisou ir além da empatia com o mundo natural 
para poder entendê-lo como um conjunto interligado de sistemas que sustentam toda a vida no 
planeta. Sua conversão ambiental foi apenas um primeiro desdobramento na “evolução de 
uma consciência ecológica”. (* fonte:  https://laudatosimovement.org/2021/06/24/what-is-an-ecological-
conversion-en-news/ ) 

Reflexão 
Encontre algum tempo de reflexão prolongado para ler o Capítulo Três de Raízes Humanas da 
Crise Ecológica e o Capítulo Quatro de Ecologia Integral na Laudato Si’. Que conversões 
ecológicas o Papa Francisco exige do mundo inteiro nesta grande Encíclica? Como isso pode 
afetar sua própria vida diária? 
 
Como irmãs, associados e colaboradores, nós estamos familiarizados com VSE que nos 
chama à visão do Evangelho para um “contínuo processo de conversão do coração” (VSE C36-
39; VSE DG 51). Tire algum tempo de silêncio e releia essas passagens em oração para 
considerar como cada passagem, quando lida através de uma lente ecológica, parece convidar 
o coração a uma profunda conversão ecológica. 

 

Ação  
 
Após seus momentos de ponderação, reflexão e leitura individual ou com outras pessoas:  

o Discuta o que significa para você conversão ecológica e depois compartilhe uma 
descrição ou história de qualquer conversão ecológica pessoal que você tenha 
experimentado; 

o Decida quais três ações específicas você tomará individualmente ou com outras 
pessoas para responder ao que os Capítulos Três e Quatro da Laudato Si’ nos pedem; 

o Em oração, crie uma Mandala para si mesmo para que esta sirva como um lembrete 
sobre nossas relações ecológicas na Terra, nossa casa, bem como além deste, em todo 
o magnífico universo; 

o Ao rezar o Pai Nosso, diga a palavra reino4 de forma consciente de maneira que ela 
possa ecoar mais perto das implicações ecológicas desta oração sagrada: 

 
 
 

                                                   
2 Nota de tradução: “expressão em latim que significa ato ou condição indispensável para que algo aconteça.” 
 
3 Nota de tradução : Nome de um estado nos EUA 
 
4 Nota de tradução: aqui o texto traduzido precisou ser interpretado por causa das palavras usadas que não 
possuem a mesma equivalência em português. O texto original traz, “ao rezar o pai nosso, dizer a palavra 
“kindom” em vez de “kingdom”. A palavra “Kingdom” ( king= rei) significa “reino” e remete a ideia de 
colonialismo, de um rei com seus súditos, de hierarquia.  A palavra “Kindom” vem de “Kin”, que significa 
parente, parentesco, família ampliada. Neste caso, todos os irmãos e irmãs, ancestrais e todos os que se 
relacionam a nós. Este termo está sendo usado cada vez mais para indicar toda a criação.   

https://laudatosimovement.org/2021/06/24/what-is-an-ecological-conversion-en-news/
https://laudatosimovement.org/2021/06/24/what-is-an-ecological-conversion-en-news/


 
Oração Conclusiva a partir de Laudato Si’ 

Deus todo-poderoso, estás presente em 
todo o universo e na mais pequena de tuas 
criaturas. 
Abraças com tua ternura tudo o que existe. 
Derrama sobre nós o poder de teu amor 
para que possamos proteger a vida e a 
beleza. 
Enche-nos de paz para que possamos viver 
como irmãos e irmãs, sem ferir ninguém. 
 
Oh, Deus dos pobres, 
Ajuda-nos a resgatar os abandonados e 
esquecidos dessa terra, tão preciosos a teus 
olhos. 
Traze cura para nossas vidas, para que 
possamos proteger o mundo ao invés de 
depredá-lo,  
Para que semeemos beleza, e não poluição 
e destruição. 

Toca os corações daqueles que procuram 
apenas o lucro à custa dos pobres e da 
terra. Toca-nos para que possamos 
descobrir o valor de cada coisa, de cada 
pessoa, 
Para sermos enchidos com reverência e 
contemplação, 
Para que reconheçamos que somos 
profundamente unidos com cada criatura 
Enquanto caminhamos rumo à tua luz 
infinita. 
Te agradecemos por estares conosco cada 
dia. 
Encoraja-nos, te pedimos, em nossa luta 
por justiça, amor e paz. 

 
 

 
 
 

Preparado por Mary Heather MacKinnon, IENS, Província de Atlantic Midwest  
para a Rede Shalom Internacional das IENS.  

 
 
 
 

 Desenho gráfico retirado da Direção Orientadora do 24° Capitulo Geral. Design: Escritório Congregacional de 
Comunicações. 
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