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Bem-vindos/as!
Somos imensamente gratos por você responder
ao apelo do Papa Francisco para cuidar de nossa
casa

comum!

Agradecemos

pelo

seu

compromisso de cuidar da divina Criação, dos
mais pobres e das gerações futuras. O fato de
você ter se inscrito para ser um/a Animador/a
Laudato Si’ é um sinal de esperança nestes
tempos de crescente crise socioambiental e
emergência climática. Damos as boas-vindas à
nossa família global, composta por milhares de
líderes como você, que estão liderando a missão
do Movimento Católico Global pelo Clima em
suas comunidades locais no mundo inteiro.
Como o Papa Francisco escreveu na encíclica
Laudato Si’, “são necessários os talentos e o
envolvimento de todos para reparar o dano
causado pelos humanos sobre a criação de
Deus” (LS 14). Portanto, somos gratos por sua
decisão de colocar seus talentos e envolvimento
a serviço do nosso movimento e da Criação de
Deus, e rezamos para que o Espírito Santo nos
guie nesta jornada.

Os Animadores Laudato Si’
se resumem em duas ideias
principais:
Nós “vivemos a Laudato Si’” Buscamos colocar
a Laudato Si’” em ação em nossas próprias vidas.
Este é o nosso lema, nosso princípio orientador.
Guiados pelo “grito da terra e o grito dos pobres”
(LS 49), buscamos encarnar a mensagem da
Laudato Si’ e servir como exemplo.
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Nós animamos outros a “viver a Laudato Si’” Nós animamos
nossas comunidades ou grupos locais para viver a Laudato Si’,
caminhando juntos nesta jornada de conversão ecológica
desaﬁadora,
mas
emocionante.
Tanto
por
precisarmos de uma comunidade para nos apoiar
nesta jornada exigente (é difícil demais sozinhos),
quanto porque a escala da crise ecológica é tão
grande que precisamos recrutar mais pessoas para se
juntar a nós e construir um movimento massivo.
Você pode estar se perguntando o que vem a
seguir, agora que se tornou *oﬁcialmente* um/a
Animador/a Laudato Si’. Este guia tem recursos
e dicas para continuar sua jornada para trazer
a Laudato Si’ à vida.
Convidamos você a fazer o que puder, onde puder.
Nós encorajamos você a viver com simplicidade e trabalhar
para construir um mundo que cuide do nosso precioso
planeta e dos nossos irmãos e irmãs que vivem na pobreza.
Para nutrir sua própria conversão ecológica e para refletir
sobre o que você escreveu quando assumiu o Compromisso
Laudato Si' durante seu curso.

SEUS CONTATOS

regionais

América Hispânica - animadores@catholicclimatemovement.global
Países de língua portuguesa - igor@catholicclimatemovement.global
Ásia-Pacíﬁco & Oceania - cheryl@catholicclimatemovement.global
América do Norte - angelica@catholicclimatemovement.global
África - benedict@catholicclimatemovement.global
Itália - antonio@catholicclimatemovement.global
Espanha - a.garrido@catholicclimatemovement.global
Polônia - piotr@catholicclimatemovement.global
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Qual o próximo
passo para a sua

comunidade?

Convidamos você a discernir em espírito de oração qual será seu
próximo passo para cuidar de nossa casa comum. As perguntas a
seguir vão ajudar a orientar sua reﬂexão, seja sozinho/a ou em
grupo:

OBJETIVOS
- Pense nas 3 áreas estratégicas do GCCM de conversão
ecológica, sustentabilidade e incidência política
profética (veja acima). Como você mais gostaria de
concretizá-los em sua comunidade - e por quê? O que
te chama para esta ação? Não há problema em
começar pequeno!
- Como seria o sucesso? Imagine mesmo - faça um
desenho!

REALIDADE
- O que está acontecendo agora?

OPÇÕES
- Quais são as opções de como você
pode avançar essas metas em seu
contexto local?
- Quais são os principais marcos ao longo
do caminho para atingir sua meta?
-Quais são algumas das primeiras
ações que você pode realizar e quando
estará disposto/a a realizá-las?
- Com quais organizações e indivíduos você pode fazer parceria? Faça uma lista e
conecte-se com eles.
- Como você pode buscar recursos? Ou como você poderia realizar algumas de suas
grandes ideias com pouquíssimos recursos?
- Que desaﬁos você prevê e como poderia superá-los?
- Quem seria capaz de orientar, encorajar ou apoiar você a pensar neste plano e
colocá-lo em ação?
- Como você irá comemorar quando realizar as primeiras ações?

VONTADE
- Como você pode se lembrar de seu compromisso de cuidar da criação quando as
coisas não saem como planejado?
- O que vai te ajudar a realmente dar vida à sua visão? Um/a amigo/a, parente, outro/a
animador/a? Entre em contato e peça apoio.
- Em uma escala de 1 a 10, quão comprometido/a você está com este plano? O que o levaria a um
10?
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Como formar um

Círculo Laudato Si’

Esta página tem um conjunto abrangente de recursos para os Círculos Laudato Si’. Também há
este livreto para líderes de Círculos.
Pense na sua visão do que deseja fazer na sua paróquia ou comunidade. Como seria o
ideal? Isso pode incluir questões ambientais locais nas quais você gostaria de trabalhar.
Encontre pelo menos 2 ou 3 pessoas que queiram fazer parte desta equipe. Você vai
precisar desse apoio. Faça uma rede com outras pessoas - você pode usar este guia .
para ajudar a estruturar a sua conversa.
Conecte-se com outros/as Animadores perto de você - podem ser uma fonte de
ideias/recursos/inspiração/parceria. Pergunte ao seu líder regional se ele fará uma
introdução caso você ainda não esteja conectado/a no WhatsApp ou em nossos grupos online.
Aprenda como formar um grupo/pastoral de cuidado da criação - pergunte ao líder de
sua igreja se você pode iniciar este trabalho. Algumas igrejas pedem uma proposta,
outras podem aceitar que você comece o grupo sem ser um grupo “oﬁcial”. Que tipo de
compromisso a paróquia pede? Quais as expectativas paroquiais?
Entre em contato com o seu padre - pode ser difícil contatá-los, eles
são muito ocupados. Mas se você puder, compartilhe sua paixão por
dar vida à LS e seus objetivos. Se você ganhar o apoio deles, eles
podem ser palestrantes em eventos, o que valida coisas para outras
pessoas e aumenta seu potencial
Se a sua Diocese for ativa e apoiar, você pode obter uma carta de apoio
da Diocese.
Busque ideias sobre oportunidades de divulgação. Por exemplo, talvez
haja algum evento que se aproxima, ou você poderia ﬁcar em uma
mesa e conversar com as pessoas depois da missa.

Nota importante:

se você não estiver envolvido na sua paróquia,
tudo bem também. Muitas pessoas formam
círculos fora das paróquias. Por exemplo, os
alunos podem começar em suas escolas, os
proﬁssionais

podem

começar

amigos/colegas, etc.
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Maneiras de estruturar
seu Círculo ou
grupo local

Este recurso do organizador especialista Marshall Ganz explica como pensamos sobre
liderança compartilhada:

Fazemos uma abordagem particular para
estruturar a liderança, uma estrutura que
nos possibilita desenvolver a liderança de
outros, mesmo como exercício de nossa
própria liderança. Às vezes, pensamos que
a liderança se trata de ser a pessoa a qual
todos se referem:
Como se sente sendo o ponto no meio de
todas essas setas? Como se sente ser uma
das setas que não consegue alcançar o
ponto? E o que acontece se o “ponto” no
meio desaparecer?
Às vezes pensamos que não precisamos de
liderança, porque “todos somos líderes”,
mas essa estrutura parece assim:

Quem é responsável por coordenar todos?
E quem é responsável pelo bem de todos,
não apenas das partes em particular? Quem
tem a responsabilidade pelas decisões
tomadas?Outra maneira de praticar a
liderança é como este “ﬂoco de neve”:
práticas
de
liderança
através
do
desenvolvimento de outros líderes que, por
sua vez, desenvolvem outros líderes, até às
bases. Apesar de você ser o “ponto” no
meio,
seu
trabalho
depende
do
desenvolvimento da liderança de outras
pessoas.
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Veja como isso pode parecer para seu grupo local. Isso pode
ser usado para Círculos, Capítulos ou pastorais Paroquiais:
Líder de Círculo - responsável por coordenar os demais líderes e zelar por
toda a equipe. Mantém o contato com a equipe GCCM e outros
líderes de Círculos para suporte, orientação e informações.
Líder Comunitário - responsável por identiﬁcar e buscar
novas maneiras de alcançar mais e mais pessoas e envolver toda
a equipe ao fazê-lo
Líder de Comunicações - responsável pelas mídias
sociais e comunicação para todo o grupo do Círculo
Líder

de

Mobilização

-

responsável

por

identiﬁcar

oportunidades de mobilização do GCCM, construindo
relações com organizações de justiça climática e
encontrando maneiras de seu grupo apoiar esses
esforços.
Líder de Espiritualidade - lidera orações, mantém o
contato com os recursos espirituais mensais do
GCCM e encontra outras maneiras de apoiar o
grupo no aprofundamento de sua conversão
ecológica.
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Conecte-se

com o GCCM
Nos siga nas redes!
Facebook
Twitter
Instagram
- Receba nossos e-mails -marque-os
como contatos seguros ou conﬁáveis
para não perder nenhuma atualização
oportuna
- Entre no grupo regional/nacional do
WhatsApp - conﬁra a lista completa de
Grupos e seus respectivos links de acesso.

- Chamados periódicas no Zoom com seu líder regional - Fique atento aos e-mails
sobre isso, eles oferecem recursos e suporte para os próximos projetos e eventos que
você realizará em sua comunidade.
- Marque no seu calendário os momentos anuais globais: Dia da Terra (22 de abril)
Semana Laudato Si’ (16 - 23 de maio) e Tempo da Criação (1 de set - 4 de out).
- Compartilhe suas celebrações com os líderes e a equipe do GCCM - sua história
inspiradora pode ser perfeita para animar outras pessoas. Adoramos saber sobre o
suas atividades e, de vez em quando, apresentamos essas histórias em e-mails, blogs
e postagens nas redes sociais.
Participe do nosso momento de oração mensal ou reﬂexão mensal -detalhes na
página dos Círculos Laudato Si’.
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Maneiras de
aprofundar o
seu envolvimento
Crie ou fortaleça seu Círculo Laudato Si’ Este é um excelente próximo passo para
Animadores certiﬁcados. Recomendamos
fortemente a formação de uma equipe ao
seu redor.Recursos para Círculos aqui, e um
PowerPoint de uma conferência online
recente sobre começar um Círculo aqui
Guias mensais são lançados todos os meses
com orações e ações.
Recrute novos Animadores!
Incentive amigos, familiares, paroquianos, organizações aliadas e
novos voluntários a fazer o curso
de Animadores Laudato Si’ (link)!
Que melhor maneira de desenvolver parcerias do que com outras
pessoas que estão prontas para dar
o próximo passo no cuidado de
nossa casa comum.

Seja engajado/a na comunidade de
Animadores - Veja a seção acima
sobre manter o contato com o GCCM.

Movimento dos jovens! Se você
tiver menos de 35 anos, entre em
contato com a Geração Laudato
Si’, nosso programa de movimento jovem!

Apoie outros Animadores! Fale com
o seu líder regional sobre como
ajudar
outros
Animadores
a
mobilizar. A América Hispânica tem
um programa de “Animadores de
Animadores”. Outras regiões têm
funções de facilitador/a, onde você
pode apoiar a próxima turma de
Animadores que está passando
pelo programa.

Pense em criar um Capítulo - Se
você tem parceria com várias
organizações
regionais
ou
nacionais e trabalha em uma
escala maior do que uma
paróquia, você pode considerar
iniciar um Capítulo GCCM, se não
houver um em sua área. Discuta
esse processo com seu líder
regional para ver se é adequado
para você.
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Conecte-se com

outros Animadores
Laudato Si’
Em 2020: Participe dos nossos
Grupos Online! No ﬁnal de 2020
estaremos
construindo
uma
ferramenta de grupos em nosso site.
Os grupos operam de forma
semelhante aos grupos do Facebook
(sem Facebook). Eles são uma
maneira de você criar seu próprio
grupo local e para se conectar com
outros Animadores Laudato Si' em
sua região ou idioma. Esperamos
muito
que
você
os
use
e
disponibilize mais recursos para usar
esses grupos online nos próximos
meses.
Grupos regionais de WhatsApp Certiﬁque-se de entrar e participar de seu
grupo regional de WhatsApp. Conﬁra a reach lista completa de Grupos e
seus respectivos links de acesso.
Boletim informativo de Animadores
Estamos enviando boletins
informativos periódicos por e-mail sobre e para Animadores. Esta será uma
grande fonte de inspiração e conexão. Nos conte se você tem histórias ou
fotos inspiradoras que gostaria de compartilhar!

Recursos de conversão

ecológica
Os

recursos

abaixo

de

seu

treinamento de Animadores podem
ser

usados

repetidamente

-

pessoalmente e em comunidade.
Nós encorajamos você a liderar
outras pessoas por meio dessas
práticas - é uma maneira maravilhosa

de

construir

comunidade,

conexão e aprofundar nosso compromisso de cuidar da criação.
Além disso, a página de Círculos Laudato Si’ tem vários recursos ótimos que são
atualizados mensalmente.
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Lectio Divina com a

Criação

Dedique no mínimo 10 minutos ao ar livre todo dia,

idealmente em um ambiente natural silencioso rezando
com a criação usando este processo da lectio divina:
Leia Dedique um tempo para “ler” a criação,
caminhando ou olhando ao redor com calma e
absorvendo tudo com seus sentidos sensoriais.
Medite Note se algo atrai sua atenção e se permita
ﬁcar totalmente presente para esta criatura usando
todos os seus sentidos e reﬂetindo sobre a presença
de Deus neste elemento da criação.
Reze Entre em diálogo com Deus ou esta criatura e ouça
o que Deus pode estar dizendo a você por meio da
criação.
Contemple Permita-se apenas descansar na presença
de Deus por meio da criação.
Veja as instruções completas aqui
Reﬂita: O que você nota ao fazer essa prática de oração? Que ideias surgem sobre Deus como Criador, sobre a criação ou sobre você mesmo/a?
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Reze o Terço
Laudato Si’

O Terço Laudato Si’ é uma técnica de oração simples para rezar com
criação inspirada no Cântico das Criaturas. Você pode assistir este
vídeo de explicação de 11 minutos sobre o Terço LS ou ve estas
instruções to learn more. para saber mais. Compartilhe sua
experiência de rezar o Terço com outras pessoas.

Faça o exame de consciência

ecológico

O

Exame

de

Consciência

Ecológico

(http://www.ecologicalexamen.org/)

convida você a considerar sua própria relação com a criação.
O Exame é uma técnica cristã tradicional para reﬂetir
sobre onde se encontra a presença de Deus em nossas
vidas, e como podemos atendê-lo melhor.
Após rezar com o Exame, convidamos você a escrever
uma reﬂexão sobre a sua experiência, usando estas
perguntas como guia:
O que você notou ao fazer o Exame? Alguma coisa te
surpreendeu? Qual parte foi a mais desaﬁadora para
você? Existe alguma mudança que você pode se
comprometer a fazer como resultado do Exame?
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Escreva e compartilhe sua conversão

ecológica

Escrever sobre a sua própria história de conversão ecológica pode
servir como um lembrete do que você aprendeu com esse processo.
É também um poderoso testemunho das maneiras como o
Espírito Santo tem trabalhado em sua vida. E as histórias
inspiram e movem as pessoas para a ação - então, preparar
e compartilhar essa história é uma maneira fantástica de
convidar outras pessoas para o nosso movimento.

Contexto adicional sobre
o GCCM e Animadores
Laudato Si’

Este livreto fornece uma visão mais abrangente da história do GCCM, o que signiﬁca
ser um/a Animador/a, nossa mensagem, por que animamos os outros, o paradoxo
lento e rápido, os valores do GCCM e um olhar mais aprofundado em nossas três áreas
estratégicas de ecoespiritualidade, sustentabilidade e mobilização.

Recursos de alcance comunitário
& futuros recursos do GCCM
A maioria dos recursos listados abaixo está em inglês. O navegador Chrome pode ser
usado para traduzir do inglês para o seu próprio idioma, ou este aplicativo gratuito
para copiar e colar seções de artigos. Estaremos compilando recursos em outros
idiomas e esperamos poder traduzir alguns deles também.
Training for Change tem vários recursos gratuitos para organização comunitária.
Alguns disponíveis em espanhol. Destacamos alguns aqui:
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Como ter uma reunião um a um - método fundamental para trazer novos
líderes
Facilitação de reuniões

- como se preparar e realizar reuniões, e para

realizar reuniões online

E-book grátis para liderar grupos online
Guia de Eco-Paróquias - espanhol - Universidade de Alcalá de Henares
Recursos educacionais - espanhol - Escolas Católicas
O Greenpeace EUA também tem recursos online gratuitos aqui, e 350.org também
aqui.
Marshall Ganz é um organizador e treinador especialista que leciona em Harvard
e trabalhou com Cesar Chavez na justiça do trabalhador rural. Alguns destaques:
O poder da narrativa pessoal e como criar sua própria história
Material de treinamento abrangente sobre organização de base
Artigo sobre liderança, organização e mudança social
Guia para construção de estratégias de Incidência Política
Materiais de estudo sobre o Documento 105: A caminhada da vida dos cristãos
leigos e leigas.
Texto Base: 14o Intereclesial das CEBs, Comunidades Eclesiais de Base

Futuros

Curso Avançado

recursos do GCCM
de Animadores

-

Você

pode

participar

dessas

sessões

aprofundadas, fazendo todos os treinamentos ou apenas um por um.
Tópicos

planejados:

Construindo

Relacionamentos,

Trabalhando

na

Estrutura da Igreja, Apoiando Outros para Liderar, Mobilizando pela
Mudança, Parceria com a Juventude, Doutrina Social Católica e Mudança
Climática, Mudança Climática e Saúde
Deixe seu líder regional saber se você está especialmente interessado nos
tópicos especíﬁcos acima ou se deseja que algo mais seja incluído. Se você
tem experiência nessas áreas e gostaria de ajudar a conduzir um workshop
ou treinamento - avise-nos!
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Conferências Online dos Animadores
Em 2021, pretendemos ter conferências regulares pelo Zoom com os
nossos Animadores. É uma chance para você conversar em pequenos
grupos com outras pessoas em sua região, compartilhar desaﬁos e
soluções uns com os outros e ouvir atualizações sobre os principais
projetos dos quais você pode participar localmente.
Página de Animadores no site do GCCM
Estamos construindo uma página especial para os Animadores
certiﬁcados, com links para recursos e maneiras de se conectar com
outros Animadores.
Conexão por tema de interesse
Em algumas regiões, estamos conectando Animadores com interesses
semelhantes, por exemplo, interesses em artes/música, educação de
jovens, mobilização, etc. Pergunte ao seu líder regional se isso existe ou
se você pode ajudar a começar um!
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