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A FALA DO PAPA

É imperativo dizer algo sobre a nova Encíclica neste Correio.
É o pronunciamento mais importante do século, que aponta para a grande missão da humanidade no
correr destes anos dois mil. Feito pelo maior líder espiritual do mundo de hoje. Que é também o nosso maior
líder político.
Um líder que vem da América do Sul, o continente que produz os avanços mais importantes da
atualidade, o continente que tem falado e tem buscado a ecologia integral, ambiental, social e cultural;
humanística.
“Laudato Si” deve ser lida e meditada, e comentada e discutida por todo o povo do nosso mundo
agredido, esta nossa casa. É um texto longo mas de leitura simples; um texto denso de idéias e propostas,
frutos da experiência, da inspiração e da meditação de dois mil anos de uma Igreja que cada vez mais se abre
ao diálogo com a ciência e com a razão filosófica, em busca de sínteses que orientem uma humanidade
desorientada, que destrói e desperdiça, manipulada pela “mão invisível” de um deus mercantil, injusto e
ganancioso.
É uma nova luz que esclarece o mundo trezentos anos depois daquele iluminismo que abriu esperanças
e as fechou nas deformações tecnológicas de hoje. Uma luz que afirma o primado da política sobre a economia
e que propõe a formação de consensos mundiais que resultem numa espera econômica, ou mesmo uma
redução econômica daqueles países que avançaram mais nos níveis de consumo predatório. Uma luz de
grande poder de penetração e de esclarecimento, que a grande mídia, comandada por aquela “mão invisível”,
tentará ofuscar e confundir por todos os meios. E é bastante provável que consiga, por algum tempo, esse
ensombrecimento da consciência do mundo, no seu intento de prosseguir na marcha lucrativa e insensata do
PIB acima de tudo.
A evidência da claridade desta nova mensagem acabará, entretanto, por romper os anteparos do atraso
montados pela tecnologia e mostrará ao mundo o caminho dos novos séculos de história que a humanidade há
de viver. É uma mensagem cheia de fé em novos tempos; e é importante, é decisivo para nós compartilhar esta
fé.
Nós, do Centro Celso Furtado, ainda este ano queremos promover um seminário sobre esta nova e já
histórica Encíclica. Cheios de uma expectativa transcendente.
Outras muitas instituições e grupos certamente farão o mesmo. Com o mesmo sentimento animador.
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