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Introdução: A carta encíclica “LAUDATO SI” do papa Francisco traz a abordagem no
capitulo I sobre “o que está a acontecer à nossa casa”. Esse título refere-se ao planeta
Terra e suas problemáticas atuais e futuras. Relatando sobre os problemas ambientais e
sociais em que o mundo esta vivendo com a contínua aceleração do mau uso dos
recursos naturais disponíveis, causando problemas como a poluição, aceleração das
mudanças climáticas, o uso incorreto dos recursos hídricos, a perda da biodiversidade e
a desigualdade social. Objetivo: O presente resumo científico foi proposto pela
disciplina de Laboratório de Responsabilidade Social ministrado pela professora
Betinna Tassis do curso de Administração da instituição de ensino UNILESTE-MG. O
objetivo é explorar a encíclica do papa Francisco, relatando a problemática
socioambiental do planeta, a casa comum. Metodologia: Com base na metodologia
ativa e a partir da leitura da Carta Encíclica LADAUTO SI e pesquisas realizadas no
laboratório foram feitas reflexões sobre as citações apresentadas pelo Papa Francisco
de como a humanidade esta vivendo e lidando com os recursos naturais disponíveis
para o consumo. A leitura foi realizada de forma individual, e logo apos colocada em
discussão os principais pontos relevantes percebidos por cada componente não
perdendo o foco no objetivo central proposto pela orientadora. Resultados: De acordo
com o primeiro capitulo “O que está a acontecer à nossa casa”, o meio ambiente é
descrito em crise, e o Papa Francisco articula questões relacionadas ao aquecimento
global, à poluição, o descarte incorreto dos lixos industriais, a escassez de água
potável, perda da biodiversidade, desgaste da qualidade de vida, decadência e
desigualdade social são resultados das ações relacionadas ao crescente
desenvolvimento tecnológico.  Mesmo com todos os progressos e investimentos, não
houve melhorias significativas na qualidade da vida dos seres vivos. Muito se fala
sobre boas práticas ambientais e qualidade de vida, mas poucas atitudes são de fato
colocadas em prática para reverter impactos e danos e atingir realmente os resultados
efetivos. O cuidado com a “nossa casa comum” deve ser uma tarefa compartilhada por
todos, pois trata-se de algo que atinge o presente e reflete no futuro.
 Conclusão: Percebe-se a existência de boas práticas sustentáveis em andamento. O ser
humano é capaz de intervir positivamente, como foi criado para amar, no meio de seus
limites são capazes de praticar boas ações na sociedade, propondo intervenções que
realmente tragam soluções e melhorias na qualidade de vida atual e futura.
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