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Introdução: O estudo da “CARTA ENCÍCLICA LAUDATO SI’ DO SANTO PADRE
FRANCISCO SOBRE O CUIDADO DA CASA COMUM” Capitulo II “O Evangelho
da Criação”, foi realizado pelos alunos matriculados na disciplina laboratório
responsabilidade social, do curso de administração do Centro Universitário do leste de
Minas Gerais (Unileste). O capitulo indicado pra leitura propõe uma analise do plano
perfeito de Deus, que permitia ao homem enquanto criação divina, viver em harmonia
com o meio ambiente e com responsabilidade social. Objetivo: Fazer uma analise
critica da “CARTA ENCÍCLICA LAUDATO SI’ DO SANTO PADRE FRANCISCO
SOBRE O CUIDADO DA CASA COMUM” Capitulo II “O Evangelho da Criação”,
colocando os alunos como protagonistas de suas conclusões, através de uma
metodologia expositiva. Metodologia: Através de uma metodologia ativa foi proposto
a divisão da ENCÍCLICA LAUDATO SI, em capítulos para apresentação de seminário
e debate.
O texto foi estudado e debatido exaustivamente pelos autores deste resumo cientifico,
onde foram apontadas as ideias centrais tais como: A criação, O amor de Deus,
Atitudes do homem enquanto criaturas divinas, A comunhão universal, considerando
pontos positivos e criticas, ate chegar a uma conclusão final.
 Resultados: Onde a fé e a ecologia se encontram? De acordo com os escritos sagrados,
Deus criou a terra e seus sistemas de forma completa e harmoniosa, onde o homem foi
criado a imagem e semelhança do Deus criador, com a missão dada por Deus de
cultivar e guardar o jardim, ou seja, o homem ao mesmo tempo extrairia da terra o seu
sustento, mas também deveria preservar o jardim, dando sustentabilidade ao projeto
perfeito do Criador, lamentavelmente, o pecado original trouxe avarias ao projeto de
Deus, hoje, todas os segmentos precisam colaborar para se preservar e recuperar o que
o homem destruiu. Toda criação faz parte do projeto do amor de Deus, amor este que
convida os seres humanos a viver uma comunhão universal, onde a casa comum é
direito, e deve ser preservado por todos protegendo o homem da destruição de si
mesmo. Conclusão: Concluiu-se que o homem desde o principio manifestou
dificuldade em respeitar normas estabelecidas, desde o pecado original a
desobediência provocou o desequilíbrio social, ambiental, espiritual, perceptíveis ate
os dias atuais. Tanto no ponto de vista da Fé quanto da ecologia respeitar a casa
comum certamente beneficiaria toda a humanidade. 
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