
Escolha de vida: Papa Francisco através da cultura do descartável, Cardeal Luis 
Antônio Tagle, Arcebispo de Manila no Encontro Mundial das Famílias 
 
O Cardeal Tagle abordou a cultura do descartável do ponto de vista do Papa Francisco.  
Segundo o Cardeal os planos abosoletos existem quando saem de moda, quando os 
novos são introduzidos. Quando os novos são vendidos não somente por ser novo mas 
por ser uma inovação que fará as pessoas se sentirem satisfeitas com o novo, mesmo se 
o que possuem atualmente ainda funciona e lhe satisfaz. Quando isso acontece o 
produto penetra na cultura. Muitos pensam que tudo que existe é obsoleto para 
incentivar o consumo aumentando a quantidade de lixo e coisas descartáveis. Isso é a 
cultura do descartável. Pertencemos ao grupo das pessoas que pensam que o descartável 
é importante para a nossa vida? Agora entendemos que o Papa pensa, se há algo 
descartável é essa cultura. As pessoas vem o efeito disso na deterioração de nossa casa 
comum, na linda criação do Pai. Papa Francisco na Laudato Sy, insiste na ecologia 
integrada misturada com a ecologia ambiental com a ecologia humana. A cultura do 
descartável acaba sendo também adotada no relacionamento entre as pessoas, pessoas 
com data de validade que podem ser descartadas. A cultura do descartável transforma 
as pessoas em vítimas começando com a família. Com a Laudato Sy e Amoris Laettia, 
temos que redescobrir a importância da pessoa, essa é uma contribuição do cristianismo. 
Vocês são pais pois possuem uma relação com os filhos, assim como os maridos 
possuem relações com as esposas. Estamos conectados um ao outro, o individualismo 
nos afasta das conexões. A cultura do descartável impacta na vida familiar quando 
olhamos o outros como um objeto que tem um valor para mim e não com humanidade. 
Se nada me tem valor não me serve, é descartável. Se vejo alguém mais proveitoso ou 
com mais vantagens de que o antigo e torço pelo novo, damos um valor de mercado 
para as pessoas. Os órfãos, crimoniosos, traficados, os que cometeram erros nos 
negócios, refugiados, descriminados, são descartados somente porque não são úteis. 
Papa Francisco nos convida para uma conversão pessoal de coração, Em direção e 
bíblia a Jesus Cristo e o melhor local para isso é a família, globalizar os pequenos passos, 
o senso de contribuição e gratidão. As pessoas não são descartáveis são criação de Deus. 
Nós somos a família de Cristo a supostamente acolhedores com as pessoas para um e 
não se tornem descartáveis, para que acreditem que pertecem a nós. 
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