Testemunho sobre uma paróquia em conversão ecológica
em França
Poucos dias após o lançamento formal do Label Église Verte, em França, a Radio Notre
Dame entrevistou Marie-Tiyi Jalon, professora de História e Geografia, casada e mãe de
três filhos, da paróquia de Sainte Geneviève d’ Asnières et de Notre Dame du Pérpetuel
Secours, uma das paróquias-piloto do Label Église Verte. Salientamos alguns pontos do
seu testemunho:
Passos a dar no sentido de uma Igreja Verde:
– inventariar os problemas existentes;
– encontrar formas de atuação para a resolução dos mesmos;
– proceder ao envolvimento da comunidade nas ações de mudança, na forma de olhar e
respeitar a natureza.
Prioridades:
– alteração do formato das catequeses e das celebrações litúrgicas;
– reutilização funcional dos terrenos anexos à paróquia;
– criação de grupos dinamizadores;
– acompanhamento e controlo dos problemas existentes;
– mudança do modo de vida da comunidade.
Alguns passos já dados:
– introdução, nas catequeses e desde os primeiros anos, do conceito de ligação e respeito
pela natureza, como obra de criação de Deus;
– transformação dos terrenos da paróquia, antes improdutivos, de forma a produzirem
bens úteis; e envolvimento nessa ação de diferentes membros da comunidade, incluindo
pessoas sem abrigo;
– existência de um grupo de dinamização na paróquia (10 pessoas com experiências,
formações e percursos distintos), que promovem as ações e fazem, regularmente, uma
avaliação dos problemas e resultados obtidos;
– alteração progressiva e permanente dos comportamentos da comunidade, motivando,
promovendo e partilhando ações (em casa e na própria comunidade) que contribuam para
uma ecologia integral (compostagem, não utilização de sacos de plástico, não utilização
de pesticidas, cozinhar e evitar os excessos e os produtos industriais, etc.);
– oferta de “bens da terra” (folhas, flores, frutos, primícias das colheitas…), em certas
liturgias, como forma de celebração da criação, do dia da terra, etc.
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Para relembrar que os objetivos e ações são uma exigência contínua, a folha paroquial
semanal inclui num encarte:
– uma citação da Laudato Si’;
– e desafios aos paroquianos, como por exemplo:
– Uma pergunta: O mundo é mais do que um problema a resolver? É um feliz
mistério que contemplamos com alegria e louvor?
– Uma ação: E se pegasse numa fotografia da beleza da criação de Deus e a
partilhasse com os amigos nas redes sociais ou a depositasse aos pés do altar?
Em jeito de conclusão, Marie-Tiyi Jalon observou que esta é uma revolução, mas para
fazer com doçura e humildade, e em profundidade, pois o importante é que cada pedra
deste edifício seja sólida.
[Tradução e síntese de Maria Fortunata Dourado]
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