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CUIDAR DA CASA COMUM
Promover focos de conversão ecológica
No passado dia 19 de Janeiro,
pelas 21h00, teve lugar no Auditório Dr. Afonso Rodrigues Pereira,
uma conferência subordinada ao
tema ‘Cuidar da Casa Comum,
por uma ecologia integral’, organizada pelo Grupo ACR da Lourinhã, que tem como assistente
o Padre Joaquim Batalha e teve
como oradora a Dra. Manuela Silva (economista e docente universitária).
Este grupo durante o ano de
2017 dedicou-se a várias actividades, tendo por base a encíclica do
Papa Francisco ‘Laudato Si’, que
pretende incentivar uma efectiva
conversão ecológica, com vista
a uma ecologia integral. Desse
estudo, e respondendo à interpelação da Dra. Manuela Silva para
a criação de focos/grupos locais
empenhados na promoção dessa
ecologia integral, surgiu a ideia
desta conferência.
Foi a primeira iniciativa de divulgação da recentemente criada
Rede de Instituições denominada

‘Cuidar da Casa Comum’, rede de procedimentos coerentes com
de instituições, obras e movimen- uma ecologia integral.
- Proporcionar instrumentos
tos da Igreja Católica e pessoas
a título individual, que se propõe de análise que permitam pensar o
contribuir para a prossecução dos futuro do Planeta, da Humanidade e da sociedade global de que
seguintes objectivos:
- Aprofundar e difundir o pen- somos parte.
- Aprofundar e difundir a teosamento da encíclica ‘Laudato Si’
sobre o cuidado da casa comum, logia da Criação.
- Incentivar a celebração em
nomeadamente, no
âmbito
há mais
de das
comum
do Dia Mundial da Criarespectivas instituições, organizaAO
ção.
ções, obras e movimentos.
SERVIÇO
DA Estas e outras propostas e ques- Acompanhar, no espaço ecleCOMUNIDADE
sial, as questões ecológicas de tões podem ser consultadas no site
anos
âmbito nacional e mundial, evi- da rede: www.casacomum.pt.
Após a apresentação da Dra.
denciando as suas causas e consequências e equacionando-as à Manuela Silva seguiu-se um moluz da encíclica ‘Laudato Si’, de mento de troca de experiências
modo a promover a tomada de e reflexão, entre as 50 pessoas
consciência coletiva acerca da presentes, terminando com o apelo a que mais pessoas adiram ao
sua relevância e urgência.
- Promover nas comunidades grupo/foco da Lourinhã, para decristãs e nos respectivos espaços senvolver outras iniciativas que
(paróquias, escolas, obras, movi- contribuam para este movimento
mentos e comunidades eclesiais) e difusão do pensamento da encíuma efectiva conversão ecológica clica ‘Laudato Si’.
Venha fazer parte desta rede,
e sugerir caminhos de actuação
concreta com vista à adopção criando um ‘foco de conversão

ecológica’.
Os ‘focos’ são pequenos grupos
(entre 5 e 10 pessoas) constituídos
para responder aos apelos do Papa
Francisco na encíclica ‘Laudato
Si’, designadamente para fomentar uma conversão ecológica no
seio da respectiva comunidade.

Viver a vocação de guardiões
da obra de Deus não é algo de
opcional nem um aspecto secundário da experiência cristã, mas
parte essencial duma existência
virtuosa. (‘Laudato Si’,n.217)

ENCONTRO APROFUNDAMENTO DA FÉ
Casa do Oeste - 25 de Fevereiro de 2018
‘A família como célula base da educação para
uma ecologia integral’ é o tema que a equipa diocesana da ACR propõe para o encontro deste ano,
como preparação para a páscoa. Continuamos de
volta de um tema muito importante para o Papa
Francisco: a mãe Terra. Tema que para todos os
Homens deve ser também muito importante e que
para nós cristãos com responsabilidade acrescida. Num mundo de consumo, de desperdício, de
exploração exaustiva dos recursos naturais temos
que nos interrogar sobre que planeta terra queremos deixar aos nossos netos, bisnetos... Como a
educação deve começar quando somos pequenos,
que melhor local que a família para o fazermos?
É esta a reflexão que queremos propor e, sobretudo, encontrar sugestões de actuação concreta no

nosso dia-a-dia.
Para nos ajudar nesta reflexão teremos connosco o dr. Juan Ambrosio, professor na Universidade Católica que se propõe abordar este tema
a partir do que tem sido o pontificado do Papa
Francisco no que concerne à, renovação da Igreja; à opção preferencial pelos mais pobres; o cuidar da casa comum e a promoção e dignificação
da família.
Fica o convite a estarmos presentes nesta reflexão e a darmos, em conjunto, as nossas sugestões
para cuidarmos da “casa comum” de uma forma
activa e permanente.
Luís Nunes

CONVITE
Vamos fazer juntos o nosso caminho quaresmal, revendo e renovando o nosso compromisso
cristão.
‘A Família como célula base da educação para uma ecologia integral’ - será o tema da nossa
reflexão animados pelo Dr Juan Ambrósio.
Vamos deixar-nos desafiar pelos apelos do Papa Francisco à:
renovação da Igreja
opção preferencial pelos mais pobres e últimos
ao cuidado da casa comum
promoção e dignificação da família
Unidos na mesma vontade de construir um mundo mais fraterno e respeitador de toda a Criação
vamos encontrar novas formas de agir, vamos renovar as nossas forças para assumir os nossos compromissos na nossa vida pessoal e das nossas comunidades.
Contamos contigo no dia 25 de Fevereiro!

Florbela

