
Um testemunho da experiência num foco de conversão ecológica 

 

Foi com uma enorme alegria que aceitei o desafio de pertencer ao foco ecológico do 

Campo Grande, o qual teve o seu início em fevereiro de 2018. Integrei este grupo, 

formado por pessoas com personalidades e experiências de vida muito distintas que, sem 

se conhecerem previamente, se uniram neste propósito comum de se deixarem inspirar 

pela encíclica Laudato si’ do Papa Francisco neste caminho da promoção de uma ecologia 

integral. 

Para mim tem sido uma experiência de renovada esperança e de abertura a um mundo de 

novas possibilidades. 

o A possibilidade de reunir periodicamente com este pequeno grupo (formado por 

seis pessoas) e de assumirmos em conjunto este compromisso de aprofundarmos 

os ensinamentos da Laudato si’ (Ls) e definirmos linhas de ação.  

o A possibilidade de pertencer a um grupo ainda maior, a rede Cuidar da Casa 

Comum e de sentir a força interior, a coragem, que advém desta experiência de 

partilha e de profunda conexão com os outros seres humanos que pertencem à 

rede. 

o A possibilidade de tomar consciência, de uma forma mais séria e atenta, de que 

maneira, em cada dia, em cada gesto, podemos introduzir mudanças nos nossos 

hábitos, desafio que vamos alargar, neste ano de 2019-20, à  comunidade da 

paróquia do Campo Grande, em especial direcionado aos grupos de jovens e da 

catequese (todos os meses, em articulação estreita com a Comissão Executiva do 

Centro Social da Paróquia do Campo Grande e o nosso pároco, lançámos uma 

proposta, para ser um mote de reflexão e ação: como podemos reduzir os 

desperdícios; a mobilidade mais sustentável; o consumo responsável  da água, a 

redução do plástico…) 

o A oportunidade de participar na organização de um Festival da Criação, que teve 

lugar a 2 de junho de 2019, envolvendo os diversos grupos da paróquia, 

designadamente a Verbum Dei, os grupos da catequese e também a Junta de 

Freguesia local, com o especial envolvimento dos mais novos, em jogos de 

aprendizagem da reciclagem, jograis, desenhos, cânticos. 

o A oportunidade de partilhar momentos de oração em conjunto, de sentir nesses 

momentos uma paz e harmonia interior e perceber com gratidão a importância 

desta Encíclica, que nos apela a percorrer um caminho que faz tanto sentido! Aos 

crentes e aos não crentes!  

 

Respondendo ao desafio lançado no primeiro artigo da revista Mensageiro de Santo 

António dedicado a este tema, da autoria da nossa querida mentora Manuela Silva, a qual 

nos deixou um precioso legado, a criação da rede Cuidar da Casa Comum, e que será 



sempre para todos nós uma fonte de renovada inspiração, importa perceber, «que 

mensagem nos traz a Ls?» Para mim, como síntese, destacaria da Ls a seguinte 

passagem: 

Que tipo de mundo queremos deixar a quem nos vai suceder, às crianças que 

estão a crescer? Esta pergunta não toca apenas o meio ambiente de maneira 

isolada, porque não se pode pôr a questão de forma fragmentária. Quando nos 

interrogamos acerca do mundo que queremos deixar referimo-nos sobretudo à 

sua orientação geral, ao seu sentido, aos seus valores […] Mas se esta pergunta 

é posta com coragem, leva-nos inexoravelmente a outras questões muito diretas: 

Com que finalidade passamos por este mundo? Para que viemos a esta vida? 

Para que trabalhamos e lutamos? Que necessidade tem de nós esta Terra? (Ls 

120).  

Neste novo paradigma a que o papa Francisco nos interpela, de uma ecologia integral, 

tudo está interligado, cada um de nós importa, nada nos pode ser indiferente, pelo que 

importa assumir humildemente este compromisso de defesa da terra pela razão óbvia de 

que, como também refere o Papa Francisco «a defesa da terra não tem outra finalidade 

senão a defesa da vida». E «todos podemos colaborar, como instrumentos de Deus, no 

cuidado da criação, cada um a partir da sua cultura, experiência, iniciativas e 

capacidades» (Ls 17).  
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