Reflexões com o Papa Francisco

Você está convidada a passar um tempo em oração com as seguintes citações e perguntas para reflexão e a partilhar
suas reflexões e estes materiais com outras pessoas.

De Laudato si’: Sobre o cuidado do nosso lar comum
Nosso lar comum é como uma irmã com quem partilhamos a nossa vida e uma bela mãe que abre seus
braços para nos abraçar...
Essa irmã agora grita por nós por causa do mal que nela infligimos através do nosso uso e abuso
irresponsável dos bens com que Deus a dotou. Nós viemos a nos ver como seus senhores e mestres,
com direito a saquear‐lhe à vontade. A violência presente em nossos corações, feridos pelo pecado,
também se reflete nos sintomas de doença evidente no solo, na água, no ar e em todas as formas de
vida. É por isso que a própria Terra, sobrecarregada e devastada, está entre os mais abandonados e
maltratados dos nossos pobres ... (1‐2)

De A Alegria do Evangelho (Evangelii Gaudium)
É essencial aproximarmo‐nos de novas formas de pobreza e vulnerabilidade, nas quais somos
chamados a reconhecer o sofrimento de Cristo... Há outros seres fracos e indefesos, que estão
frequentemente à mercê de interesses econômicos ou exploração indiscriminada. Estou falando da
criação como um todo... Deus nos uniu de forma tão próxima ao mundo ao nosso redor que podemos
sentir a desertificação do solo quase como uma doença física e a extinção de uma espécie como uma
desfiguração dolorosa. (210, 215)

Para reflexão e discussão:
Quando você experimentou pessoalmente a própria criação como sendo pobre e vulnerável?
Quais sentimentos ou ações tais experiências evocaram em você?
Como a compreensão da Terra e de toda a criação como "fraca e indefesa", "abandonada" e
"maltratada" expande a nossa compreensão da nossa identidade e missão cristã?
O que significaria para nós "despertar" pessoal e socialmente para a dor da criação? Para qual
transformação da mente, do coração e dos relacionamentos a nossa espécie está sendo
chamada agora?
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