Tecendo Abundância: A Boa
Vida Restaurada
Bem vindas à primeira de uma série de reflexões sobre vários aspectos do bem viver, bem viver juntas!
Produzido pelo Grupo de Trabalho Ecológico do HCIJO, cada folheto irá explorar um aspecto do que
significa bem viver: viver em harmonia conosco mesmas, entre nós e com toda a vasta comunidade da
Terra. Esperamos que estes folhetos sejam úteis tanto para a reflexão individual e comunitária como
para os seus ministérios.

Sumak Kawsay é também traduzido, por vezes, como “a boa vida”, uma frase
que, na sociedade global de hoje, tem várias conotações.
Convidamos vocês a fazer uma breve pausa e re‐
fle r sobre ideias e imagens que “a boa vida”
lhes traz.
Que mensagens sua atual cultu‐

ra transmite sobre a essência
da “boa vida”? Como “a boa
vida” é retratada – na publi‐
cidade, nos filmes, na mí‐
dia eletrônica, na mídia
social? Você encontra‐se
influenciada por esta men‐
sagem, possivelmente sem
mesmo perceber?
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A visão da sua cultura sobre “a

boa vida” mudou ao longo do tem‐
po? Em caso afirma vo, de que formas?
Quais influências provocaram essa mudança?
Qual é a sua visão pessoal do que é essencial para “a boa vida”?

Uma publicação do Escritório de Justiça Internacional da Santa Cruz e da Comissão de Justiça da Congregação das
Irmãs da Santa Cruz.

O que há na essência da “boa vida”?
O que realmente torna a vida rica e digna de
ser vivida?
Diferentes culturas respondem a essa pergunta de formas bem diferentes. A perspec va
ocidental globalmente dominante tende ver a boa vida, em grande parte, em termos de
prosperidade econômica – tendo mais e mais recursos para acumular mais e mais coisas.
Mas diversas outras culturas veem relacionamentos e afinidades, especialmente uns com os
outros, na essência da boa vida. Obviamente, todos precisam de recursos suficientes para
viver, mas nestas culturas, a convivência, as amizades e a comunidade são indicadores muito
mais significa vos de riqueza – na verdade, de humanidade. O Arcebispo Desmond Tutu
descreve o espírito sul‐Africano do ubuntu:
Ubuntu fala da essência do ser humano…. Fazemos parte de um conjunto de vida. Dizemos:
‘uma pessoa é uma pessoa através de outras pessoas’. Não é: ‘Penso, logo existo’. Ele diz: ‘Sou
humano porque pertenço’. Participo, compartilho…. Walk Out, Walk On (p. 81-2)
Este espírito de ubuntu ressoa bem com a nossa própria “cultura” católica – nossa tradição
teológica e nosso autoconhecimento contemporâneo como cristãos. Como a teóloga Ilia Delio
escreve em O Cristo Emergente (The Emergent Christ):
O reino de Deus anunciado por Jesus significava uma nova consciência…, uma consciência de
relacionamento, inclusão, não-dualidade e comunidade.
Aqueles que seguem Jesus devem ser integradores saudáveis…. Uma vida saudável para um
cosmos saudável requer receptividade, abertura e amor compassivo, que atravessa as linhas das
diferenças e que aceita o outro como parte de si mesmo, porque juntos somos um neste corpo
(p. 63, 146)
cósmico de Cristo.
Onde você é mais desafiada a ser uma “integradora saudável”?

O individualismo tem colocado em perigo o
nosso tecido social?
Podemos formar comunidades para
restaurar a conexão?
A cultura ocidental altamente individualizada trata a comunidade como uma amenidade ‐
“boa”, talvez, mas pouco essencial. Como Charles Eisenstein escreve em Economia Sagrada
(Sacred Economics): sob a influência ocidental, a vida para muitos tornou‐se um assunto
privado, produzindo sociedades inteiras de desconexão e aprofundamento da solidão:
Sentimo-nos desconfortáveis com intimidade e conexão, que estão hoje entre as maiores das
nossas necessidades não satisfeitas. Ser verdadeiramente visto(a) e ouvido(a), ser
verdadeiramente conhecido(a), é uma profunda necessidade humana. Nossa fome por isto é
tão onipresente… que não sabemos mais o que estamos perdendo, como um peixe sabe que é
molhado. …procuramos consolo e sustento nos substitutos disponíveis mais próximos:
televisão, compras, consumo conspícuo.... (p. 424)
Como podemos tecer comunidades que sa sfaçam tais fomes e restaurem um sen mento de
pertencer? Eisenstein diz que a verdadeira comunidade é tecida de dádivas: não dádivas
superficiais mone zadas, mas dádivas que atendam às reais necessidades sicas e espirituais
humanas. Quando as dádivas atendem às reais necessidades, e não àquelas construídas, elas
geram profunda gra dão, confiança e interdependência. Dádivas genuínas unem as pessoas.
Dando e recebendo tais dádivas, elas vêm a saber que precisam umas das outras e que podem
confiar umas nas outras. Elas despertam para a abundância que é sua.
Que barreiras ou obstáculos nos mantém desconectadas umas das outras?
O que você vê como sendo nossas necessidades humanas mais profundas?
Como você pode ser mais genuinamente “dádiva” para o outro?

Em todo o mundo, essas “comunidades abundantes” estão descobrindo que dádivas
compar lhadas e o compromisso mútuo também fornecem o fundamento para a mudança
social.

Uganda: Um grupo de pessoas infectadas com o HIV criou um fundo de emprés mo
rota vo para sustentar a si mesmas e umas às outras. Cada novo membro contribui
comunitariamente com um determinado valor em dinheiro e, então, torna‐se elegível para
emprés mos a juros baixos para pequenos negócios. Ao final de cada ano, os par cipantes
compar lham os juros cobrados quando os emprés mos são reembolsados. O fundo não
só forneceu capital tão necessário, mas também aumentou a auto‐es ma e o
desenvolvimento social de toda a comunidade.

Peru: Colegas de trabalho decidiram passar um período de descanso semanal refle ndo
sobre a sua responsabilidade com a Terra e com toda a criação. Como resultado, eles
perceberam quão seriamente a sua própria empresa estava contaminando o meio
ambiente e conjuntamente convenceram a gerência a contratar uma empresa de gestão
de resíduos ecologicamente consciente.

South Bend, IN (EUA) : Uma enfermeira percebeu um dia que a pobreza em sua
área era tanto fome de comunidade como esperança de sustento. Ela começou a falar com
os moradores locais e os moradores de rua sobre o cul vo de uma horta em um terreno
baldio perto do centro da cidade. O que começou como uma forma da população local
conhecer e obter alimentos nutri vos, desenvolveu‐se, desde então, em uma rede social
colabora va, operando 50 hortas e fornecendo alimentação, capacitação e educação
através de um espírito de “compar lhamento incondicional”.
Unidas umas às outras, pessoas comuns como estas estão descobrindo que têm o poder de
serem arquitetas do seu próprio futuro. Que futuro você e a sua comunidade abundante irão
construir?
Como esta reflexão enriqueceu a sua visão da “boa vida”?
O que você levará desta reflexão?
Como você viverá de forma diferente?

Recursos para maior reflexão:
LIVROS
A Comunidade Abundante: Despertando o Poder das Famílias e das Vizinhanças . [The Abundant Community:
Awakening the Power of Families and Neighborhoods]. McKnight, John and Peter Block. San Francisco, CA:
Berre ‐Koehler Publishers Inc., 2010.
A sociedade de consumo constantemente nos diz que somos insuficientes e que devemos comprar o que
precisamos de especialistas e de sistemas fora da nossa comunidade. A Comunidade Abundante mostra como
estruturas comunitárias auto‐organizadas, enfocadas na par lha de dádivas, hospitalidade e inclusão, podem
atender a essas necessidades, tecer novamente nosso tecido social e criar um futuro que atenda a todos.
O Cristo Emergente. [The Emergent Christ: Exploring the Meaning of Catholic in an Evolu onary
Universe]. Delio, Ilia. Maryknoll, NY: Orbis Books, 2011.
Em O Cristo Emergente, a autora Ilia Delio re‐
visualiza Deus, a missão de Jesus e o Cristo à
luz da evolução cósmica. Ela conclui que
ser “católico(a)” significa, no sen do
mais amplo, “estar envolvido(a)
na evolução, uma presença
dinâmica do relacionamento
com Deus que conduz a
totalidades maiores, à
unidade, a uma evolução
da consciência que, por

sua própria natureza, permite que Deus nasça de dentro”.
Economia Sagradas: Dinheiro, Dádiva e Sociedade na Era da Transição.
[Sacred Economics: Money, Gi , and Society in the Age of Transi on]. Eisenstein, Charles. Berkeley, CA: Evolver
Edi ons, 2011.
Economia Sagrada traça a história do dinheiro, das an gas economias de dádiva até o capitalismo moderno,
revelando como o sistema monetário contribuiu para a alienação, a concorrência e a escassez, destruiu a
comunidade e exigiu um crescimento sem fim. Hoje, Eisenstein argumenta que essas tendências a ngiram o seu
extremo e estão começando a entrar em colapso, criando uma grande oportunidade para a transição a uma
forma de ser mais conectada, ecológica e sustentável. Este livro está disponível gratuitamente on‐line em h p://
sacred‐economics.com/read‐online/.
Sair, Avançar: Uma Jornada de Aprendizagem em Comunidades que Ousam Viver o Futuro Agora. [Walk Out
Walk On: A Learning Journey into Communi es Daring to Live the Future Now]. Wheatley, Margaret and
Deborah Frieze. San Francisco, CA: Berret‐Koehler Publishers Inc., 2011.
Walk Out Walk On convida a uma jornada de aprendizagem em sete comunidades ao redor do mundo para
conhecer pessoas que saíram de crenças e pressupostos limitadores e avançaram em direção à criação de
comunidades saudáveis e resistentes. Estas pessoas que “saíram” e que “avançam” usam sua cria vidade e
carinho para descobrir como trabalhar com o que a comunidade tem e criar de acordo com suas necessidades,
demonstrando que todas as comunidades têm a inteligência e a cria vidade para resolver os seus problemas
aparentemente insolúveis.

PELÍCULAS
A Economia da Felicidade. [The Economics of Happiness]. (Versão Internacional.) Dir Steven Gorelick, John Page
e Helena Norberg Hodge. ISEC, 2011.
Enquanto alguns aspectos da globalização trouxeram, inegavelmente, dádivas, a globalização econômica agravou
quase todos os problemas que enfrentamos – aceleração da mudança climá ca, destruição de empregos,
desgaste do tecido das nossas comunidades e aumento do estresse em nosso trabalho e vida pessoal. A
Economia da Felicidade demonstra que existe uma alterna va simples, gra ficante e sistêmica à globalização
corpora va. “Ação local” é o caminho para reparar nosso mundo fragmentado – nossos ecossistemas, nossas
sociedades e a nós mesmos. (65 minutos; Áudio: Inglês, Legendas: Inglês, Espanhol, Francês, Alemão).
Feliz. [Happy]. Dir Roko Belic. Wadi
Rum Films, 2011.
HAPPY nos leva a uma viagem
pelos pântanos de Louisiana
às favelas de Calcutá em
busca do que realmente
faz as pessoas felizes.
Combinando histórias
da vida real de pessoas
ao redor do mundo e
poderosas entrevistas
com os principais

cien stas na pesquisa sobre a felicidade, HAPPY explora o segredo por trás da nossa emoção mais valorizada – as
ligações profundas com o eu, os outros e toda a comunidade da vida. (75 minutos; Áudio: Inglês, Legendas:
Bengali, Francês, Alemão, Indonésio, Japonês, Chinês Mandarim, Russo, Espanhol).
A arte da capa: TOWARD A NEW TIME (“RUMO A UM NOVO TEMPO”), copyright 2002, por Marion C. Honors,
CSJ, é usado com permissão.
Crédito das fotos: Página 2, por Denise Turcotte, CSC; Página 3, por U.S. Department of State; Página 7, por McKay
Savage, Alguns direitos reservado
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