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Apresentação

"Olha, meu povo, este planeta Terra.
Das criaturas todas, a mais linda!
Eu a plasmei com todo amor materno,
Pra ser um berço de aconchego e vida."
"Nossa mãe-terra, Senhor,
Geme de dor noite e dia.
Será de parto essa dor?
Ou simplesmente agonia?!
Vai depender só de nós!"
(Do hino da CF 2011)
O ano de 2010 acolheu a terceira experiência da Campanha
da Fraternidade Ecumênica. À luz das palavras de Jesus "Vocês
não podem servir a Deus e ao dinheiro" (Mt 6,24), pessoas cristãs
juntaram-se no esforço de construção de uma nova forma de
relacionar economia e vida.
Um novo jeito de viver a economia exige de nós um jeito
diferente de viver a ecologia! É muito oportuno, portanto, que neste
ano de 2011 demos sequência a este assunto tão importante: o
cuidado com nossa casa comum. Cuida bem da nossa casa (Oikos)
quem põe em prática a Palavra de Deus. Ela nos alerta: "A criação
geme em dores de parto" (Rm 8,22)!
Necessitamos urgentemente de reciclagem! A primeira
reciclagem deve acontecer em nossa maneira de ver mundo, de nos
relacionarmos com os bens que Deus nos deixou e com as pessoas.
Precisamos reclicar nossas mentes e nossos corações, precisamos
mudar de vida! Mudar nossos padrões de consumo e fortalecer uma
economia solidária e justa são formas concretas de contribuirmos na
salvação do planeta! Aproveitemos esse tempo de graça!
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Os sete roteiros de encontros aqui sugeridos querem nos
ajudar a entender a árvore da vida e o gemido da criação. O três
primeiros encontros formam a raiz da árvore. A raiz é tudo aquilo
que sustenta e garante a vida em nosso planeta. Na segunda parte,
temos dois encontros que formam o tronco. O tronco nasce da
raiz e, ao mesmo tempo, gera e alimenta as flores e os frutos da
árvore. O tronco traz as propostas de mudanças. Na terceira parte,
temos mais dois encontros que formam as flores e os frutos, tudo o
que nasce e se sustenta da raiz e do tronco. Esses frutos são a
espiritualidade e a mística conquistadas por uma nova visão de
Deus e da Vida.
Cada grupo tem a liberdade de escolher se quer realizar
todos ou alguns dos encontros propostos. O importante é olhar a
vida à luz da Bíblia. Desejamos iluminar nossa visão da natureza.
É assim que construiremos a nova e verdadeira fraternidade em
relação à vida de nosso planeta!
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