CONGREGAÇÃO DAS ADORADORAS DO SANGUE DE CRISTO

Estamos fazendo
a nossa parte
para cuidar da
Terra

Por Ir. Rani Payadattil, ASC – referente GPIC/VIVAT
1

Declaração
Como mulheres eclesiais somos, chamadas a participar dia a dia
da edificação do corpo de Cristo, até que toda a criação possa
mover-se rumo àquela “bela ordem de coisas que o grande Filho
de Deus veio estabelecer com seu Sangue”
(Código de Vida, 3).
Na sua encíclica Laudato Si, o Papa Francisco nos convida a
uma Conversão Ecológica. A crise pela qual estamos passando, é
de fato, “um apelo a uma profunda conversão interior”(LS. 217),
para reexaminar as nossas relações em sua tríplice dimensão: com
o Criador, com a realidade criada, com as nossas irmãs e irmãos.
Por esse motivo, a participação de todos e a partilha dos
próprios talentos são necessárias para nos dedicarmos juntas ao
cuidado da nossa casa comum.
Encorajar-nos-emos a não permanecer indiferentes, mas a agir,
junto com os outros, dizendo:
 Não queremos ceder à indiferença, bloqueando a obra do
Espírito de Deus, que sempre nos quer dar novas possibilidades.
 “Reunamo-nos com toda a família humana... porque sabemos
que as coisas podem mudar. ” (LS.13)
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A espiritualidade do Sangue de Cristo nada mais é do que vida,
amor, misericórdia, compaixão, perdão... Ela nos impulsiona a
proteger, promover e defender toda a criação de Deus, cada vida,
cada pessoa, sem nenhuma discriminação de língua, cor, religião e
nações.
O Espírito da Congregação é Amor e Caridade – “caridade para
com Deus e o próximo”. Santa Maria De Mattias, fiel às exigências
da Igreja, considerava cada pessoa como irmã ou irmão de
sangue, redimida pela Páscoa de Cristo. Como para ela, a nossa
missão na Igreja é colaborar com Cristo na sua obre de redenção.
Como Família Internacional ASC percebemos que:
 Jesus Cristo une o céu e a terra mediante a sua morte e
ressurreição.
 O sangue de Cristo é derramado para proteger, promover e
defender a vida em todas as suas formas na terra,
especialmente a vida humana desde a sua concepção até a
morte



O chamado que recebemos é para fazer da nossa vida um
louvor ao Divino Sangue.
--ooOoo--

Por isso, como membros da Família ASC,
Eu/nós…………………………..(nome da pessoa/comunidade/grupo)
Lugar …………………………………….. País………………………………
Prometemos assumir um compromisso concreto de: (Nas
páginas seguintes indiquem com uma cruz o que promete fazer
durante o próximo ano)
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Sobre o Grito da Terra:
A Resposta ao grito da Terra é um chamado a
proteger a nossa casa comum para o bem estar
de todos, e enfrentar a crise Climática, a perda
de biodiversidade e a sustentabilidade
ecológica com responsabilidade.

Prometemos nos comprometer com:
(assinalar com uma cruz a ação ou as ações que podemos nos
comprometer a realizar)
o Criar um jardim com flores, fruta, verdura, erva.
o Evitar o uso de herbicidas e inseticidas químicos.
o Desestimular o uso de materiais plásticos, e não usar copos,
pratos ou talheres descartáveis.
o Prestar atenção à saúde do solo e usar oi princípios da agro
ecologia, enquanto produzimos o nosso alimento.
o Proteger os cursos de água e a terra garantindo o uso
razoável de fertilizantes.
o Incentivar o estabelecimento de irrigação por gotejamento e
outros modelos de irrigação conservadora.
o Instalar, onde e quando possíveis painéis solares para
produzir energia para aquecimento e iluminação...
o Aumentar a consciência dos 4Rs do meio ambiente: Reciclar,
Reutilizar, Recuperar, Reduzir.
o Outro: ……………………………………………………………
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Sobre o Grito dos Pobres:
A reposta ao grito dos pobres é um apelo para
promover a eco-justiça, com a forte vontade de
defender a vida humana desde a concepção até
a morte, e todas as formas de vida sobre a
Terra.

Prometemos nos empenhar a:
(assinalar com uma cruz a ação ou as ações que podemos nos
comprometer a realizar)
o Promover e proteger a liderança indígena, garantindo às
comunidades indígenas o direito sobre a própria terra.
o Promover a cultura do encontro e da abertura.
o Proteger toda a vida promovendo a cultura da vida.
o Defender os valores da vida humana de várias maneiras: com
a oração, denúncia, marcha e patrocínio.

o Crescer em solidariedade com as pessoas vulneráveis vendo
como a comunidade pode responder às suas necessidades
o outro: ……………………………………………………………………….
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Sobre a economia ecológica:
A economia ecológica é reconhecida como
subsistema da sociedade humana; ela também
encontra seu campo de ação na biosfera, a
nossa casa comum.

Prometemos nos empenhar a:
(Assinalar com uma cruz a ação ou as ações que podemos nos
comprometer a realizar)
o Comprar alimento dos agricultores locais (cadeia curta) e
optar por produtos sazonais (orgânicos) do nosso país
(cidade).
o Apoiar a economia local e comprar preferencialmente os
materiais produzidos no nosso bairro.
o Escolher produtos do comércio eco solidário (café, chá,
chocolate, banana...)
o Fazer investimentos financeiros éticos e sustentáveis
alienando combustíveis fósseis, investindo em empresas
socialmente responsáveis e escolhendo bancos e seguradoras
éticos.
o Garantir a dignidade dos trabalhadores apoiando um bom
trabalho com salários e benefícios honestos e justos.
o Outro: …………………………………………………………………..
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Sobre a adoção de estilos de vida sustentáveis
A adoção de estilos de vida sustentáveis se
baseia sobre a idéia de suficiência e na
promoção da sobriedade no uso de recursos e
energia. É possível reduzir, recuperar, reciclar.

Prometemos nos empenhar a:
(assinalar com uma cruz a ação ou as ações que podemos nos
comprometer a realizar)

Reduzir:
o Não deixar luzes acesas desnecessariamente, apagar as luzes
ao sair de uma sala.
o Não carregar os nossos telefones celulares mais tempo que o
necessário.
o Desconectar os aparelhos elétricos quando em função standby.
o Verificar regularmente se há vazamentos nas torneiras,
chuveiros e vasos sanitários e fazer os reparos necessários o
mais rápido possível.
o Usar o carro só quando necessário, alugar ônibus para viagens
e excursões com grandes grupos, incentivar o uso de
transporte público.
o Evitar comprar produtos com muito material de embalagem.
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o Evitar comprar mais alimento do que o necessário; armazenar
os alimentos de maneira adequada e consumir o que sobrar.
Outro: …………………………………………………………………………..
Recuperar:
o Coletar água da chuva para dar aos animais, limpa, dê
descarga no banheiro, etc.
o Usar papel e envelopes reciclados; reutilizar papel para
escrever anotações.
o Dar coisas que não precisa mais em vez de jogá-las no lixo.
o Usar itens de segunda mão.
o Fazer compostagem com as sobras dos alimentos,
transformando resíduos de alimento em energia para as
plantas.
o Outro: ………………………………………………………………

Reciclar:
o Garrafas, papael, cartuchos de tinta
o Outro: ………………………………………………………………………
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Sobre a educação ecológica
A educação ecológica diz respeito o repensar e
redesenhar
os
currículos
escolares
institucionais e educacionais em geral no
espírito de uma ecologia integral que promove
a consciência ecológica.

Prometemos nos empenhar a:
(Assinalar com uma cruz a ação ou as ações que podemos nos
comprometer a realizar)
o Acompanhar o que a mídia está divulgando sobre questões
ambientais.
o Desenvolver as oportunidades de aprendizagem da ‘Laudato
Si’, incluindo-a em nossos planos de formação.
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o Garantir que os membros da comunidade tenham
familiaridade com o ecossistema local, a ciência e as
dimensões sociais da crise ecológica, e as virtudes ecológicas.
o Promover a conversão ecológica na educação, criando
oportunidades para eventos liderados por jovens.
o Incentivar a reflexão da comunidade sobre os temas da
‘Laudato Si’, tornando-a objeto de diálogo comunitário e de
alguns momentos litúrgicos; disponibilizando guias de estudo
e de oração.
o Promover os direitos humanos, promovendo os temas da
‘Laudato Si’ na comunidade
o Outro: …………………………………………………………………………

Em relação à espiritualidade ecológica
A Espiritualidade Ecológica recupera uma
visão religiosa da criação e encoraja a um
maior contato com o mundo natural e um
espírito de admiração, louvor alegria e
gratidão.

Prometemos nos empenhar a:
(Assinalar com uma cruz a ação ou as ações que podemos nos
comprometer a realizar)
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o Cultivar o espírito de admiração pela criação de Deus e
aprender a respeitar todas as vidas no mundo; pedir perdão
pelas vezes que danificamos o dom da criação de Deus e rezar
pela cura do meio ambiente.
o Celebrar a Estação da Criação, o Dia do Meio Ambiente, dia
Mundial da Terra, Dia Mundial da Paz, Dia Mundial dos
Migrantes e dos Refugiados, etc.
o Continuar a estudar a conexão entre os ensinamentos da
‘Laudato Si’ e a nossa Espiritualidade do Sangue de Cristo.
o Outro: ……………………………………………………………………

Sobre o compromisso comunitário e a ação
participativa
O compromisso comunitário e a ação
participativa estimulam o desenvolvimento de
ações concretas em favor da nossa casa comum
e de todos os que dela partilham.

Prometemos nos empenhar a:
(assinalar com uma cruz a ação ou as ações que podemos nos
comprometer a realizar)
o Aprender a conhecer as organizações de nossa vizinhança e o
que elas fazem e manter contato com elas.
o Promover o patrocínio e o desenvolvimento de campanhas e
iniciativas populares para o meio ambiente.
o Estimular o sentimento de pertencer às comunidades locais e
aos ecossistemas da vizinhança.
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o Propor possíveis iniciativas ecológicas às autoridades civis
locais: plano rodoviário atento ao respeito do meio ambiente,
campanhas florais e verde público, segurança e redução do
transito, aproveitamento das praças...
o Outro: …………………………………………………………..
Duas vezes por ano, nos comprometemos com uma avaliação de
nosso progresso no trabalho nas questões prometidas.
Nome: Endereço e-mail:

Data: Assinatura:

O CIS compromete-se a publicar um breve relatório
Sobre a sensibilidade ecológica da Família ASC
No Noticiário Internacional

Congregação das Irmãs Adoradoras do Sangue de Cristo
Casa Geral – Via Beata Maria De Mattias, 10
00183 ROMA - Itália
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