
 
Bênção do Centro de Eco-Espiritualidade Notre Dame, Província Regina Pacis, Incheon

 

O Centro de Eco-Espiritualidade Notre Dame foi construído em 2008 na Ilha Gang-Hwa com o nome de                 

Achimgari Eco-Farm. Inspiradas pelas palavras do Capítulo Geral de 2004 - “Mulheres, profetas da época               

atual” - a atenção e o discernimento foram semeados como sementes. Os capítulos subsequentes de 2010                

e 2016 apresentaram a JPIC como uma necessidade urgente em nossa vida, proporcionando uma              

motivação ainda mais viva à nossa comunidade.  

 

Em 2008, ao iniciarmos a construção do Centro usando argila como principal material, também iniciamos o 

cultivo agrícola, com planos concretos e sonhos para o futuro. Naquela época, estávamos nos adaptando à 

região e morávamos numa das casas da propriedade rural. Em 2011, ao mudarmos para a casa 

recém-construída, finalmente podíamos desenvolver nossos planos. A partir de 2013, quando irmãs 

experientes na área da educação integraram a comunidade, programas adequados foram desenvolvidos e 

realizados. O programa chamado “Terra, eu vou proteger você”, elaborado na época, revisado e 
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complementado várias vezes mais tarde, é agora executado continuamente. Os programas exigem ajustes 

frequentes para que reflitam as necessidades dos tempos. Para esse fim, precisamos estar atentas aos 

sinais dos tempos e esforçar-nos para dar uma resposta.  

 

Muitos padres e irmãs demostraram interesse em nossos programas e mais de quatrocentos alunos dos 

diversos níveis de ensino, anualmente, participaram de nossos acampamentos de verão. Durante os 

programas de primavera e outono, as crianças do jardim de infância são convidadas a plantar sementes e a 

colher os frutos. Na realidade, à medida que mais crianças e jovens das comunidades paroquiais e institutos 

desejavam participar dos programas oferecidos, os programas e participantes não podiam mais ser 

acomodados na primeira pequena casa de argila vermelha.  Após discernimento dos membros da Província 

de Incheon, em 2019 construiu-se uma ala adicional, que foi inaugurada no dia 1 de março de 2020. A crise 

do novo coronavírus impediu muitas pessoas de comparecerem à cerimônia. Apenas onze pessoas se 

fizeram presentes, incluindo o Bispo John the Baptist Chung, de Incheon, e a Irmã Marie Julia Seon, 

Superiora Provincial, mas foi um momento de experienciar a força da oração de muitas irmãs e amigos. 

Essa cerimônia humilde foi adequada à nossa comunidade.  

 

Revitalizar o solo é o nosso principal objetivo. Esforçamo-nos, em particular, por relacionar esse objetivo               

com a nossa identidade congregacional e para criar uma maior conscientização. Embora o pedaço de terra                

que cuidamos não seja muito grande, podemos contribuir para uma das necessidades mais urgentes de               

nosso tempo – cuidar da terra para que ela seja o sustento da vida.  

 

O Profeta Joel proclama a paixão que Deus tem por sua própria terra: “O Senhor afeiçoou-se à sua terra,                   

teve compaixão de seu povo” (Joel 2,18). Deus nos exorta a encarnar sua Palavra, para que sua paixão e sua                    

misericórdia possam ser perpetuadas em nosso tempo. Os membros envolvidos com o Centro de              

Eco-Espiritualidade percebem este apostolado como muito desafiador e buscam forças na oração das             

irmãs.  

 

Várias irmãs já trabalharam no Centro de Eco-Espiritualidade Notre Dame. Nossa esperança é poder              

ampliar este apostolado para irmãs de outras nacionalidades para um engajamento mais abrangente.             

Agradecemos a Deus por permitir a inclusão desta nova ala, expressão da sua paixão pela terra e como                  

meio de renovar essa paixão todos os dias. Nossa profunda gratidão a todas que marcaram presença por                 

meio da oração e do interesse. Pedimos o seu contínuo apoio.  
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