
 

Incheon | Climate Action Steps Program in ND Eco Spiritual Center                     May 19, 2020 | snd1.org 

Projeto ‘Passos de Ação pelo Clima’, Centro de Eco-espiritualidade ND, Província Regina Pacis 

 

 

Para sinalizar o 5º aniversário da proclamação da encíclica Laudato Si, em resposta à crise climática, o Papa 

Francisco convidou toda a igreja a fazer da semana de 16 a 24 de maio, a Semana Laudato Si. Motivadas por 

este convite, o Centro de Eco-espiritualidade ND, localizado na ilha de Ganghwa, criou um projeto chamado 

“Passos de ação pelo clima”, realizado nos dias 16 e 17 de maio, do qual participaram 8 irmãs, o mestre de 

noviços dos Missionários do Sagrado Coração, Pe. Ireneo Lee, e o noviço Anselm.    

Chegamos ao Centro de Eco-espiritualidade por volta das 15 horas de sábado, 16 de maio. Fomos acolhidas 

pelo verde exuberante do mês de maio, pelas lindas plantações, fruto do trabalho das irmãs, e pelos animais 

que lá vivem. Reunidas numa sala, ouvimos a explicação da Irmã Carmel sobre o objetivo do projeto. Ela 

esclareceu que a atual crise do Covid-19 está relacionada à mudança climática e, a menos que mudemos 

nosso estilo de vida por uma conversão ecológica, nosso planeta Terra e toda a raça humana não subsistirão. 

Com isso em mente, cada um (uma) de nós criou um banner mostrando nosso compromisso em fazer a 
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diferença.  

Depois do jantar, ao redor da estátua de Maria, no labirinto, fizemos a oração da noite, conduzida pela Irmã 

Ancilla Maria. Foi o louvor a Deus que brotou dos nossos corações unidos, associado a sinfonia dos sons da 

natureza. O primeiro dia foi encerrado com o filme ‘Uma Verdade Inconveniente 2’, de Al Gore, seguido de 

partilha.   

No dia seguinte, reunimo-nos na ala da Eco-espiritualidade para iniciar o dia com uma oração que envolvia 

o corpo. Enquanto refletíamos sobre orações que louvam a Deus pela criação; enquanto fazíamos um ato de 

contrição pela destruição ambiental devido a ganância humana; enquanto reafirmávamos nossa 

determinação em restaurar o planeta Terra, realizamos 40 inclinações de reverência a Deus.  

Após a missa celebrada pelo Pe. Lee, iniciamos a caminhada ‘Passos de ação pelo clima’. Carregando os 

banners que cada uma havia criado e um grande cartaz para todo o grupo, rezamos o terço enquanto 

caminhávamos 9,4 km ao longo da estrada litorânea até o Santuário dos Mártires de Gabgot. Cada passo 

dado era expressão do nosso ardente desejo de contribuir para a restauração do meio ambiente com nossas 

pequenas ações, para que as próximas gerações possam desfrutar dessa bela natureza. Muitos carros que 

passavam por nós demonstravam interesse e reduziam a velocidade para ler nossos banners. 

Concluímos esse tempo cheio de graça com a percepção renovada de que é hora de prestarmos atenção ao 

grito da terra e dos pobres. Rezamos por eles e nos sentimos impelidas a mudar nosso estilo de vida e 

proteger nossa casa comum antes que seja tarde demais. Deus, que criou o mundo, seja louvado! Amém.  


