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Celebração da Semana Laudato Sì 2020 

Província da Assunção, Patna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No 5º aniversário da Encíclica Laudato Sì, a comunidade da Casa Provincial de Patna comemorou a 
Semana Laudato Sì 2020 com uma novena de oração e reflexão.  Antes da celebração, as postulantes e 
junioristas, que residem na Casa Provincial, tiveram uma semana de formação com a Ir. M. Jyotisha, tendo por 
base a Encíclica Laudato Sì. A Irmã está se preparando para ser aprovada/certificada como Animadora Laudato 
Sì pelo Movimento Global Católico pelo Clima. Ela também preparou as jovens para conduzir uma novena para 
as irmãs da comunidade da Casa Provincial. O Papa Francisco diz: “Os jovens exigem mudanças, os jovens 
querem construir um futuro melhor. Eles levam a sério a crise ambiental e o sofrimento dos pobres”.  

Nossos membros jovens ficaram muito entusiasmadas em preparar as orações e reflexões para a 
comunidade por meio de um PPT muito contemplativo. A novena, realizada de 16 a 24 de maio, a cada dia 
propunha um tema  retirado da Encíclica Laudato Sì, sobre o cuidado da nossa casa comum, o qual motivava as 
orações e reflexões que, por sua, ajudaram as irmãs que dela participaram, a ter uma maior consciência da 
mensagem da Encíclica Laudato Sì e a vivê-la.  

As jovens confeccionaram um coração verde com o lema da Laudato Sì e, no primeiro dia da novena, 
entraram na capela, em procissão, e o colocaram aos pés do Santíssimo Sacramento exposto. Foi uma 
Campanha do Coração Verde em oração, buscando a conversão ecológica para cada uma de nós e para o mundo, 
uma necessidade urgente. A celebração foi encerrada com a noite Laudato Sì, quando as jovens partilharam 
seus poemas, que falavam da terra e do sentido da vida, inspirados na mensagem da Encíclica Laudato Sì. Foi 
um momento enriquecedor para todas nós da comunidade. A quarentena, devido ao COVID-19, está nos 
ajudando a refletir as realidades da terra e dos pobres e a considerar nosso próprio estilo de vida, à medida que 
passamos mais tempo em oração e reflexão.  


