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 instruments of God ...
each with their own culture 
and  experience,  Laudato Si, #14

Todos nós podemos trabalhar como 
instrumentos de Deus no cuidado para com a 
criação,                         
                                         Laudato Si’, 14

Irmãs Escolares de 
Nossa Senhora



Nosso chamado para o cuidado de todos

Irmã Roxanne Schares,
Superiora Geral

O ano de 2020 não será facilmente 
esquecido por causa da crise 
global provocada pela pandemia 
de Covid-19. Grandes esforços 
continuam sendo feitos para 
restaurar e proteger nossa saúde, 
nossos meios de subsistência e 
nosso bem-estar. A experiência 
da pandemia nos tornou mais 
conscientes das redes de vida 
na qual existimos e de quão 
vulneráveis, interconectados e 
interdependentes somos todos 
nós.

Estamos nos dando conta: 
“Não podemos fingir que somos 
saudáveis em um mundo doente. As 
feridas infligidas à nossa mãe terra 
são feridas que também sangram 
em nós.” (Papa Francisco, Carta 
ao Presidente da Colômbia, Dia 
Mundial do Meio Ambiente, 5 de 
junho de 2020). Abraçar a verdade 
sobre nossa saúde comum, nossa 
humanidade e casa comuns nos 
impelem a tomar ações proféticas 
voltadas para a vida, com uma 
nova visão que abrange todos 
os aspectos da crise global e da 
realidade mundial (cf. Laudato Si ‘, 
137).

O ano especial do aniversário de 
Laudato Si, de 24 de maio de 2020 
a 24 de maio de 2021, é particular-
mente relevante nesses tempos, 
pois oferece uma oportunidade 
para transformarmos os sofrimen-
tos e a lutas atuais em uma nova 
maneira de vivermos juntos. Ela 
exige de nós que vivamos uma 
ecologia integral e nos moldemos 
ao novo paradigma, baseado em 
laços de comunhão, de cuidado 
compassivo e solidariedade, de 
paz e sustentabilidade. De fato, 
diante de nós está a possibilidade 
de uma verdadeira experiência de 
Kairós, um momento de graça e 
“Jubileu” para a Terra, para toda a 
humanidade, e para toda a criação.

Cuidar da Terra, nosso lar comum, 
de toda a humanidade, e toda a 
criação faz parte da vivência do 
Evangelho. Cada um tem seu 
papel. Todos os dons, talentos e 
ações, não importam quão grandes 
ou pequenos eles sejam, valem 
à pena e são necessários. Nesta 
edição de Em Missão, podemos 
ver como as Irmãs Escolares de 
Nossa Senhora, em vários países, 
se envolvem em educação e 
defesa, em colaboração e parceria 
com outras pessoas em favor 
dignidade da vida e do cuidado 
de toda criação. (cf. Declaração 
Direcional O Amor Dá Tudo). Essas 
expressões concretas de amor e 
carinho ajudam a criar um futuro 
com esperança.

Nossa fé e nosso amor a Deus de-
vem se tornar reais em nossas vi-
das, isto é, ser traduzidos em vida 
e ação. Amar a Deus exige que par-
ticipemos da vida de Dele, amando 
e cuidando de tudo o que Ele ama,  
cuidando de tudo o que Ele criou. 

Em Missão 2020  
Publication of the  

 School Sisters of Notre Dame

Generalate, Rome, Italy 
gerhardinger.org

Province of Latin America and 
the Caribbean (ALC) 

provinciaalc.org

Province of Africa (AF) 
ssnd.org/africa

Atlantic-Midwest Province 
(AM) 

atlanticmidwest.org

Central Pacific Province (CP) 
ssndcentralpacific.org

AF, AM, CP Collaborative site 
ssnd.org

Bavarian Province (BY) 
schulschwestern.de

Hungarian Province (MG) 
iskolanoverek.hu

Province of Austria-Italy 
(ÖR-IT) including the 

Czechoslovakian Province 
(CE) 

ssnd-austria.org 
skolskesestry.cz

Polish Province (PO) 
ssnd.pl

Slovenian Province (SI) 
notredamke.rkc.si

Organizadora: Irmã Linda Marie Bos

Somos gratas às Irmãs 
e colaboradores leigos 

que escreveram artigos, 
compartilharam fotos, 

traduziram dos idiomas 
originais para o inglês e do 
inglês para cada um dos 
idiomas das Províncias.

Obrigada!
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Refletindo sobre o tema da defesa da 
criação, as IENS claramente percebem que 
este é um chamado para cuidar da criação 
de Deus. Devemos ser as defensoras e as 
porta-vozes que apoiam uma ideia ou uma 
ação que esteja no centro de nossa missão, 
ao mesmo tempo em que ajudamos outras 
pessoas a viver suas crenças. Defendemos 
pelo exemplo.

Como defensoras da criação, muitas Irmãs 
africanas estão com os espíritos perturbados 
e os corações pesados por verem a nítida 
derrubada de árvores, sem a plantação de 
mudas para substituí-las. Elas relembram 
passeios com seus pais e avós por vastas 
áreas arborizadas. Quando jovens, eles 
tinham lenha para usar e alimentos frescos 
para comer, sem medo de herbicidas e 
pesticidas. Neste momento, de que maneira 
as Irmãs podem defender a Terra em parceria 
com outras pessoas?

Muitas Irmãs estão tentando ensinar às no-
vas gerações, práticas ecológicas do passa-
do. Na Escola Secundária de Gâmbia, desde 
o primeiro dia de admissão, cada aluno re-
cebe um metro quadrado de terra e mudas. 
No primeiro ano, ele pode cultivar couves; no 

ano seguinte, pode ser tomates; no terceiro 
e último ano acadêmico, ele

Irmãs Ejura Elizabeth Michael e Maryanne Ekam, com 
estudantes na horta da escola. 

Foto: Irmã Carolyn Anyega

pode cultivar cebolas. Os alunos são ensinados 
a cultivar plantas de maneira respeitosa com 
o meio ambiente, beneficiando a sociedade. 
E sim, os alunos são classificados de acordo 
com seus trabalhos. Alguns dos produtos 
que eles produzem são usados para 
refeições escolares e outros são vendidos 
para alimentar famílias de baixa renda. Os 
lucros também ajudam nas despesas da 
escola. Os pais estão satisfeitos porque 
veem seus filhos aprendendo a assumir a 
responsabilidade pela Terra e pelos outros. 

 

Pergunte às Irmãs Escolares de Nossa 
Senhora da Polônia o que está no coração 
do  ministério educacional delas e elas 
apontarão para “‘a responsabilidade para 
com a criação, os deveres para com a na-
tureza e o Criador como essencial para a fé 
delas’.” (Laudato Si’, 64) Desta forma, elas 
buscam maneiras para encorajar e moti-
var as crianças e suas famílias a tomarem 
ações que afetem positivamente o meio 
ambiente. Elas acreditam que pequenas 
ações podem moldar um estilo de vida.’’

Minha cidade sem lixo eletrônico e elétrico
Texto e Foto: Irmã M. Chiara Burzyńska (PO, Polônia)

Dos toneladas de desechos electrónicos y eléctricos

Assumindo a Terra com responsabilidade 
Irmã Helen Galadima (Gana, AF)
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Continua na página 4

Nosso Centro da Rede Shalom em Lomas 
Altas, Jicamarca, Lima, Peru um sonho 
realizou-se. Ele tornou-se realidade 
graças ao apoio do Fundo Congregacional 
para o Ministério. Nosso Centro é um 
local seguro, onde as crianças podem vir 
nas segundas, quartas e sextas-feiras à 
tarde para conhecer e desfrutar de uma 
variedade de jogos e atividades.

Mais importante, elas têm a oportunidade 
de aprender e viver os valores da Shalom, 
ou seja,  ter um bom relacionamento 
consigo mesmas, com os outros, com 
Deus, e com toda a criação. Nos meses de 
janeiro e fevereiro, quando não há aulas 
na escola, as crianças gostam de participar 
de atividades das “Férias Criativas”, como 
exercícios, jogos, tai chi, reciclagem e 
criação de mandalas

No ano passado, refletimos sobre alguns 
aspectos da encíclica Laudato Si’, 
do Papa Francisco. Discutimos como 
respeitar uns aos outros e honrar os bons 
costumes / cultivo das culturas indígenas. 
Trabalhamos juntos para cuidar de uma 
variedade de árvores, plantas altas como 
cactos e de toda a vegetação presente 
em nossa propriedade. As crianças 

também são incentivadas a iniciar o plantio 
e cuidar de plantas em suas casas. Todas as 
atividades as ajudam a entenderem que elas 
são cuidadoras da Terra. 

Recentemente, conversamos sobre a 
exortação apostólica, Querida Amazônia, 
onde o Papa Francisco nomeia seus 
quatro sonhos para a terra (honrar os 
direitos dos pobres, preservar sua cultura 
distinta, preservar sua beleza natural e dar 
à comunidade da Igreja novas faces com 
características amazônicas). Esses sonhos 
dão às crianças um maior senso de sua 
identidade e responsabilidade únicas de 
cuidar de seu Lar.

 

.

 
Ao promover os valores de Shalom, as crianças 
regam e cuidam das plantas em nosso jardim.  

As Irmãs se deram conta de que as 
pessoas e os grupos locais podem fazer 
a real diferença. Elas buscam incutir em 
seus alunos um senso de responsabilidade 
maior, um forte senso de comunidade, 
de prontidão para proteger os outros, um 
espírito de criatividade e um profundo amor 
pela terra.”  (Laudato Si ’, 179)

Um exemplo destes valores aconteceu 
em 2019. As Irmãs e os alunos do Jardim 
de Infância de Katowice participaram de 
um projeto nacional, o “Tęcza” [ Arco-
íris] chamado “Minha Cidade sem Lixo 

Eletrônico e Elétrico”. Por duas vezes 
durante o evento, os pais das crianças, 
seus amigos, os jovens de uma escola 
e pessoas do bairro, coletaram lixo 
eletrônico e elétrico.  Quando calcularam 
a quantia, tinham duas toneladas de lixo 
armazenadas na varanda dos fundos do 
Jardim de Infância.

Graças a esse esforço conjunto, o Jardim 
de Infância recebeu pontos que podem 
ser trocados por material didático. Muitas 
pessoas gostaram do fato de poder apoiar 

.....Mi ciudad sin objetos electrónicos  y residuos eléctricos

Educando en vivendo os valores de Shalom
Irmã M. Yvonne Nosal (PALC, Peru)
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Em um de seus quatro compromissos, a 
Província de Atlantic-Midwest (AM) tem 
se dedicado a trabalhar pelo direito de 
todos os povos ao acesso à água limpa. 
Isso é especialmente importante durante 
uma pandemia, quando o acesso à água e 
sabão podem significar a diferença entre a 
vida e a morte
Através de uma parceria com a Beyond 
Borders, a Província de AM teve grande 
sucesso em melhorar a vida na Vila 
Haitiana de Lagonov, onde a falta de água 
corrente torna os moradores dependentes 
de difíceis viagens diárias para coletar 
água limpa para poder cozinhar, limpar, 

fazer higiene e aos cuidar dos jardins. 
As mudanças climáticas ameaçam as 
fontes de água e as colheitas, resultando 
em insegurança alimentar e fome. Esse 

esforço de parceria melhora essas 
situações, fornecendo aos resisdentes 
sistemas de captação de água.Esses 
recipientes de armazenamento coletam 
água da chuva que pode ser usada para 
hidratação, higiene e jardinagem. Ao 
cultivar vegetais, os residentes têm uma 
fonte de renda e melhoram a nutrição e 
a saúde de suas famílias. 
Irmãs e associados vem respondendo 
com entusiasmo, organizando a 
captação de recursos para esses 
sistemas de coleta em suas residências e 
ministérios. Os ministérios patrocinados 
também estão fazendo sua parte, 

com os vidros “Mudanças 
pelo Haiti”, criados para 
coletar troco. Os dias 
temáticos nas escolas 
oferecem oportunidades 
para aprender sobre a 
água, na medida em que 
os alunos participam de 
atividades recreativas, 
enquanto procuram 
envolver outras pessoas. 
Devido à generosidade 
dos estudantes e doações 
à Província, 120 famílias 
agora têm sistemas 
de captação que lhes 
proporcionam mudança 
de vida graças ao acesso 
à água. .

Além disso, a Província 
está engajada na educação e em esforços 
na defesa daquilo que nos diz respeito à 
espiritualidade e à vitalidade da água em 
todo o mundo, bem como nos meios para 
protegê-la. Elas defendem mudanças 
como a eliminação de água em garrafas 
plásticas e canudos, bem como outros 
plásticos que poluem a água da Terra e 
ameaçam a vida que dele depende.

Fornecendo acesso à água que salva-vidas
Caelie Haines (AM, USA) 
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             Aprecie o presente da água potável
        Foto: Beyond Borders 
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Vivendo nossa responsabilidade para com a criação 

Irmã Manuela Ranzinger (Baviera, Alemanha). 

      

Uma das instituições participantes é 
o Jardim de Infância Santa Teresa, 
em Geisenfeld, Alemanha. Ir. Manuela 
Ranzinger, Diretora do Jardim de Infância e 
Líder Pedagógica desta instituição, explica 
o projeto.

Durante dois anos, nos empenhamos 
intensamente em aprender sobre a 
formação da Terra. Como Jardim de 
Infância, procuramos traços da criação. 
Todos participaram - filhos, pais e 
funcionários. Em Geisenfeld, encontramos 
outros parceiros que apoiaram 
financeiramente e fisicamente nosso 
projeto. O Centro de Meio Ambiente e 
Cultura de Benediktbeuern desenvolveu 
nossos conceitos pedagógicos 
.
O projeto se iniciou com uma campanha 
de plantio no jardim, onde nossas famílias

do Jardim de Infância plantaram árvores 
frutíferas e arbustos ao longo da cerca  

Empresas de cidades vizinhas, 
prefeitos e pessoas associadas às 
nossas instituições, patrocinaram 
o evento. Apesar da chuva, foi um 
começo promissor, seguido por uma 
variedade de outros projetos
 
Ao longo do ano, conscientemente obser-
vamos junto com as crianças as mudanças 
na natureza. Nossas crianças aprenderam 
muitas coisas. Elas aprenderam como a na-

tureza pode ajudar a ela mesma, bem como a ex-
istência de alternativas para o controle químico 
de pragas no jardim. As crianças descobriram o 
que significa plantar algo e assumir a respons-
abilidade pelo que foi plantado. Elas aprenderam 
como podemos viver em um mundo com o meio 
ambiente sustentável. Aprendemos que juntos 
podemos nos manter saudáveis, fazer descober-
tas, e proteger a Terra.

Irmã Manuela Ranzinger com 
os estudantes no jardim

Fotos : Gelebte Schöpfungsverantwortung

Em março de 2017, a Província das Irmãs Escolares de Nossa Senhora da Baviera 
e o Centro de Meio Ambiente e Cultura (ZUK) em Benediktbeuern, Alemanha, 
firmaram um acordo de cooperação intitulado “Responsabilidade vivida pela 
criação”. Nessa parceria foi firmado um compromisso para promover uma ecologia 
integrada, como foi fomentado pelo Papa Francisco. Quatro de nossas instituições 
educacionais se comprometeram a realizar projetos com as crianças durante um 
período de dois a três anos, refletindo essa abordagem integrada. Participam 
também desse projeto professores, pais e funcionários de Benediktbeuern.  
              – Irmã Maria-Theresia Knippschild

Explorando o que vive em nossas 
águas
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No verão de 2015, apenas algumas 
semanas após a promulgação de Laudato 
Si’, a Rede Shalom realizou seu primeiro 
seminário envolvendo todos aqueles que 
haviam servido como contatos em nossa 
Rede. Cardeal Peter Turkson foi um dos 
nossos principais painelistas. Como ele foi 
um dos principais autores do documento, 
tivemos o privilégio de ouvir em primeira 
mão a inspiração e a esperança que nos 
trás essa encíclica papal.
Em maio, comemoramos o 5º aniversário 
de Laudato Si’. Sua mensagem é ainda 
mais crítica nos dias hoje do que foi há cinco 
anos. O Dicastério do Vaticano (Escritório) 
para o Desenvolvimento Humano Integral 
declarou os dias 16 a 24 de maio como a 
Semana de Laudato Si’. Em um ano típico, 
poderíamos comemorar nas ruas de Roma 
e, especialmente, na Praça de São Pedro, 
mas 2020 é um ano atípico.
Precisávamos comemorar virtualmente 
através de seminários on-line. Nossa 
comunidade do Generalato teve uma 
oportunidade única em usar esta semana 
para nos educarmos sobre as mensagens 

críticas da encíclica. Reunimo-nos todas 
as noites para examinar os capítulos da 
encíclica através de músicas, Power Points, 
e vídeos. As apresentações duraram 
apenas 20 minutos mas serviram de base 
para uma reflexão pessoal adicional.  
 
Tivemos a oportunidade de assinar 
o Compromisso com Laudato Si’. Tal 
compromisso se dá através de uma simples 
promessa em fazer três coisas: orar pela 
e com a criação, viver de maneira mais 
simples e lutar para proteger nosso lar 
comum. A promessa é um lembrete para 
todos nós de que nosso cuidado com a 
criação é em si um ato de louvor ao Criador. 

Como lembrança concreta de que 
passamos a semana aprendendo e 
rezando, uma árvore foi plantada em uma 
de nossas Vésperas, atrás da capela, 
como gesto concreto. Abençoamos 
o terreno “derramando libação”, uma 
prática comum na África, para lembrar 
todos aqueles que viveram antes de nós. 
Rezamos para que as gerações vindouras 
ainda possam desfrutar da criação de 
Deus.

Foto: Irmã Linda Marie Bos

Cartao Compromisso com 
Laudato Si’

Irmãs Dorothy Enang e Zipporah Marigwa 
auxiliando no plantio da árvore.
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Usando o dom da curiosidade das crianças
Sabine Velikovsky (ÖR-IT/CE, Áustria)

A Escola Particular em Kritzendorf, Áustria, 
faz parte da Associação de Escolas das 
IENS da Áustria. A escola enfatiza o 
pensamento positivo que se concentra 
na apreciação, tolerância e respeito pelas 
pessoas, animais e meio ambiente. Essa 
visão acadêmica inspirou um dos pais, uma 
especialista em jardinagem, a tentar uma 
nova abordagem para estimular essa visão. 
Em poucos metros de terreno, ela criou um 
projeto de horta escolar. Com a ajuda das 
Irmãs e de outros pais, agora são de mais 
de 3000 metros quadrados de horta.

Por meio dessa experiência em jardinagem, 
os 200 alunos desenvolveram habilidades 
de marketing e jardinagem, conhecimento 
científico, trabalho e a paciência necessária 
para cultivar vegetais, frutas, flores e 
ervas. Trabalhar juntos e compartilhar 
responsabilidades levam os alunos ao 
prazer de cozinhar e saborear o resultado 
de seus esforços.

Este projeto tem uma grande variedade. 
Inclui oito canteiros altos para vegetais. 
Neles existem framboesas e canteiros de 
batatas e abóboras. É possível ver belos 
canteiros de flores, árvores frutíferas e até 
mesmo um jardim com plantas medicinais.

Duas vezes por ano, pais e professores 
têm uma reunião de planejamento para 
determinar quais áreas serão atribuídas 

às diferentes classes. Assim logo que for 
possível, as plantas são trazidas para as 
aulas e, a partir de março, pequenos grupos 
se revezam no cuidado do jardim  durante as 
aulas.

.Como a colheita sazonal é o ponto mais alto 
para as crianças, as hortaliças cultivadas são 
aquelas mais aptas para o consumo imediato. 
Produtos caseiros, como misturas para 
sopas e sacos de 
lavanda, também 
são vendidos no 
festival anual de 
verão. O ano de 
jardinagem termina 
com a colheita 
das batatas, 
participando dos 
festivais das 
abóboras, assando 
tortas de maçã e, o 
melhor de tudo, 
fervendo as geleias.
As Irmãs Escolares de Nossa Senhora que 
trabalham na Escola Particular ensinam 
sendo exemplos vivos de respeito à criação 
e de respeitando os dons e talentos de 
todos. As Irmãs trabalham para despertar a 
curiosidade das crianças e para criar nelas 
hábitos de vida sustentável e apreciação 
pelos dons da Terra.

Em fevereiro passado, pela primeira vez 
na história das Nações Unidas, a falta de 
moradia foi o tema principal da Comissão de 
Desenvolvimento Social. O Grupo de Trabalho 
das ONGs para o Fim da Falta de Moradia 
e o Comitê de Desenvolvimento Social 
trabalharam arduamente para aumentar a 
conscientização entre os Estados membros 
e outros investidores de que a moradia é um 
direito humano e que a falta de moradia é um 
problema global. Segundo o Habitat-NU, há 
uma estimativa mundial de que 1,6 bilhões de 
pessoas não possuem um teto.

A falta de moradia afeta não apenas os 
financeiramente pobres, “mas uma grande parte 
da sociedade encontra sérias dificuldades para 
ter uma casa própria. A propriedade da casa tem 
uma importância para a dignidade das pessoas 
e o desenvolvimento das famílias.” (Laudato 
Sí’, 152) A relação íntima entre os pobres e a 
fragilidade do planeta se expressa na convicção 
de que tudo no mundo está conectado.

Todos os seres humanos são parte da natureza. 
O que nós fazemos em favor ou contra a natureza 
afeta toda a   humanidade (Laudato Sí’, 139); 
então, a degradação do meio ambiente afeta a

Continua na página  9

Tudo está interconectado
Irmã Beatriz Martinez-Garcia, Diretora da ONG-NU 

Unsplash: Bill Oxford
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Na Eslovênia, cuidar da criação é uma 
parte significativa da educação de uma 
pessoa desde o jardim de infância até a 
universidade. Ecologia e respeito pela 
Terra são ensinados como parte de todas 
as disciplinas. As Irmãs aprofundam este 
aprendizado ao “educar, defender e agir em 
colaboração com outras pessoas em favor 
da dignidade da vida e cuidado de toda a 
criação”. (Declaração Direcional, O Amor Dá Tudo).

Ecologia e respeito pela Terra são vividos 
durante os acampamentos de férias de 
verão, onde as IENS podem trabalhar com 
meninas de 10 a 18 anos. As meninas vivem 
em comunidade com as Irmãs por um tempo 
de quatro a seis dias. Elas compartilham 
a oração e falam de seu relacionamento 
com Deus, com as outras pessoas e com a 
natureza. Diariamente, elas refletem sobre 
a história bíblica da criação, discutem o 
material do Laudato Sí’ e partilham suas 
inspirações sobre a interconexão entre 
água, plantas, animais e seres humanos, 
bem como sobre todos os elementos que 
fazem parte do vasto universo. Por meio 
de uma variedade de oficinas, as meninas 
aprendem a reutilizar materiais já usados 
para demonstrar reverência pela Terra.

Na oficina de culinária, uma equipe de 
quatro meninas trabalha com a Irmã Cirila 
Hostnik no preparo de comida para toda 
a comunidade. Elas se alegram por poder 
aprender a usar vegetais da horta, preparar 
refeições saudáveis e planejar refeições 
para pessoas com dietas especiais. 
Todas as alunas aprendem o valor e a 
responsabilidade de provar toda a comida, 
mesmo que seja nova para elas

À tarde e à noite, há um tempo para passeios 
na mata ou no parque onde elas observam 
muitos animais e plantas ou refletem 
silenciosamente diante da esplêndida 
cachoeira. Em suas caminhadas, elas têm 
tarefas especiais. Por exemplo, na mata 
elas escolhem uma árvore que consideram 
especial e fazem uma pintura dela. À noite, 
elas partilham uma história sobre a árvore 
escolhida com as outras meninas.

Nas oficinas de costura, as Irmãs fornecem 
sobras de material e demonstram como fazer 
mochilas. Em outra oficina, elas aprendem a 
fazer canudos com jornal enrolado para fazer 
recipientes de armazenamento de materiais. 
Em ambas as atividades, as jovens aprendem 
a não desperdiçar nenhum dos presentes de 
Deus.

Anualmente, as meninas voltam aos 
acampamentos de férias e trazem amigas 
com elas. Elas gostam da maneira simples de 
viver, de fazer novas amizades e de aprender 
a usar materiais reciclados. Ao final de cada 
acampamento, os pais são convidados 
para uma cerimônia de encerramento onde 
as alunas demonstram o que aprenderam.

. . .Tudo está interconectado
qualidade da vida humana. Alguma das raízes 
da crise ecológica que tem levado muitos de 
nossos irmãos e irmãs a viverem nas ruas está 
na exploração indiscriminada dos recursos 
naturais. Os mais afetados são as comunidades 
rurais onde desastres naturais forçam as 
pessoas a migrar dentro ou para fora de seus 
próprios países.    

O Papa Francisco chama toda a humanidade para 
uma conversão ecológica, uma transformação 
de corações e mentes. Esta é uma conversão a 
ser reconhecida, “Cada uma das várias criaturas, 
queridas em seu próprio ser, reflete em sua própria 
maneira um raio da infinita sabedoria e bondade 
de Deus.” (Laudato Sí’, 69). Assim, quando 
respeitamos a bondade de cada criatura, vivemos 
em harmonia com toda a criação.                                                                                          

   Aprendendo a respeitar a Terra trabalhando nela 
 

Irmã Terezija Hostnik (SI, Eslovenia)

Foto: Irmã Martina Radež
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O Centro Terra Vivar (LEC) pertencente 
às Irmãs do Nossa Senhora do Bom 
Conselho, em Mankato, Minnesota, EUA, é 
um ministério patrocinado pela IENS. Este 
Centro inclui uma vasta rede de pessoas que 
cultivam hortas, voluntários e defensores da 
terra que compartilham o terreno comum, 
enquanto buscam construir uma comunidade 
resiliente, que honra a interconexão entre 
todas as coisas e o valor desta Terra viva.  

As manifestações disso são vistas na vasta 
gama de programas de enriquecimento 
educacional e espiritual, bem como em 
treinamentos de defesa de direitos e 
apresentações de trabalho em rede. Há 
uma biblioteca gratuita e uma sala de 
recursos aberta a todos os que usam o LEC. 

A Horta Comunitária é uma das características 
mais impressionantes desta instalação. 
Num dia típico de verão, nestas hortas 
comunitárias, as pessoas trabalham, 
conversam e apoiam-se mutuamente. As 
Irmãs passeiam pelos jardins, cuidam de 
seus canteiros e ajudam onde é necessário. 

“Hoje, temos mais de 100 pessoas que 
trabalham nessa horta”, diz Irmã Mary

 Tacheny, cofundadora desta horta comunitária: 
“Não faz diferença quem você é. Se você 
quiser um espaço para plantar, você pode 
obtê-lo por uma pequena taxa, da qual você 
é dispensado (a), se você não puder pagar. 
As pessoas dizem que, em qualquer dia, a 
horta comunitária se assemelha a uma mini 
Nações Unidas devido ao grande número de 

pessoas que vêm aqui para trabalhar 
nos canteiros.” As crianças têm sua 
própria área de horta/jardim, onde 
trabalham juntas e são ensinadas a 
identificar, cultivar e cuidar das plantas. 

 “A Missão do Centro Terra Viva (LEC) 
é essencialmente fornecer um espaço 
de crescimento comunitário, tanto no 
sentido literal quanto figurado”, disse 
Laura Peterson, Diretora Executiva 
do LEC. “Quando você tem um 
ecossistema saudável, você encontra 
diversidade, unidade e pessoas 
trabalhando juntas para construir uma 
comunidade resiliente. Isso significa 
cultivar não apenas alimentos, mas 
também relacionamentos bons e 
corretos uns com os outros.”

Durante o tempo em trabalham na horta, 
as pessoas ao cultivar tomates, frutas e outros 
vegetais, elas acabam cultivando algo muito 
maior, elas desenvolvem a comunidadeuna 
comunidad.

Cultivando uma Comunidade 
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Foto: Irmã Mary Kay Ash

Trudy C. Hamilton (CP, EUA)

Trabalhando na Horta

https://www.livingearthcentermn.org/


A Província Húngara das Irmãs Escolares 
de Nossa Senhora vem desenvolvendo 
diversas atividades missionárias em três 
aldeias no sopé de Mátra, uma região da 
Hungria com dificuldades econômicas. 
Uma delas é Markaz, onde o Centro 
Comunitário “Aviary” se tornou o lugar 
de programas culturais, artísticos e 
de educação de adultos, bem como 
acampamentos de verão para crianças 
carentes. Um aspecto importante é o 
estilo da casa onde a maioria dos móveis 
são reciclados ou feitos à mão, e refletem 
a tradicional cultura húngara.

Este foco na preservação da cultura 
húngara levou a comunidade a aderir a 
uma iniciativa da Comissão Parlamentar 
Húngara “Provedor de Justiça para as 
Gerações Futuras” e a chegar a um acordo 
com o Centro de Diversidade de Plantas 
de Tápiószele, num esforço para cultivar 
variedades de árvores frutíferas que têm 
uma longa presença na Bacia Cárpatos. 
O jardim criado em Markaz está inserido 
num terreno emprestado pela paróquia. 
Este terreno havia sido abandonado por 
muitos anos e não tinha uma cerca para 
proteger as árvores dos danos causados 
pelos animais selvagens.

A terra nos ensinando a preservar nossa herança 
Zsófi Katona (MG, Hungría)  

Voluntários, incluindo membros do 
conselho paroquial de Markaz, com a 
ajuda de alguns diaristas, conseguiram 
limpar e arar a terra. Eles construíram 
uma cerca temporária que mais tarde foi 
substituída por uma cerca permanente. 
Voluntários treinados, incluindo as Irmãs, 
cuidam das mudas. Em poucos anos 
espera-se que as árvores dêem frutos, 
preservando assim as variedades antigas 
para as gerações futuras.

Os jardineiros decidiram usar um método 
chamado adubação profunda. Eles 
criaram canteiros 20 a 60 cm acima do solo 
cobrindo com adubo. Isso lhes permitiu 
cultivar vegetais livres de herbicidas e 
pesticidas. A quarentena da pandemia 
parecia cancelar todos os seus planos, 
mas algumas das Irmãs preencheram 
esta lacuna. Por exemplo, Irmã Hedvig 
Gottfried plantou mudas de tomate 
e pimenta, transplantou-as e cuidou 
delas enquanto cresciam. Outras Irmãs 
cuidavam das jovens árvores frutíferas. 
A lição dessa experiência é que, como 
comunidade, elas estavam cuidando da 
Terra e a Terra estava ensinando aos 
participantes sua herança.

foto: Irmã Judit Lobmayer
Irmãs reunidas no Centro Comunitário Aviary”
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Transformando o mundo através da educação

Então, o que tudo isso significa?

Laudato Si’: http://www.vatican.va/content/francesco/en/encyclicals/documents/
papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html 
 
Laudato Si’ Pledge:  https://livelaudatosi.org/  
 
Querida Amazonia:  http://www.vatican.va/content/francesco/en/apost_
exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20200202_querida-
amazonia.html   
 
Laudato Si Year Resources:https://catholicclimatemovement.global;/laudato-si-
resources

Ao longo desta edição de Em Missão, examinamos o apelo do Papa Francisco 
para cuidar e valorizar o dom da criação. 

Em sua encíclica Laudato Si’, ele 
destaca que cuidar da criação é mais 
do que erradicar a poluição. O Papa 
nos desafia a olhar para a interconexão 
entre as instituições humanas e toda 
a comunidade da criação. Para fazer 
isso, a pessoa inteira precisa ser 
valorizada. Madre Teresa acreditava 
que a educação integral da pessoa a 
tornaria valiosa para a sociedade. Em 
1875, ela escreveu: “Devemos todos,                                                                                                                                           

                                      responsavelmen cuida da Obra de Deus”.  
                                                                         (Madre Teresa, #5025)

Imagine conversas entre esses dois líderes... Um do século XIX e outro de hoje. O que 
eles diriam um ao outro e a nós? E se entrássemos na conversa, o que nós diríamos? 
Durante o ano Laudato Si’, somos convidadas a refletir e a participar ativamente do 
cuidado de nossa Casa Comum.

“Karolina” 
Escultura de Irmã Marie 

Henderson RSM
Papa Francisco

Dicastério para Promoção do  
Desenvolvimento Humano Integral 

FONTES

Irmãs Escolares de Nos-
sa Senhora




