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AMÉRICA/CANADÁ - Os Jesuítas instituem uma “Comissão para a Missão e
a Ecologia"
Roma (Agência Fides) - Os Jesuítas da Província do Canadá anglófono criaram a “Comissão Provincial para a
Missão e a Ecologia", em resposta ao apelo da Companhia a apreciar mais profundamente "a centralidade da
nossa aliança com a criação" e a reconhecer que o cuidado pelo meio ambiente "toca o coração da nossa fé em
Deus e do nosso amor por Ele". Segundo as informações enviadas à Agência Fides pela Cúria geral, a Comissão é
também uma resposta ao convite da "task force" sobre a missão dos Jesuítas e a ecologia a incorporar a ecologia
na missão e na vida comunitária. A tarefa da Comissão, como especificou o Provincial do Canadá inglês, pe. Peter
Bisson, S.J., será assistir a Província no seu serviço à fé e na promoção da justiça, integrando a ecologia nas várias
formas de apostolado, na vida comunitária e no seu modo de proceder, porque a uma justa relação com a natureza
corresponde uma justa relação com Deus e com os outros. Além disso, a ecologia será considerada na prática dos
Exercícios Espirituais, de modo que seja teologicamente fundada, cristocêntrica, atenta à Doutrina social da Igreja
e à fundamental importância moral do ser humano na criação. Tarefa da Comissão será também desenvolver as
diretrizes para o cuidado responsável dos terrenos de propriedade dos jesuítas e de sugerir, na advocacy, áreas de
empenho para a Província ou os ministérios apostólicos. A Comissão é o fruto de quase trinta anos de constante
reflexão entre os jesuítas canadenses e seus colaboradores sobre ecologia e fé. É composta por teólogos, cientistas,
um filósofo, um sociólogo, um advogado de direito canônico e um colaborador especialista em Exercícios
Espirituais. (SL) (Agência Fides 22/12/2012)
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