Temps de la Creació: 5 setmanes dedicades a la
cura de la terra
Dm, 2/10/2018 per Carles Armengol
Vent de cara

El Temps de la Creació és una iniciativa ecumènica, reconeguda oficialment i
impulsada per les principals Esglésies cristianes, per promoure a tot el món la
pregària i l’acció per la cura de la creació, especialment en el període que va de l’1
de setembre al 4 d’octubre.
Té el seu origen el 1989, amb el reconeixement del dia 1 de setembre com a
Jornada de pregària per la cura de la creació pel Patriarca Ecumènic de l'Església
Ortodoxa. Altres Esglésies Cristianes europees si van afegir. El Papa Francesc va
sumar l’Església Catòlica a aquesta iniciativa el 2015 i l’ha impulsat des de la
publicació de la Laudato Si’. Aquest “Temps” es clou el 4 d'octubre, festivitat de
Sant Francesc d’Assis.
Per animar a la pregària i acció per la creació i oferir recursos als cristians i a les
comunitats existeix un Consell Directiu Ecumènic i un espai web de suport i
comunicació d’iniciatives. Per part catòlica la iniciativa rep el suport del Dicasteri
per al Servei al Desenvolupament Humà Integral i s’articula a través del
Moviment Catòlic Mundial per al Clima.
El ritme i el calendari de les nostres parròquies, escoles, grups i moviments no és
molt propici per a fer actes especials l’1 de setembre, quan l’activitat ordinària
encara no s’ha reprès del tot. També en l’àmbit social i cívic l’11 de setembre
marca molt l’inici del curs. Potser ha estat per això que la Jornada de pregària per
la creació ha tingut, fins ara, ben poc ressò a casa nostra.
La iniciativa del Temps de la Creació, més extensa en el temps, hauria de fer
replantejar-nos l’atenció a un tema tan crucial, tant estimat pel Papa Francesc i
que amb la perspectiva ecumènica que ha assolit obra noves possibilitats.
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Una completa guia per organitzar un Temps de la Creació
A través de la web (es.SeasonOfCreation.org) s’ofereix una guia molt completa per
suggerir com celebrar el Temps i com planificar-lo. També es promou l’anunci dels
diversos esdeveniments que s’organitzin a la pàgina web, que es comparteixin les
experiències amb fotos i vídeos i la presència dels esdeveniments a les xarxes
socials. La guia en espanyol es pot descarregar aquí.
Entre les propostes es pot trobar totalment desenvolupada una sessió de
pregària ecumènica. També ofereix una molt pràctica selecció de textos
bíblics (separats per antic testament, salms, nou testament, evangelis) i d’idees
creatives entorn el següents temes: biodiversitat, terra, aigua, canvi climàtic,
simplicitat i sostenibilitat, i cura.
A banda de les pregàries també proposa altres activitats i aporta indicacions per
realitzar-les:
Un recés amb el tema de la creació.
Un esdeveniment educatiu o de sostenibilitat: neteja de rius o canals
d’aigua, plantar un arbre, una caminada amb meditació...
Participar en campanyes de denúncia: marxes, concentracions...
Campanya per reduir l’ús de plàstics.
Adoptar un compromís personal o comunitari de viure de manera més
sostenible (començant per la pròpia campanya Compromís Laudato Si’).
Unir-se a les xarxes socials de la comunitat Temps de la Creació
(Facebook.com/SeasonofCreation - Twitter.com/SeasonCreation).
Caminant Junts
El lema d’enguany és "Caminant Junts” i ens proposa que durant aquest Temps ens
unim per celebrar el do de la creació i reflexionar sobre la cura que li donem. És
una bona oportunitat per fer una pausa en la nostra vida quotidiana i contemplar
les meravelles de la creació de les que fruïm.
La invitació a participar en la iniciativa assenyala que “com a seguidors de Crist,
des de totes parts del món, compartim el mateix paper de protectors de la creació
de Déu. Veiem que el nostre benestar està vinculat amb el benestar de tots i tenim
la responsabilitat moral i espiritual de cuidar la nostra casa comuna i les nostres
germanes i germans més afectats”.
Aquest missatge ha estat signada per l’arquebisbe Job de Telmessos,
representant permanent del Patriarcat Ecumènic en el CMI, en nombre de Sa
Santedat el Patriarca Ecumènic Bartolomé; monsenyor Justin Welby, Arquebisbe
de Canterbury; el cardenal Peter K.A. Turkson, Prefecte del Dicasteri Vaticà per
al Servei del Desenvolupament Humà Integral; el reverend Dr. Olav Fykse Tveit,
secretari general del Consell Mundial d’Esglésies; el bisbe Efraim Tendero,
secretari general de la Aliança Anglicana Mundial; el reverend Dr. Martin Junge,
secretari general de la Federació Luterana Mundial i Rudelmar Bueno de Faria,
secretari general de ACT Alliance.
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