Un centenar de cristians demanen “un sàbat per
la terra”
Dij, 1/10/2020 per Catalunya Religió

(CR) Cant, silenci, meditació, pregària i horitzó compartit. Un centenar de cristians
de diferents confessions han demanat aquest dimecres al vespre “el coratge de
celebrar un sàbat per al nostre planeta”. Des de la Parròquia de la Mare de Déu de
Betlem, a Barcelona, cristians catòlics, ortodoxos i protestants s’han compromès a
fer realitat un Jubileu per la Terra.
Han presidit l’acte Salvador Villar, com a representant del Consell Evangèlic de
Catalunya, la pastora Noemí Cortés de l’Església Evangèlica de Gràcia, Carme
Llasat del Centre d’Estudis Cristianisme i Justícia, Montserrat Puigdellívol,
directora del Secretariat diocesà d’ecumenisme de l’Arquebisbat de Barcelona,
Alfons Garcia, sacerdot de l’Església Ortodoxa Catòlica Apostòlica Antioquena
d’Espanya i Josep Moya, sacerdot de la Parròquia de la Mare de Déu de l’Església
Ortodoxa del Patriarcat de Sèrbia.
En aquesta celebració ecumènica, els presents han confessat un estil de vida que
“empeny el planeta més enllà dels seus límits” i que no respecta “el Sàbat per la
Terra”. I amb criteris d’equitat i justícia, han expressat una crida col·lectiva a “fer
una pausa”. És a dir, una treva ecològica i social a favor de la creació i, alhora,
dels col·lectius més vulnerables que “es veuen obligats a fugir a la recerca de
seguretat”.
Per una forma de vida justa i sostenible
La vicepresidenta de Justícia i Pau, i coordinadora de la Xarxa de parròquies
ecosolidàries, Maria Bargalló, ha conduit la celebració, que s’ha pogut seguir pel
canal de Youtube de la parròquia de Betlem. “Sana les nostres vides perquè
siguem protectors del món i no depredadors, perquè sembrem bellesa i no
contaminació i destrucció”, ha estat una de les pregàries que s’han fet.
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Durant la celebració s’ha recordat que la crisi climàtica i la crisi social s’han
d’abordar de forma conjunta, en línia del que defensa el papa Francesc amb el
seu pontificat. “Infon en els nostres cors la força que ens alliberi de les demandes
de producció i de consum, i que ens obri la porta a una forma de vida justa i
sostenible”. La convocatòria s’emmarca en el Temps de la Creació, en què es
convida a tots els cristians a unir‐se per pregar i actuar plegats al voltant d’un
propòsit comú: aprofundir la seva relació amb Déu, la resta de la humanitat i la
creació.
Podeu recuperar la celebració ecumènica pel Jubileu per la Terra, aquí:
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