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INSTRUMENTOS DE DEUS NO CUIDADO DA CRIAÇÃO 

 

 

 

 

Quando falamos de «meio ambiente», fazemos referência também a uma particular 

relação: a relação entre a natureza e a sociedade que a habita. Isto impede-nos de 

considerar a natureza como algo separado de nós ou como uma mera moldura da nossa 

vida. Estamos incluídos nela, somos parte dela e compenetramo-nos…Não há duas 

crises separadas: uma ambiental e outra social; mas uma única e complexa crise sócio-

ambiental. As diretrizes para a solução requerem uma abordagem integral para 

combater a pobreza, devolver a dignidade aos excluídos e, simultaneamente, cuidar da 

natureza. (LS, 139) 
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1. CRIAÇÃO  

 

Reconhecer-me parte da Orquestra/Jardim, como instrumento. 

O tema que me foi sugerido levou-me desde logo a uma imagem que o P. Vasco Pinto 

de Magalhães, que está na Direção da Casa Velha, usou no nosso primeiro dia de 

reflexão sobre Ecologia e Espiritualidade, em 2013. A imagem da criação como uma 

orquestra sinfónica da qual somos instrumentos, construindo uma grande sinfonia em 

afinação a que podemos chamar Paraíso. Fazemos por tocar bem desejando alcançar 

a Beleza e a Harmonia…mas o mundo ainda está bastante desafinado e tantos não têm 

lugar na orquestra! O grito da terra é o grito dos mais pobres, os desastres ambientais 

revelam crises sociais que nos espicaçam a ser instrumentos de fraternidade, de 

discernimento, de compaixão…ao serviço do Bem Comum.  

A Ecologia – o cuidado com a casa - é o grande desafio de harmonizar, de pôr tudo a 

funcionar dirigido ao bem comum e à beleza, alimentado pelo sopro do Amor (o 

compositor), que é a Espiritualidade, este sair de si para uma relação pessoal com o 

Bem.  

Este sentido de pertença define-nos, faz-nos sentir parte e tomar parte. Todos gostamos 

e precisamos de nos sentir parte de um Corpo – seja uma orquestra, uma nação, uma 

equipa. Sentirmo-nos parte da Humanidade e da Casa Comum faz-nos desejar ser cada 

vez mais instrumentos, já a experimentar o Paraíso. Agradecidos e comprometidos 

temos vindo a afinar a Casa Velha como instrumento e como lugar de encontro para 

ensaios proféticos. Mais do que falar como devo ser instrumento ecológico ou 
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argumentar as evidências de ter de agir, discutindo se as greves climáticas fazem 

sentido ou não, o que sinto que vos posso e devo falar esta noite é mais fundo, é 

existencial, é o início e o fim, o sentido da nossa vida, tal como o tenho/ temos vindo a 

aprofundar na Casa Velha. 

 

2. HISTÓRIA 

 

Reconhecer-me criatura amada, chamada a amar 

E Deus, vendo toda a sua obra, viu que era muito boa. (Gen1). O Senhor Deus levou o 

homem e colocou-o no jardim do Éden, para o cultivar e, também, para o guardar. (Gn 

2, 15) 

Esta é a história da Casa Velha, a minha história, a nossa história, porque cada um se 

pode encontrar nela, como instrumento de Deus no cuidado da Criação. Deus conduziu 

à Casa Velha uma família, à qual tenho o grande privilégio de pertencer, para amar e 

cuidar da Criação, a partir deste canto do Jardim. O sentirmo-nos cuidados e amados, 

foi e tem sido escola de cuidado, da terra e das pessoas, numa casa que sempre foi 

gerida em comum. Ser instrumento é ser meio, canal. Só se pode ser instrumento de 

cuidado a partir do Amor, cuidamos porque amamos, como resposta ao sermos amados 

e cuidados.  

A ecologia nasce naturalmente de nos reconhecermos enxertados nesta Vida maior e 

vidas que os precedem. Isso faz-nos pequenos, agradecidos, cuidamos não porque nos 

dizem para o fazer, ou porque as circunstâncias nos levam a isso…mas porque somos 
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parte, quer da nossa família e terra de encarnação, quer da família alargada lá longe, 

em moçambique, nas filipinas, onde seja. A maior ecologia é o cuidado com as pessoas: 

fazê-las crescer nas suas relações com os outros com a natureza e consigo próprias. 

Esse é o caminho que fazemos por desbravar na Casa Velha, através de diferentes 

comunidades que vão crescendo a partir da intuição inicial, enraizada nesta família e 

nesta terra concreta: Atravessados e corpo alargado de voluntários, retiros, escolas, 

campos de férias e de trabalho, envolvimento local, redes, comunidade dos Fieis 

Jardineiros (voluntários residentes). 

3. VOCAÇÃO  

 

 

Que instrumento sou chamado a tocar? 

“Com que finalidade passamos por este mundo? Para que viemos a esta vida? Para 

que trabalhamos e lutamos? Que necessidade tem de nós esta terra? ” (LS160) 

A Casa Velha fica numa pequena aldeia, chamada Vale Travesso, no concelho de 

Ourém, a 18 km de Fátima. Terra de pequenos agricultores e pastores, verdadeiros 

guardiões invisíveis… e terra dos Pastorinhos. Terra onde crescemos e onde foi fácil 

entender o que Jesus queria dizer com as suas parábolas.  

A história da Casa Velha foi também atravessada por uma estrangeira, vinda de Paris, 

a minha Mãe Catherine, uma grande jardineira e pianista, que nos abriu desde cedo o 

gosto do cuidado e da música, que nos abriu as janelas do Paraíso. Sempre agradecida 

a Deus, não se cansava de dizer que para ela a Casa Velha já era o Paraíso. Como 



FAITH NIGHT OUT – 29 JUNHO 2019, PORTO 

podia ela não ser instrumento de Deus no cuidado da Casa, da família, da Comunidade? 

Ainda hoje se abrem portas e sorrisos quando nos reconhecem como filhas da francesa.  

Nascendo de uma história já funda de cuidadores, com o casamento de Catherine e 

Henrique em 1965, nesta Terra começa a germinar na Fé uma vocação para toda a 

Família, que se abre, partilha os bens e sente-se ao serviço do bem comum. Num 

caminho enraizado na espiritualidade inaciana e acompanhado pelos Jesuítas e Irmãs 

Escravas do Sagrado Coração de Jesus, à família desde cedo se foram juntando amigos 

e hoje parece querer tomar forma uma vocação comum à Casa Velha.  

“Deixa a tua terra, a tua família e a casa do teu pai, e vai para a terra que Eu te indicar. 

2Farei de ti um grande povo, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome e serás uma 

fonte de bênçãos.” (Gen 12)  

Hoje a minha Mãe faria 88 anos. Esta passagem da vocação de Abraão celebra a tanta 

vida que gerou/ gera, muito para lá da sua família, do seu piano, do seu jardim. 

Atualmente, passam na Casa Velha cada ano mais de 2000 pessoas, na sua maioria 

adolescentes e jovens e muitas famílias, que encontram ali suporte para crescer como 

tal. Este fim-de-semana 25 animadores, entre os quais 3 das suas netas, preparam a 

colónia de férias para 90 crianças e adolescentes do concelho de Ourém, que irá 

decorrer de 1 a 5 julho. 

 

4. FRAGILIDADE  
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Como sou chamado a tocar? 

A história da Casa Velha é uma verdadeira História de Salvação, no sentido de ter bem 

marcada ao longo do seu caminho momentos de abismo e crise – conjecturais (declínio 

e abandono rural destes territórios de pequena propriedade), familiares (doenças 

precoces, morte), pessoais - tempos e Lugar onde pela Fé foi nascendo nova vida. Uma 

história de fragilidade e dependência de Deus e dos outros, que consolidou o sentido de 

sermos casa comum e mesma família. Pelas frestas, fendas e fraturas, a Graça encontra 

espaço para se espalhar e nos expandir, ligar, religar, reparar, deixando-me tocar e 

tocando, descobrindo juntos, crescendo juntos, tocando cada vez mais afinados, 

ajustados, ao ritmo do Criador. 

 

5. CONVERSÃO  

 

Melodia e Tensão  

A corda tensa que eu sou, 

o Senhor Deus é quem 

a faz vibrar… 

Ai linda longa melodia imensa!... 

– Por mim os dedos passa Deus e então 

já sou apenas Som e não 

se sabe mais da corda tensa… 

(Sebastião da Gama) 
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O desenvolvimento da Casa Velha (da pequena semente à árvore que dá abrigo) foi 

acontecendo a partir de dentro/ da própria realidade, não seguiu um plano estratégico e 

não foi inventado por ninguém, nem importado de parte nenhuma...resulta 

"simplesmente" da leitura da realidade (a realidade é mais importante que as ideias) e 

do que vai acontecendo, confrontada com a vocação a que nos sentimos chamados por 

Deus e da nossa verdade. Jesus, o Bom Pastor já a alcançou por nós e a todos congrega 

na pequena Capela da Casa, outrora garagem. Depois de um momento forte e 

prolongado de crise, que culminou em 2010 com a morte da Catherine, a Casa Velha 

começou então um suave e tenso tempo de conversão, pensando num andamento de 

uma Sinfonia, talvez aquele das cordas tensas dos violinos. O processo exterior de 

reconversão (da casa) que tem vindo a acontecer nos últimos 10 anos, revela um 

processo interior (coração), pessoal, familiar, em constante ampliação.  

 

6. COMUNHÃO (bandeira LS + peregrinação) 

 

 

 

A Sinfonia já alcançada e ainda por alcançar 

A Enciclica Laudato Si veio confirmar este caminho de uma forma muito especial em 

2015. Foi a passagem da Casa Velha da vida oculta para a vida pública. Não porque 

crescemos imensamente, mas porque a nossa pequenez se pode reconhecer mais 

parte da orquestra, aprofundando a comunhão do sal da terra e do fermento na massa. 

O Papa Francisco, como primeiro violino, aproximou-nos de Jesus maestro e do Seu 

desejo do Reino que é a Casa Comum, fazendo-nos intuir a Sinfonia que ensaiamos. 

 



FAITH NIGHT OUT – 29 JUNHO 2019, PORTO 

É uma encíclica que trouxe esperança. Não é um documento sobre religião. É um 

documento sobre a vida. O Papa Francisco fala sobre a vida. Temos tornado a religião 

numa instituição – em muitos casos numa luta –, mas o que precisamos mesmo de fazer 

é entender e viver a Comunidade. 

 

  

 

Para terminar, deixo aquelas que têm sido marcas do que vamos vivendo e que 

sentimos como partitura universal nesta Obra para a qual todos somos convocados. São 

o que costumamos designar como pilares da Casa Velha. 

 

Que neste dia em que celebramos S. Pedro e S. Paulo, pilares da nossa Igreja, nos 

possamos sentir humildemente instrumentos valiosos no cuidado da Criação. 


