
 

 

PILARES CASA VELHA PARA CUIDAR DA CASA COMUM 

Ao longo dos anos, a partir da experiência vivida nas muitas atividades que temos vindo a 
realizar com diferentes públicos e em diferentes âmbitos, foi-se revelando um fio condutor 
comum, com pontos-chave a que fomos dando o nome de "Pilares da Casa Velha". Com a 
publicação da Encíclica Laudato Si do Papa Francisco em 2015, estas marcas ganharam expressão 
como processo reconhecido de educação e espiritualidade ecológicas para Cuidar da Casa 
Comum.  

Viver abertos e disponíveis … As maravilhas que podem acontecer se fincamos pé na 
nossa abertura à Vida, aos outros, ao Bem, enraizando em nós a Esperança e a paz para 
viver os momentos de incerteza, de aridez, de solidão, de falta de entendimento. Por 
outro lado, esta abertura leva-nos a não ficarmos agarrados ao passado, ao que já 
conhecemos, às soluções já conhecidas. Evitar a expressão tão nossa do "no meu tempo 
era assim" ou as comparações. Precisamos de estar atentos e disponíveis para o que 
realidade concreta nos vai dizendo, através das pessoas, das necessidades que vemos 
que nos chegam. No fundo, é importante termos sempre presente a questão que abre 
a Encíclica - Como está a nossa casa? 

Viver agradecidos… Este é o pilar base, que nos faz entrar na dinâmica do Amor, do dom. Põe-

nos no lugar certo, como recetores do Bem e da Bondade, que cria em nós o sentido de pertença 

e nos devolve a nossa identidade mais funda, de filhos amados. Faz-nos olhar pela positiva para 

a vida, acontecimentos, imprevistos, abertos ao que venha...enraizando a nossa casa sobre a 

rocha. Trava-nos as dinâmicas que nos fecham em nós - tudo me é devido, não me apetece, não 

gosto, não concordo, os outros à minha volta não me compreendem, só estorvam. É tão 

importante parar no fim de cada dia e ver, com Deus, como tudo é bom no nosso Jardim do 

Éden. Olhar a nossa História, quem nos precede, quem nos suporta. Ficamos mais atentos, 

sustentáveis e... Suportáveis! 

Viver em verdade… Perdemos muito tempo da nossa vida a querer parecer o que não somos, 

a querer chegar onde não estamos, querer chegar ao "agora é que vai ser", pondo um monte de 

condições para avançar com relações, processos, idealizando a perfeição, fazendo 

comparações que nos abrem metas sem sentido. Precisamos de gerir vontades e idealismos, 

aterrando na realidade, na de cada um como pessoa e na do contexto em que é chamado a 

viver, a transformar, apostando numa pedagogia da Fragilidade e do limite. São esses os 

espaços fecundos que permitem a contribuição de cada. 

Viver com pouca tralha… É tão importante vivermos com pouca tralha, apostando numa 

pedagogia da simplicidade, que abre espaço ao outro; que nos deixa mais livres para partir, 

responder, mudar, mais acessíveis aos outros, mais universais, mais próximos dos que 

efetivamente pouco ou nada têm. A simplicidade é a grande ponte do diálogo entre realidades 

distintas. Na medida em que nos enchemos de capas, protocolos...mais difícil é uma relação 

universal com cada pessoa, seja qual for a sua condição. A pouca tralha torna a Casa inclusiva, 

todos têm lugar, há sempre lugar para mais um. 

 
Viver sabendo esperar… O ritmo da Criação dá-nos a pedagogia da paciência, ensina-nos a 
grande marca do Tempo em que se entra, de ritmo lento, natural, que nos ensina a espera, bem 
expressa nas estações do ano. Que nos ensina a fidelidade, o abandono da pequena semente 
que, sem vermos e sem sabermos como, vai crescendo. Esta é, talvez, a grande marca que vai 



 

ficando em todos os que se aproximam deste projeto. Pelo que tem de eternamente inacabado 
(tantas obras para fazer, tanto por recuperar…como vai ser possível?), de ainda não consumado, 
mas ao mesmo tempo de já atingido, em cada pequena etapa. O gozo de cada passo do caminho, 
mesmo sem saber onde nos leva.  
 

Viver comprometidos e atentos… É muito importante enraizar a nossa missão, a 
educação e o compromisso social nesta atenção e reflexão sobre as causas estruturais 
da desordem. 
 

Viver em comunhão… O poder cuidar, (re) construir algo em conjunto (como tem 
acontecido na Casa Velha), é algo profundamente transformador, sobretudo a partir da 
simplicidade, da fragilidade, da gratuidade e da verdade. Cada um faz a diferença e é 
necessário e isso é reparador. A obra exterior torna-se obra interior, torna-se lugar-
comum do qual todos se sentem parte e responsáveis. Faz-nos interdependentes e abre-
nos a relação: com os outros, com Deus, com a Criação. Este estilo de vida comunitário 
gera comunhão, é construtor de Paz e de sustentabilidade. 
 
Viver com alegria… A Alegria está ligada aos pilares anteriores. Tem a grande virtude do 
contágio, abrindo caminhos, tocando corações, curando. É também uma tónica do Papa 
Francisco: que nada nem ninguém nos tire a alegria. 

 

 

Para mais informações sobre a Casa Velha: 

Associação Casa Velha - Ecologia e Espiritualidade 

NIF: 510 370 373 

Quinta da Casa Velha - Vale Travesso 

2490-715 Ourém 

Tel: +351 249 542 320/ +351914511519 

projectocasavelha@gmail.com  

facebook.com/projectoCasaVelha   

NIB 003300004543044382805 

 


