Como falar sobre Laudato Si' com vizinhos e colegas
Falar aos membros da comunidade sobre o Laudato Si' é uma forma importante de
fortalecer os relacionamentos. Compartilhar sua perspectiva sobre este assunto, que
pode ser muito caro para você, pode ajudar a criar laços de união. Este breve guia
oferece algumas sugestões que podem ser úteis.
Identifique com quem você gostaria de falar e encontre um horário para falar
Falar sobre os valores que prezamos é uma oportunidade de construir relacionamentos
mais fortes e autênticos. Ao considerar as pessoas com quem gostaria de ter essa
conversa, você pode querer pensar sobre as pessoas com quem já tem um
relacionamento forte e aquelas com quem está apenas desenvolvendo um
relacionamento.
Pense em um momento em que seria bom conversar com essas pessoas. Em alguns
casos, como com colegas, isso pode significar agendar um horário formal para discutir o
assunto. Em outros casos, como com vizinhos ou amigos íntimos, a conversa pode
surgir naturalmente enquanto você discute os eventos em andamento e as prioridades
em sua vida.
Compartilhe por que esse problema é importante para você
Seu interesse pela ecologia integral provavelmente se conecta com seus valores mais
profundos. Compartilhe abertamente esses valores com vizinhos e colegas.
Também pode haver razões práticas e concretas pelas quais a ecologia integral é
importante. Talvez você se preocupe com o bem-estar dos jovens, como alunos, filhos
ou netos. Talvez você tenha visto o ecossistema local mudar drasticamente. Talvez você
saiba como a crise planetária está afetando os pequenos agricultores. Compartilhe
esses exemplos concretos em uma conversa, explicando por que esse problema não é
apenas abstrato.
Finalmente, pode haver exemplos de como sua comunidade já está abraçando a ação
em ecologia integral, como eventos que foram realizados, grupos que foram formados,
para inscrição na Plataforma de Ação Laudato Si'. Em caso afirmativo, compartilhe
notícias desse momento.
Sugira ação em conjunto
Se for apropriado, você pode se oferecer para agirmos juntos. Por exemplo, você pode
sugerir a um colega que crie uma força-tarefa para trabalhar nessa questão dentro da
organização. Para um vizinho ou amigo, você pode sugerir fazer um passeio pela
natureza juntos, catar lixo juntos ou algo parecido.
Ouça
Ouça a resposta.
Ore

Durante ou depois da conversa, ore por relacionamentos mais fortes e mais profundos
com Deus, uns com os outros e com toda a criação.

