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Caminhemos Cantando.  
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“Caminhemos cantando”. Esta frase encontra-se quase no final do nº 244 da Encíclica Laudato Sì do Papa 

Francisco. Ao falar que todos estamos a caminho para Deus, o Papa enfatiza que mesmo a crise e as 

incertezas atuais não podem dissipar ‘a esperança dos que cantam enquanto caminham’. Como podemos 

cantar enquanto caminhamos em meio à crise? 

No dia 29 de abril, importantes visitantes vieram à nossa comunidade para o Workshop “Peregrinação de 

vida e de paz”, elaborado para Coordenadoras de JPIC de Congregações pertencentes à Conferência das 

Superioras Maiores de Congregações de Religiosas.  As participantes eram de diferentes Congregações, 

engajadas em apostolados com os pobres nas mais diversas áreas. Há meses que nos reunimos para buscar 

uma direção comum, engajando-nos ativamente em atividades de pequenos grupos. O Workshop incluiu: 

desfrutar da natureza, experimentar uma refeição vegana, plantar árvores em um bosque e mudar o 

paradigma da ganância e da dominação da terra para o tornar-se cidadão global. A conclusão do Workshop 

foi uma dança em círculo chamada Elm Dance. Esta dança meditativa foi criada por Anastasia Geng, de 

Berlim, e expressa o amor pela natureza e seu poder de cura.  

As participantes ficaram muito satisfeitas com tudo o que a nossa comunidade preparou. Nos locais onde 

as árvores antigas haviam sido cortadas, plantamos 200 mudas de árvores novas. As irmãs experienciaram 

muita alegria na sua simplicidade infantil. Na Elm Dance, trouxemos presente uma série de problemas da 

nossa época e as pessoas que estão sofrendo ou morrendo por causa desses problemas. Este foi um 

momento de profunda oração quando nos concentramos no clamor dos necessitados e imploramos a 

misericórdia de Deus, enviando-lhes força e consolo. 

Por causa daqueles que esperam contra toda a esperança, a esperança ainda existe no mundo e a 

esperança dos que caminham cantando é o sinal de esperança que muitos esperam.   


