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Salvar um pardal doméstico: “A conservação deve vir antes da recriação”

Bangalore, Índia

Jesus disse: “As raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem 
onde reclinar a cabeça”. Que mudança paradoxal neste mundo ultramoderno onde pessoas de boa 
vontade precisam construir ninhos para que os pobres pássaros possam viver nesta selva de concreto 
criada pelos seres humanos.  

No espírito ecológico, recentemente, três das nossas escolas colaboraram com o Sr. Rakesh Khatri - 
conhecido como ‘o homem dos ninhos da Índia’ - num projeto para salvar aves ameaçadas de extinção. O 
Interact Club da Escola Sophia, Bangalore, o Notre Dame Academy Interact Club, Choodasandra e o Rotary 
Spandana (batimento cardíaco / pulsação) Club, Bangalore, organizaram um workshop que culminou com a 
confecção de ninhos para os pardais domésticos. Essas e outras pequenas aves estão em perigo devido à 
perda do seu habitat como consequência da rápida urbanização, da diminuição dos recursos naturais para 
o seu sustento e da emissão de gases estufa provindas das torres de micro-ondas.  

O objetivo do workshop foi conscientizar sobre o desaparecimento de espécies de pequenas aves e 
descobrir formas de nos tornarmos agentes para oferecer-lhes abrigo.  O Sr. Khatri nos ensinou a fazer um 
ninho para os pardais usando fibra de coco, tecido de algodão macio, cinco argolas, uma pulseira, linha e 
uma corda fina, material que foi disponibilizado para os participantes do workshop. Nos alegramos com os 
dois ninhos que conseguimos fazer e que estão pendurados nos arbustos do nosso complexo escolar. 
Ansiosamente, aguardamos a chegada dos pardais domésticos para ocupá-los. 

As Irmãs Mary Swarnalata, Mary Shruti, Mary Christina Kiran, Mary Athira e Mary Ruth tiveram o privilégio 
de participar deste workshop. Consideramos este projeto um pequeno passo em direção à conversão 
ecológica que o Papa Francisco nos pede na Laudato Sì. 

Irmã Mary Shruti e Irmã Mary Athira    


