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APRESENTAÇÃO 

 
No início havia um jardim e, nele, o privilégio 

de habitá-lo e de cuidá-lo. Um jardim que exigiria 
a responsabilidade de um para com o outro, mas 
também dos seres humanos para com a criação de 
Deus. O ser humano colocado no jardim se torna o 
primeiro dos jardineiros. Deus cria e concede o pri- 
vilégio do cuidado da sua criação ao ser humano. 
Nesse sentido, mais do que jardineiro, o ser huma- 
no se percebe como mordomo da criação. 

A imagem do jardim, portanto, traz à memória 
responsabilidade. A partir do jardim, da integrida- 
de da criação, somos chamados a exercer um cui- 
dado responsável ou vivenciar uma espiritualidade 
concreta. Dessa forma, a espiritualidade que nasce 
no jardim não pode ser pensada como algo que 
nega a materialidade. Trata-se de uma espirituali- 
dade ecológica, a qual assume uma relação de res- 
ponsabilidade com nossos irmãos menores. Uma 
espiritualidade ecológica leva à construção de uma 
catequese responsável. 

Todavia,  o  tempo  em  que  vivemos  nos de- 
safia  com  uma  grande  e  perigosa  tentação:  a 
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possibilidade de viver uma “espiritualidade de pro- 
dução”, ou seja, queremos e buscamos um Deus 
que funcione! Certamente, deveríamos rever mui- 
tos dos nossos conceitos, e para ajudar nesse pro- 
cesso de bem refletir, Santo Agostinho é de uma 
ajuda inestimável, quando questiona: “O que bus- 
camos quando buscamos a Deus?”. 

Para muitos, a espiritualidade pode estar so- 
frendo de uma extrema parcialidade. Apresenta-se, 
portanto, como uma patologia redutora e que im- 
pede de perceber a plenitude da verdadeira espiri- 
tualidade, centrada na vida de Jesus. Mas como é 
difícil a imitação de Cristo, seu seguimento e, muito 
mais, nos conformar com o Cristo na estrada do 
discipulado! Não haveria um Evangelho mais fácil e 
com menos exigência? 

Mais vale, para alguns, viver perdidos em si- 
mulacros de vida cristã e, assim, transformar a espi- 
ritualidade em uma teologia positiva, feito Ali Babá, 
que ao se expressar de forma correta fazia com que 
a montanha se abrisse diante de seus olhos. Na ver- 
dade, não queremos Deus, mas sim uma corpora- 
ção religiosa que nos ensine os segredos da vida e 
nos conduza ao aburguesamento da fé. Preferimos 
um Deus domesticado e engaiolado que esteja 
sempre à nossa disposição. 

Não queremos Jesus com suas exigências 
de discipulado. Desejamos de todo o coração uma 
religião absolutamente pragmática e de respostas 
imediatas. Não queremos estudar a Bíblia e, por 
isso, fugimos de qualquer reflexão crítica que nos 
leve a qualquer tipo de compromisso que implique 
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perda de lucros materiais. Queremos homilias bem 
preparadas, desde que elas afaguem nosso ego     
e nos lembrem, constantemente, das muitas pro- 
messas que precisamos “reivindicar” e que evitem, 
acima de tudo, chamar nossa atenção para uma 
transformação interior. Não queremos discipulado. 
Buscamos, sim, uma graça barata! 

Os desafios apresentados pela atual crise so- 
cioambiental são amplos e complexos. Nesse sen- 
tido, é urgente uma nova visão das atitudes eco- 
lógicas do ser humano, levando-o a desenvolver 
formas de cuidado e proteção das relações de vida. 
É necessário resgatar a realidade da integridade e 
interdependência entre todos os seres vivos. Nessa 
dimensão, o ser humano ressignifica o seu existir e 
religa-se à sua missão de servo e mantenedor da 
vida, “cultivando” e “guardando” a criação – com- 
preendida na sua plenitude. É preciso compreender 
a dimensão do cuidado e proteção como princípio 
da própria fé cristã, dinamizada por meio da espi- 
ritualidade ecológica e de uma catequese social- 
mente responsável. 

Catequese responsável e espiritualidade 
ecológica deveriam ser compreendidas como irmãs 
gêmeas. 
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