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A Época da Criação é um tempo para renovar a nossa
relação com o nosso Criador e toda a criação através
da celebração, conversão, e compromisso em conjunto.
Todos os anos, o comité directivo ecuménico sugere um
tema para unificar as comunidades cristãs na sua
celebração da Época.

A Época da Criação abrange cinco semanas entre o Dia
Mundial de Oração pelo Cuidado da Criação (1 de
Setembro) e a Festa de São Francisco de Assis (4 de
Outubro). Este "tempo da criação" oferece, nas palavras
do Papa Francisco, “os crentes individuais e as
comunidades são uma oportunidade adequada para
reafirmar a sua vocação pessoal para serem
administradores da criação, para agradecer a Deus pelo
maravilhoso trabalho manual que Ele confiou aos
nossos cuidados e para implorar a sua ajuda para a
protecção da criação, bem como o seu perdão pelos
pecados cometidos contra o mundo em que vivemos."

Para a época da Criação de 2020, o tema sugerido é
"Jubileu pela Terra": Novos Ritmos, Nova Esperança".
As alterações climáticas são o resultado da intersecção
da ganância, da desigualdade e da destruição da Terra
de Deus. O tema do Jubileu é escolhido para a Época
da Criação deste ano, uma vez que reflecte estes três
temas interligados. O Jubileu é um tempo para
renunciar ao sobre consumo e sistemas económicos
baseados no crescimento económico constante à custa
da Terra e daqueles que são pobres. O Jubileu é uma
época em que aqueles que mais consumiram devem
fazer a restituição àqueles que mais sofreram. O Jubileu
é um tempo de descanso para a terra da exploração
constante, para restaurar os ecossistemas e as
pessoas.

Este ano, em meio a crises que abalaram o nosso
mundo, estamos despertos para a necessidade
urgente de curar as nossas relações com a criação e
uns com os outros. Durante a Época da Criação deste
ano, entramos numa época de restauração e
esperança, um jubileu para a nossa Terra, que exige
formas radicalmente novas de viver com a criação.   
 A necessidade de sistemas justos e sustentáveis foi
revelada pelos efeitos de longo alcance da pandemia
global da COVID-19. Ansiamos pela imaginação moral
que acompanha o Jubileu.

Na Dom Bosco Tech África (DBTech África),
encorajamos a nossa rede a ser instrumentos de
Deus nosso Pai, para que o nosso planeta seja o que
Ele desejava que fosse quando Ele o criou e
corresponda ao Seu plano para a paz, beleza e
plenitude. 

A nossa responsabilidade cristã pelo planeta começa
com o apreço pela bondade de toda a criação de
Deus: “Deus viu tudo o que tinha feito, e eis que era
muito bom" (Gn 1:31). "Porque amas todas as coisas
que existem e não detestas nada do que fizeste; pois
não terias feito nada se o tivesses odiado"(Sb 11: 24).
Comprometemo-nos e convidamos a nossa rede a
empenhar-se neste desafio urgente de proteger a
Nossa Casa Comum, para que juntos demonstremos
liderança através das nossas acções. 

Por conseguinte, encorajamos a nossa rede a
celebrar a Época da Criação através de várias
actividades.
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