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Caríssimas irmãs, 

 

Nosso caminho continua: nestes dias refletimos sobre a complexa realidade da cultura hodierna, em 

que a tecnologia e o mundo digital fazem parte da síntese de novos valores e de novos critérios de 

julgamento. 

Diante das transformações e dos eventos de inovação, a vida consagrada frequentemente se encontra 

em dificuldades e despreparada a habitar, com sabedoria, este novo mundo, tornando-o parte do processo 

formativo. A vida das religiosas mais jovens está imersa na cultura dos novos meios. Usam-nos 

cotidianamente, estão na Rede como lugar de socialização e de encontro, de pastoral vocacional, de anúncio 

e de evangelização. 

O que fazer para que, ao se multiplicarem as amizades nas redes sociais, seja, aprofundadas também as 

relações entre as pessoas e com Deus? Como podemos conciliar os tempos de vida comunitária, estudo, 

missão e oração, se estamos em “contínua conexão”? 

Como ser críticas e responsáveis por aquilo que estamos postando, publicando, vendo, linkando e 

compartilhando? Não se trata de limitar ou permitir, de controlar ou liberar, mas, primeiramente de educar e 

formar com seriedade e competência. 

Na partilha foram destacados alguns valores a serem alimentados: 

- o silencio e a escuta; 

- a qualidade comunicativa comunitária com suas especificidades, a fim de que o anúncio do 

Evangelho, fora e dentro da rede, seja um autêntico testemunho de vida. Trata-se de recuperar, 

seja na Comunidade como no apostolado, a primazia das relações interpessoais; 

- o discernimento como estilo de vida pessoal e comunitário para dar sentido e significado às 

nossas escolhas e à nossa atuação; 

- o estudo, uma das rodas do “carro paulino”, para aprendermos e formar-nos a “saber”, a “saber 

fazer”, e, sobretudo a “saber comunicar o saber” e a “saber comunicar o saber fazer”. 

No final desta etapa, realizamos um proveitoso intercambio de experiências ao qual participaram 

quatro junioras, outra via Skype e duas jovens professas perpétuas, provenientes de diversos continentes. 

Com simplicidade e experiências, evidenciaram os aspectos essenciais para a formação ao carisma paulino 

hoje.  Estavam presentes também dez junioras que se encontram nas comunidades de Roma e de Albano por 

motivos de estudo e do Curso de aperfeiçoamento.  

O diálogo com a assembleia enriqueceu muito este momento de nosso encontro e de viva participação.  

As mensagens que nos chegam a cada dia, fazem sentir-nos “pensadas”. 

Saudações cordiais, com novas informações no final do encontro. 

Equipe de informação 
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