22 de janeiro

Iniciamos o dia prontas para entrar nos nossos temas e buscas com esperança e confiança,
conduzidas pela palavra da liturgia dominical. Como o profeta Jonas,
também nós ouvimos a voz: «Levanta-te e entra em Nínive, a grande
cidade...»: um estímulo para rumarmos decididamente em direção a
“Nínive” dos nossos países, o mundo dos homens e das mulheres de hoje,
aos quais anunciar a Boa Notícia do Evangelho e indicar o caminho da
verdadeira felicidade. Acompanhou-nos, na celebração eucarística, o
sentimento de infinita gratidão pelo nosso chamado, no dia em que o
Mestre, passando pela Galileia do nosso cotidiano, nos disse, como aos primeiros discípulos: Vem e
segue-me.... E, no momento do ofertório, renovamos o nosso “eis-me aqui”.
O domingo foi, pois, “santificado” pelo trabalho já programado. Antes de tudo comunicamos as
conclusões do laboratório sobre a difusão, realizado ontem. A procura
e a comunicação evidenciaram alguns pontos de intervenção: a nova
imagem das livrarias Paulinas, a organização com a finalidade de
otimizar os recursos, a formação apostolico-profissional dos leigos, as
novas tecnologias, a colaboração europeia.
O trabalho prosseguirá amanhã, na tentativa de planejar para breve,
médio e longo prazo o caminho individuado. Aproximando-se o
término do nosso meeting, torna-se cada vez mais vivo o sentimento de responsabilidade e a oração,
para que os desejos e os planos possam se tornar realidade.
Aproveitamos deste espaço para agradecer todas as pessoas que estão se
“ocupando” conosco: ir. Lucia Simula, nossa impecável anfitriã, que nos
circunda de todos os cuidados; as irmãs do Sicom, pela atualização em
tempo real da página dedicada ao Encontro continental, e as da Casa
generalícia, que rezam e proporcionam serviços vários; os sacerdotes, que
a cada dia celebram conosco a Eucaristia. Obrigada, uma vez mais, a todas
aquelas que não nos deixam faltar o sustento da presença amiga.

