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Pe. Daniel Cunha, sdb.
Delegado Inspetorial de Comunicação

"Um novo dia, mais vida e esperança 
Aqui trazemos, com toda a confiança 
Ao Teu altar, Senhor, nós elevamos
A vida que nos destes e os bens que esperamos" 
- - 
 Este novo tempo já chegou! É o ano 
novo, é a vida nova iluminada pela Luz que 
acolhemos nas Boas Festas!... e assim o ano 
é iniciado na paz, na alegria e na esperança.
 Quantos aprendizados, sonhos e ex-
pectativas crescem em nós ao vivenciar este 
novo tempo. Não há mais o que esperar, res-
ta caminhar, correr e pular para experimen-
tar o desafio da vida.
 Um ano cheio de riquezas pastorais: 
o tão desejado encontro Mundial da Juven-
tude com o Papa em julho de 2013 no Rio, 
a próxima Campanha da Fraternidade que 
traz como tema - “Fraternidade e Juventu-
de” e a conclusão do Ano da Fé!

SINTONIZANDO
Estimados amigos e estimados irmãos
SINTONIZANDO
Estimados amigos e estimados irmãos

 E ainda, ao finalzinho de janeiro, no 
dia em que celebramos São Francisco de Sa-
les (24) a Mensagem para o 47˚ Dia Mun-
dial das Comunicações Sociais com o tema: 
“Redes Sociais - portais de verdade e de fé; 
novos espaços para a evangelização”.
 Comuniquemos a Palavra incontida 
em nós pelas alegrias das festas que viven-
ciamos. Façamos ecoar de forma vigorosa o 
amor de Deus pelos seus. Façamos uso dos 
meios sociais e dos imponentes espaços que 
eles nos trazem. 
 É com esse entusiasmo e empolgação 
que desejamos um ano frutuoso e rico de ini-
ciativas para prosperar no bem que se espe-
ra de nós!

BOM ANO!
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(Pe. jefferson)

 taPiri é uma publicação bimestral e 
gratuita da inspetoria São Domingos Sávio, 
iniciada em janeiro de 1989, dirigida aos Sa-
lesianos de Dom Bosco e aos colaboradores 
leigos e educadores nas inúmeras casas sa-
lesianas pertencentes à região amazônica 
brasileira que compõem a inspetoria, com o 
objetivo de ser um instrumento de reflexão 
sobre temas diversos alinhados à ação pasto-
ral do carisma salesiano. 
 o taPiri reserva-se o direito de con-
densar/editar as matérias enviadas como co-
laboração. os artigos assinados não refletem 
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 Em todas as instâncias surgem hoje 
grandes desafios motivados pela 

velocidade com que as mudanças vão aconte-
cendo. a tecnologia e a lei do mercado exigi-
ram da sociedade  respostas às perguntas nun-
ca feitas e que forçaram diversas instituições a 
acompanharem tais mudanças, independente 
de serem satisfatórias ou não. o sistema da 
informação lança a cada dia mais porções de 
inovações que nem mesmo a própria socieda-
de é capaz de dominar por inteiro.
 novas ferramentas e modos de se co-
municar apresentam, também, concepções 
novas sobre a maneira de encarar as relações, 
onde são mais comuns a interação e a dinami-
cidade através dos meios invisíveis conhecidos 
como redes sociais. a lei do mercado e do con-
sumo produz matéria prima que facilita, de to-
das as formas, a acomodação de seus interde-
pendentes, escolhendo na maioria das vezes 
o público que quer atingir. Enquanto a cultura 
midiática investe pesado em publicidade para 
mover as produções do mercado, criando es-
tratégias no mínimo apelativas para atrair seus 
destinatários sem que sejam, necessariamen-
te, com a utilização de falas, o que se nota a 
partir do uso massificante de símbolos.
 Dentro desse emaranhado estão nos-
sos jovens que são bombardeados por essa 
publicidade que foi criada para cercar de to-
dos os lados. Eles se sentem pressionados a 
dar respostas recíprocas quanto ao consumo, 
deixando de pensar no essencial e pensando 

Por Jean Batista Cunha | assessor de Pastoral no Pró-Menor Dom Bosco. 

em acompanhar a tendência do momento. 
Poucos são os que conseguem ver às claras es-
sas entrelinhas e que deixam à mostra as suas 
convicções sobre o controle da situação.
 a realidade da periferia é bem mais 
preocupante, uma vez que o ambiente do 
cotidiano já traz diversas mazelas e experi-
ências negativas no acompanhamento des-
sas tendências. Cedo, eles são mergulhados 
no mercado de trabalho, muitas vezes sem 
os estudos concluídos. Conhecem a reali-
dade do mundo das drogas, mergulham 
na prostituição e até mesmo no mundo da 
infração e da marginalidade. 
 a minha experiência pastoral está toda 
aglutinada nessa realidade de periferia de ci-
dade grande, cujas possibilidades dos jovens 
são diversas, das positivas às negativas. 
 Participei durante anos de uma pa-
róquia salesiana na Zona Leste da cidade de 
Manaus, região que em grande parte de sua 
história esteve marcada por vários casos de 
violência. Desde a minha adolescência fiz con-
tato com a preparação assistida para novos lí-
deres. assumi responsabilidades nada comuns 
para adolescentes. Envolvi-me intensamente 
em trabalhos pastorais, motivando e sendo 
motivado por jovens líderes, por adultos e pe-
los padres que por ali passaram. Fiz parte da 
coordenação de grupo de jovens em uma das 
comunidades da paróquia por três anos, fui 
coordenador do mesmo grupo nos dois anos 
seguintes e posteriormente escolhido Coorde-

A ANIMAÇÃO PASTORAL NAS 
PERIFERIAS DAS GRANDES CIDADES
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nador da Pastoral da Juventude Paroquial para 
um período de mais dois anos, e por fim reelei-
to ainda outra vez. Participei de ministérios de 
músicas, equipes de liturgia e colaborei com 
outras instâncias da igreja, conforme as neces-
sidades. Diante de tudo isso uma coisa posso 
afirmar, que não dá para pensar em juventu-
de, sem pensar em ProtaGoniSMo. 
 Logo que me engajei, passei a fazer par-
te de um grupo que me olhou positivamente 
diferente, ao mesmo tempo em que uma co-
munidade que depositava confiança no que 
eu fizesse e falasse e uma paróquia que acolhia 
minhas convicções. Daí eu pude, junto com as 
diversas equipes de coordenação, desenvolver 
um trabalho que reforçasse o protagonismo 
dos nossos jovens, que valorizasse suas moti-
vações e que ouvisse seus clamores, sonhos e 
medos. Desenvolvemos desde as artes cênicas 
à dança e a música. os jovens eram envolvi-
dos diretamente com atividades nas equipes 
de liturgia das comunidades, nas leituras das 
missas, em apresentações do Evangelho ence-
nadas, ministérios de músicas, dentre outros.
 Lembro-me dos Congressos Juvenis 
Salesianos realizados, cuja massa juvenil par-
ticipava de oficinas, partilhava suas experiên-
cias, cantava e se alegrava por estar em um 
ambiente acolhedor e que os valorizava como 
pessoas únicas, respeitando sua diversidade. 
D’outros momentos, jogando bola, brincan-
do de vôlei, queimada, ping-pong através do 
oratório Zeferino namuncurá. Essas e outras 
iniciativas fizeram dos jovens o foco da nos-
sa ação evangelizadora, que no decorrer dos 
anos os priorizou para a autonomia de suas 
iniciativas, formação sistemática de seus líde-
res, acompanhamento dos grupos de jovens 
e seus respectivos coordenadores e busca por 

um maior espaço para os trabalhos dos jovens 
nas comunidades.
 os tempos mudaram e outros desafios 
questionam nossas comunidades, sendo que 
estas estão a procurar meios eficazes para a 
compreensão desses novos “jeitos” de juven-
tude, que é mais idealizadora, sonhadora e ao 
mesmo tempo, inteligente e menos satisfeita 
com a ideia de ficar presa a uma sala de encon-
tros, cheios de “blá-blá-blás”, num mundo de 
braços abertos a responder suas novas dúvi-
das e propondo uma diversidade de opções.   
 as comunidades religiosas devem, as-
sim, ir ao encontro dos jovens e descobrir 
aquilo que os encantam, e mais, devem tomar 
posse desses gostos para poder realmente fa-
zer dos jovens, suas prioridades. Para isso, será 
preciso quebrar paradigmas como "os jovens 
são irresponsáveis... não querem nada com 
nada...", pois nos enganamos afirmando isso. 
as faculdades, os cursinhos, os programas de 
aprendizagem e outros projetos sociais estão 
cheios de jovens que buscam um "lugar ao sol". 

 Hoje, meu trabalho está em outra re-
alidade pastoral, no Pró-Menor Dom Bosco, 
que visa atender a diversidade, tanto cultu-
ral, social, econômica, quanto religiosa de seu 
público-alvo, cujo olhar requer mais atenção e 
disponibilidade devido a vulnerabilidade social 
em que os jovens se encontram.
 Anunciar o Evangelho através do pró-
prio testemunho de fé, esse é o nosso maior 
instrumento, principalmente num mundo 
cada vez mais veloz na comunicação e mais 
versátil na informação, contudo, mais dissolú-
vel e líquido nas relações. 

HOJE
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 Quando se fala de música, nós podemos pensar em uma terminologia muito ampla 
da arte e, de fato, ela expressa este termo geral. ao longo dos anos a música invadiu a vida 
de muita gente, pois ela atrai, contagia, une as pessoas, ensina, comunica, etc. antes de 
qualquer coisa, a música é uma arte de expressar os sons de forma organizada e direcio-
nada. não é possível escrevê-la sem uma noção teórica das notas ou mesmo um ouvido 
aguçado que as pessoas chamam de um “dom” musical.
 Cada cultura tem uma forma de apresentar esta arte dos sons. no oriente Médio, 
por exemplo, não há nenhuma informação completa sobre música o que torna este termo 
mais obscuro. ainda hoje, nesta cultura a arte dos sons é evidente e desempenha um papel 
notável na vida cotidiana e religiosa deste povo. na Bíblia, podemos observar vários relatos 
sobre esta arte: o próprio Davi tocava diante da arca (cf. Sm 6). Ela é também atribuída aos 
momentos festivos e como componente do culto (cf. Jz5; Ex 15). no antigo testamento há 
alguns instrumentos musicais que ainda hoje são utilizados na música moderna, tais como 
o “tam-tam”, a harpa, a flauta, etc1. 
 a banda Filhos de Dom Bosco, expressa um pouco desta cultura musical através da 
participação na liturgia. Penso que seja oportuno falar um pouco do histórico desta banda. 
Ela surgiu em 2010 quando alguns jovens e ex-alunos do Centro Educativo Dom Bosco, em 
Ji-Paraná/ro, começaram a animar a Colônia de Férias juntamente comigo e com o salesia-
no ronyvon Batista. neste mesmo ano, eles gravaram um CD com músicas de Dom Bosco 
e o Hino da Colônia de Férias. no ano de 2011, o salesiano Deliomar anchieta assumiu a 
banda como responsável dos ensaios. atualmente, os Filhos de Dom Bosco (FDB) tem no-
vos componentes no grupo.
 tiago de Sá, um dos veteranos da banda, se destaca porque estuda e toca em uma 
orquestra da cidade de Ji-Paraná. vocalista, tecladista e guitarrista, ele atua na orquestra 
em ação (projeto do Estado de rondônia) como percussionista principal da orquestra reali-
zando várias apresentações dentro e fora do Estado.
 os FDB animam a liturgia na paróquia São José uma vez por mês e fazem parte des-
te grupo o tiago (vocal, guitarra e teclados), Guilherme (bateria), William (violão), Gabriel 
(contrabaixo), Mateus (violão), Carol (vocal), Graziela (vocal). também fiz parte do grupo, 
até o ano passado (bateria, teclados e apoio nos ensaios).
 os FDB recebem formação e orientação da música litúrgica uma vez por mês na pa-
róquia São José. Há também outro grupo musical composto por jovens que animam a litur-

A MÚSICA E A BANDA FILHOS DE DOM BOSCO
Por Pe. Lázaro Santos, sdb.

  1 Cf. L. Mckenzie, John, Dicionário Bíblico. São Paulo: Paulus, 201110, p. 583.
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gia na paróquia: o grupo uFaC (união, Força, 
alegria em Cristo). Estes também são orien-
tados para exercer o serviço litúrgico-musi-
cal com a função própria da liturgia (função 
dentro das normas litúrgicas). 
 uma liturgia bem celebrada é aquela 
que tem como ápice o Mistério Pascal rea-
lizada pelo Povo de Deus onde as pessoas 
(assembleia) participam como exercício do 
novo sacerdócio, com Cristo, por Cristo e em 
Cristo. Este é o valor fundamental e primor-
dial do ato litúrgico. a dimensão sacramental 
da liturgia tem um destaque maior quando 
existe a participação com o canto e a músi-
ca. Elas são símbolos importantes do Misté-
rio de Cristo e da igreja, e não ornamento 
exterior, mas encarnação com estruturas co-
municativas da Palavra, do diálogo salvífico 
entre as Pessoas Divinas e as pessoas huma-
nas, e não elementos rituais e estéticos.
 alguns aspectos são importantes para 
saber se um canto é litúrgico ou não. Estes 
apresentam quatro dimensões: 

  2 Cf. Estudos da CnBB 79, a música litúrgica no Brasil. São Paulo: Paulus, 1999, pp. 65,147.

 Deste modo, os Filhos de Dom Bosco e 
o grupo uFaC são grupos musicais e expres-
sões juvenis como animadores da Liturgia 
na obra salesiana. neste ano de 2013, onde 
a Campanha da Fraternidade nos orienta e 
nos faz refletir sobre os jovens com o tema 
Fraternidade e Juventude, acredito que 
vale a pena confiar no talento deles e, não 
obstante as dificuldades, investir na forma-
ção destes jovens. o lema desta campanha 
da fraternidade tem um cunho missionário 
expresso na passagem bíblica “Eis-me aqui, 
envia-me!” (is 6,8). não importa qual o ramo 
da arte, seja música, teatro ou dança, que os 
jovens expressam com o rosto juvenil, o que 
interessa é o acompanhamento deles no iti-
nerário artístico ao longo de suas vidas. 

1/Dimensão litúrgica: Diz respeito ao texto, a 
forma, a colocação e o estilo da música em sin-
tonia com a natureza da liturgia (antífonas, res-
postas, orações, etc);
2/Dimensão teológica: a música é técnica, es-
tética e expressivamente boa como falava San-
to agostinho: “Ela expressa a voz de Deus...”;
3/Dimensão bíblica: esta dimensão é funda-
mental nos cantos litúrgicos, pois a Palavra de 
Deus é uma exigência que ilumina e orienta a 
vida e a história de um povo; 4/Dimensão pas-
toral: a música na liturgia deve ajudar a assem-
bleia a rezar.2 
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RETORNO À FONTE ESPIRITUAL, O NOVICIADO
Por Franciclei Martins, sdb | assistente do noviciado São João Bosco (indápolis/MS) no ano de 2012.

 É com muita alegria que vos escrevo 
estas linhas, contando minha ex-

periência de assistente na casa do noviciado 
em indápolis, Dourados/MS, um tempo de 
crescimento e ajuda aos irmãos que dese-
jam seguir Jesus Cristo na Sociedade de São 
Francisco de Sales.
 Fiz o noviciado no ano de 2007, tempo 
de grande crescimento espiritual e amadu-
recimento vocacional. Meu mestre, Pe. João 
Bosco Maciel, era um santo homem que 
estava sempre disposto a nos ensinar a ser-
mos bons salesianos para o bem da juventu-
de periclitante. recordo com muito carinho 
as conferências de todos os dias, as orações 
bem preparadas e a boa convivência com os 
irmãos. Foi um tempo de muito aprendiza-
do e de autoconhecimento, que fortaleceu 
meu “sim” ao projeto de Jesus Cristo no ca-
risma de Dom Bosco.
 Depois desse ano maravilhoso, segui 
para a fase do pós-noviciado, retomei a fa-
culdade de Filosofia, iniciada ainda na fase 
do pré-noviciado e na metade do ano de 
2010 fui enviado para fazer o tirocínio em 
iauarete. Lá acompanhei os jovens aspiran-
tes indígenas e todas as outras frentes de 
trabalhos existentes naquela missão. Fiquei 
lá por volta de um ano e meio, gostei muito 
de tudo que encontrei lá e já não queria dei-
xar a obra, até que no fim do ano de 2011, o 
nosso saudoso inspetor, Pe. Benjamim (ago-
ra falecido) pediu para que eu representasse 
a inspetoria como assistente de noviços na 

inspetoria de Campo Grande. aceitei o de-
safio e vim, nesse ano, com muita vontade 
para desenvolver um bom trabalho. aqui fui 
muito bem acolhido por todos os irmãos sa-
lesianos e pelos noviços. Senti-me em casa.
 o ano de 2012 prometia muita emo-
ção, primeiro por que era a primeira vez que 
um assistente da inspetoria de Manaus vinha 
fazer essa experiência no noviciado, e de-
pois, por que já se passaram cinco anos que 
eu havia saído daqui. Foi uma alegria muito 
grande retornar a mesma casa que me pre-
parou para ser religioso, mas agora com um 
compromisso a mais: ajudar os jovens que 
querem fazer o mesmo caminho vocacional 
que eu. 
 aqui tive a oportunidade de reviver 
tudo o que aprendi da primeira vez, foi como 
voltar ao primeiro amor, beber da fonte de 
espiritualidade salesiana de novo. Penso 
que não deixei passar a oportunidade, vivi 
tudo aquilo que fortalece a vocação, como 
as orações, as meditações, os momentos 
Marianos, as celebrações eucarísticas diárias 
e todo o clima que envolve essa etapa. ten-
tei ser o mais discreto possível, pois agora eu 
não era mais noviço. 
 agradeço à Deus a oportunidade de 
reviver o noviciado e ter fortalecido ainda 
mais a caminhada rumo à próxima etapa 
de formação. Maria seja sempre minha guia 
nessa longa jornada.
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A ExpEriênciA do noviciAdo
Por Wellington Batista de abreu, sdb (Foi noviço em 2012)

 "Não encontro palavras para expressar o que vivenciei, neste tempo de no-
viciado, porém de uma forma simples destacarei o que mais me marcou. Como 
o vaso nas mãos do oleiro coloquei-me com toda confiança mãos do mestre de 
noviços, Pe. Augusto Kian, que com sua simplicidade me modelou, ele foi o meu 
guia e aquele que mostrou a face de Cristo nas minhas alegrias e dificuldades. A 
espiritualidade salesiana experienciada no cotidiano fez crescer meu amor por 
Nosso Senhor Jesus. A confiança e apoio na Mãe de Deus foram essenciais, Ela é 
o exemplo de doação e disponibilidade. Com o apoio da comunidade pude cres-
cer e amadurecer, pois para mim os irmãos são os segundos destinatários do 
meu amor, depois de Cristo Jesus. Com o esforço e apoio tive a oportunidade de de-
senvolver algumas habilidades e dons e crescer em outras áreas. Por tudo isso, posso 
dizer que o meu noviciado valeu a pena." 
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 não é de hoje que percebemos 
a impossibilidade de se refe-

rir à comunicação apenas na perspectiva 
dos meios de comunicação ou com a di-
cotomia “Emissor-receptor”. o campo da 
comunicação constitui-se num verdadeiro 
ambiente, que acolhe uma multiplicidade 
de contextos, universos simbólicos, dis-
cursos, interesses.
 E dentro deste novo contexto inte-
gra-se a internet, que não pode mais ser 
vista como simples meio de comunicação. 
Ela se transformou num lugar de experiên-
cia, um ambiente cultural, parte integran-
te de nosso cotidiano, onde lemos notí-
cias, partilhamos informações e opiniões, 
conversamos com amigos, fazemos com-
pras, dentre outras possibilidades.
 as redes sociais fazem parte dessa 
mudança de paradigma, onde mais do que 
acessar a internet, também vivemos nela, 
tornamo-nos produtores de conteúdos. 
agimos e interagimos, não só a partir de 
um computador, mas de diversos disposi-
tivos móveis como smartphones e tablets 
que utilizamos em nossas atividades. não 
existe mais um mundo virtual à parte, ele 
agora é integrante e extensão da nossa 
vida real. E isto começa a refletir em nossa 
capacidade de viver e pensar.
 neste mundo integrado e misturado 
das duas realidades “on” e “off”, a necessi-
dade religiosa e espiritual continua existin-
do porque é parte da necessidade huma-

na, mas surgem novas respostas. Podemos 
constatar, por exemplo, o desenvolvimen-
to de diversos aplicativos - apps - que aju-
dam a rezar com mensagens diárias de me-
ditação, rádios-web religiosas, assim como 
páginas em redes sociais, como o twitter e 
o facebook, especializadas em conteúdos 
religiosos, pertencentes ou não a institui-
ções religiosas.
 Em janeiro de 2012, por exemplo, foi 
publicada uma pesquisa denominada “All-
Facebook” (http://allfacebook.com/), que 
tem como base o engajamento, ou seja, 
a interação dos usuários com as páginas, 
e não apenas as pessoas que “curtem” o 
conteúdo. na pesquisa, dentre os três pri-
meiros colocados não estavam times de 
futebol, nem algum popstar do momento, 
mas sim: “Jesus Daily”, “Dios Es Bueno” e  
“The Bible”, ou seja, páginas de conteúdo 
cristão.
 assim, entendendo a internet como 
um lugar e partindo do pressuposto de que 
a evangelização vai muito além da divul-
gação de conteúdos, como fazê-la? afinal, 
num mundo difuso e tão pleno de infor-
mações e possibilidades, transmitir infor-
mação não é sinônimo de comunicação. E 
sem se estabelecer comunicação, não se 
evangeliza.
 a igreja vem reconhecendo e refle-
tindo sobre estas transformações sociais e 
culturais provocadas pelas novas tecnolo-
gias e traz um olhar positivo a seu respeito, 

VIVER EM TEMPOS DE REDE
Por Jakeline Lira | Coordenadora de Comunicação da inspetoria São Luís Gonzaga (recife/PE).
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desde o pontificado do Papa João Paulo ii, 
através de documentos como “igreja e in-
ternet” e “Ética na internet” (2002), a Car-
ta apostólica “rápido desenvolvimento” 
(janeiro de 2005) e com as últimas men-
sagens de Bento Xvi em cada Dia Mundial 
das Comunicações (DMC), que lembra-
mos aqui, foi instituído desde o Concílio 
vaticano ii e é comemorado sempre no 
domingo da ascensão. Em 2009 o Papa 
utilizou a expressão “continente digital” e 
a 43ª mensagem trouxe como tema: “no-
vas tecnologias, novas relações. Promover 
uma cultura de respeito, de diálogo, de 
amizade”.
 Em todas as reflexões ficam eviden-
tes a importância do testemunho e da au-
tenticidade de vida dos cristãos na sua vida 
“off-line” e “on-line” como a grande dire-
triz evangelizadora. temos que desenvol-
ver algumas capacidades, como escutar, 
diagnosticar, doar, etc. para melhor efeti-
vidade. Pe. Filiberto Gonzalez, Conselhei-
ro Geral para as Comunicações da Congre-
gação Salesiana, traz no prefácio do novo 
Sistema Salesiano de Comunicação Social 
(SSCS) esta preocupação: “a casa onde se 
ama e se é amado como em família, o pátio 
onde é possível alegrar-se e difundir a vida 
com os amigos, a escola onde se educa a 
mente a fim de ser produtivos e constru-
tores de uma sociedade justa, a paróquia 
onde se celebra Deus como fim último da 
vida, são a melhor expressão de um ecos-
sistema onde as pessoas comunicam mais 
por aquilo que são, do que por aquilo que 
dizem. Com isso se insiste ainda sobre a 
importância da sinergia dos setores em fa-
vor da missão salesiana”.

 Já para evangelizar de forma insti-
tucional e fazer parte do planeta internet, 
quase todas as corporações do mundo 
ainda estão engatinhando e com a igre-
ja não é diferente. Mas no Brasil, para se 
ter uma ideia, a organização dos “Jovens 
Conectados” - site ligado à Comissão Epis-
copal Pastoral para a Juventude da CnBB 
(Conferência nacional dos Bispos do Bra-
sil), presente em todas as redes sociais, 
tem mais de 47 mil ‘curtidores’ e alto nível 
de engajamento na Fan Page do Facebook, 
além da presença em outras redes sociais 
– aponta caminhos certos.
 Então, mais do que aprender a usar 
as redes sociais, as novas possibilidades 
de comunicação, a igreja Católica, através 
de seus membros ou instituções, precisa 
ir aprendendo melhor a ser e estar neste 
lugar chamado internet.
 Como colocou o Pe. antonio Spada-
ro, estudioso de “cyberteologia”, quando 
se fala em evangelização na rede: “o ver-
dadeiro desafio da igreja é viver a rede 
como um espaço de experiência. o nosso 
objetivo não deve ser aquele de ‘usar bem 
a rede’, mas sim ‘viver bem os tempos de 
rede’”.
 E, a partir da inculturação, não se-
remos meros transmissores de uma men-
sagem, mas verdadeiros comunicadores e 
evangelizadores.
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