Campinas, 24 de fevereiro de 2021.
Estimados pais e responsáveis,
Todos os anos a Família Salesiana é presenteada com uma mensagem do Reitor
Mor, que orienta todas as ações pastorais/pedagógicas no decorrer do ano. Neste ano,
Pe. Ángel Fernández Artime, apresenta a Estreia 2021 com o tema “Movido pela
esperança: Eis que faço novas todas as coisas”. (Ap 21,5).
Nós, pertencentes a essa família de Dom Bosco, somos convidados a refletir sobre
a esperança, algo tão caro e necessário nos dias atuais. A esperança, como sabiamente
explicada pelo sucessor de Dom Bosco, “não se reduz ao mero otimismo que tem o seu
objetivo nos cálculos e na previsão de um resultado positivo; a esperança refere-se
plenamente à pessoa e tem relação com a dedicação e a confiança”.
Em outras palavras, a esperança está além de algo que é palpável e que comunica
segurança; ela se revela na pessoa que se movimenta em direção ao que se crê,
independente de sinais que confirmam tal empenho. Podemos ainda dizer, a partir da
Estreia 2021, que a virtude da esperança atua nos momentos difíceis, nos quais nos
sentimos inseguros, fracos e indecisos.
Diante do cenário em que vivemos, P. Angel dá-nos a possibilidade de
vislumbrarmos uma visão salesiana, e com exemplos e atitudes, nos convoca a sermos
instrumentos de esperança em nossos lares, trabalhos, escolas, enfim, em nossa
sociedade. O isolamento social, necessário para conter o contágio do Coronavírus, não
pode ser mais a desculpa para tratarmos uns aos outros com desconfiança e frieza; é
preciso urgentemente abrirmo-nos aos outros.
O tempo em que vivemos é propício para aprimorarmos a solidariedade, a
fraternidade e o apostolado da esperança. Comecemos em nós, em nossas casas, em
nosso Liceu, a espelharmos esperança, de modo que se rompa a indiferença e o
desespero.
Convidamos a assistirem o vídeo da Estreia 2021 em família e a aprofundarem a
mensagem

do

Reitor

Mor

na

versão

completa

(https://www.youtube.com/watch?v=Bur4mcRPOkg)
Com estima,

Equipe de Pastoral

da

Estreia

2021

