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Boletim n. 41 de março de 2013

Caríssimos Irmãos e amigos da CS,
Deus nos deu, durante a Quaresma, sinais de esperança, sinais que nos foram encaminhando para
a Páscoa: fomos convidados pelo Papa Francisco, "com bondade e ternura", nesse estilo que lhe é
peculiar, a uma conversão pessoal e pastoral, fundada na misericórdia de Deus, na centralidade de
Cristo, manifestada na vida como serviço, cuidando dos pobres e da natureza. Trata-se de um
programa para a Igreja. E também para a Comunicação na Congregação.
Estamos já próximos da celebração e proclamação da Páscoa, passagem que é da salvação do
Senhor Jesus Ressuscitado, para dar-nos a vida em plenitude. Toda a Equipe do Dicastério para a
Comunicação Social se une à Igreja, à Congregação e a Vós, na celebração e proclamação deste
Feito central da nossa Fé, Feito que dá sentido e esperança à nossa vida.
Jesus Ressuscitado é o Centro de toda a comunicação cristã: devemos proclamá-lo com a vida e
com todos os meios. Não podemos deixá-lo passar em silêncio. Os jovens e os pobres têm
necessidade desta Notícia:
Jesus Cristo, que morreu na Cruz, ressuscitou! E nós Lhe somos testemunhas!
Feliz Páscoa!
P. Filiberto
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