Brasília, 21 de março de 2019.
Prezados Pais e/ou Responsáveis,
Em espírito de fraternidade e corresponsabilidade na educação das novas
gerações, nós da Rede Salesiana Brasil de Escolas estamos sempre estudando e
procurando conhecer os contextos da cultura juvenil, as oportunidades e desafios
do mundo globalizado e das novas possibilidades advindas das redes sociais.
Acompanhamos novamente a insurgência da “boneca Momo”, fruto da
diversidade de mentalidades que permeia os vários ambientes sociais e a
internet.
Dessa vez, a “boneca Momo” aparece, inesperadamente, no meio de desenhos
animados a que as crianças estão, inocentemente, assistindo e sendo
contaminadas com ideias absurdas contra a alegria de viver e de estar em paz
com as pessoas.
Em conversa com especialistas em internet e redes sociais, a atitude mais
assertiva e de maior segurança é o fortalecimento dos laços familiares, que se
constrói por meio do diálogo aberto e acolhedor, da presença constante nos
ambientes virtuais em que os filhos frequentam e da orientação para saber se
proteger de ameaças que contradizem a vida saudável.
O Sistema Salesiano tem como um dos seus princípios a formação da razão, que
além de educar as crianças, adolescentes e jovens para que saibam tomar as boas
decisões frente às várias situações da vida, também desenvolve a cultura da
confiança, em que todos possam se expressar sem receio, o que fortalece as
relações humanas, os valores éticos e o amor pela vida.
Assim, queridos pais e/ou responsáveis, mesmo diante de tantos afazeres, a
família é o berço da humanidade e o nosso espaço de profunda realização e
segurança pessoal. É a ela que devemos reservar o melhor de nós mesmos e do
nosso tempo. Mesmo que este não seja longo, se for de qualidade, fará toda a
diferença para que todos se sintam amados e possam demonstrar o afeto, a
solidariedade e a gratidão por ter um lar.
Vamos nos apoiar e nos fortalecer, pois a vida é um dom divino e a vivência em
família e em comunidade é o que constitui a magnitude do nosso crescimento
pessoal e da nossa felicidade.
Atenciosamente,
Rede Salesiana Brasil de Escolas

