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Prot. MG 145/19 Assunto: renovação da pagina Web geral 

 

Caríssimas coirmãs 
Caríssima Família orionina 

 
 Venho hoje com alegria para comunicar-vos o relançamento da nossa página Web geral! 
 

 Sabemos, pelas estatísticas, que o nosso site é realmente muito frequentado e apreciado por muitas 

pessoas no mundo, mas já era hora de oferecer uma página renovada em todos os sentidos: nos gráficos, na 

facilidade de uso, na atualidade e nos conteúdos. 
   

 O Conselho Geral, depois de avaliar as mudanças a serem feitas, confiou a Ir. M. Rosa Delgado 

Rocha, Conselheira Geral responsável pela área de comunicação, que, junto com a equipe geral de 

comunicação, apresentasse uma "nova" proposta para a página web a nível geral. 
  

 Depois de meses de trabalho e discussão, chegamos hoje à apresentação e publicação online da 

página totalmente renovada, a qual gostaríamos de convidar-te a visitar, divulgar e, além disso, quem ainda 

não o fez, a inscrever-se no News e cadastrar outras pessoas, para que possamos cada vez mais conhecer e 

aprofundar a vida e a missão das Pequenas Irmãs Missionárias da Caridade no mundo. 

 Vivemos num mundo em permanente intercomunicação, a 

comunicação é um dos atributos do amor: não há amor sem 

comunicação. Para nós, "comunicar" é amar, e quanto mais nos 

comunicamos, mais sabemos e, portanto, mais amamos. Dom Orione 

foi um grande comunicador, e nunca hesitou em utilizar todos os 

meios de que dispunha naquele momento, para comunicar, para 

tornar conhecida a Congregação, para evangelizar, para promover a 

pastoral vocacional ...; conservamos assim um tesouro precioso em 

suas cartas, em sua voz gravada, em mensagens de rádio, em filmes ... 

penso, o que ele não teria feito hoje, com todas as ferramentas que 

temos, para transmitir o fogo de sua ardente caridade, até os confins 

do mundo ... e em tempo real! 

 O Papa Francisco ofereceu ao mundo uma bela mensagem no último dia mundial da comunicação 

social. Gostaria de mencionar alguns breves pensamentos que nos ajudarão a compreender cada vez mais o 

uso positivo e pastoral das tecnologias de comunicação que, hoje, todos temos à nossa disposição não apenas 

no computador, mas ainda mais, nos celulares. 

Diz o Papa: “desde quando a internet é disponivel, a Igreja procurou sempre promover o seu uso a 

serviço do encontro entre as pessoas e a solidariedade entre todos. (…) O contexto atual chama todos nós a 

investir nas relações, a afirmar também na rede e através da rede o carácter interpessoal da nossa humanidade. (…) a Igreja 

mesma è uma rede tecida da comunhão eucarística, onde a união não se funda nos “like”, mas sobre a 

verdade, no “amen”, no qual cada um adere ao Corpo de Cristo, acolhendo os outros”1. 

 

1 Papa Franceso, Messagem para a 53ma Jornada mundial da comunicação social, 24 Janeiro 2019. 

http://www.suoredonorione.org/


 
Sr M. Mabel Spagnuolo 

Superiora geral 

Eis as principais conexões a disposição: 

• Página web geral: www.suoredonorione.org 

• Facebook: Piccole Suore Missionarie della Carità 

• Instagram: Suore Don Orione 

 

 Por isso, convido todos a visitar não apenas a página web, mas também as demais redes sociais para 

poderem acompanhar os eventos e as novidades das PIMC e sentirem-se todos parte ativa dessa linda "rede 

carismática" que é a Família Orionita. 
 

 Mas também convido, em particular as Irmãs, a enviar à Secretaria de Comunicação Orionita da Casa 

geral notícias, artigos e fotos de eventos de suas realidades provinciais, regionais ou locais, que tornem a 

página mais rica e completa2. 

 
 

Saúdo a todos com fraterno afeto e estamos sempre unidos na oração. 
 

 

Roma, Casa geral, 26 Julho 2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 Segreteria di Comunicazione Orionina delle PSMC, e-mail: oricom.psmc@suoredonorione.org 
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