
 

 Encontro Invernal das Junioristas, Província de Incheon, Coreia 

 
De 12 a 21 de janeiro de 2021, as Junioristas coreanas realizaram seu encontro de formação com o tema                    

“Kairos - o presente repleto de vida”. A inspiração para o tema veio de uma antiga palavra grega Kairos,                   
que significa momento oportuno em oposição a Chronos, um tempo que passa sem nenhum significado               
específico. O objetivo do tema era o de focar em como preencher o tempo presente com vida e alegria e                    
como fazer dele um momento precioso para levar vida as pessoas. Também discutimos diversas maneiras               
de usar os dispositivos eletrônicos corretamente.  
 
O programa do encontro consistiu na avaliação do ano passado com base no plano de formação, em                  

palestras e partilhas sobre 'o uso da mídia e do telefone celular' coordenado pela Irmã Marie Simeon; e 'o                   
momento presente repleto de vida' coordenado pela Irmã Marie Philippa. Essas palestras levaram-nos a              
refletir sobre a condição de todos os seres humanos serem preciosos e únicos, conectados uns aos outros                 
por meio das relações. As partilhas ajudaram-nos a perceber que, quando não lidamos com nossas               
emoções adequadamente ou não temos boas relações com as pessoas ao nosso redor, poderá surgir a                
tendência de usar a mídia e os dispositivos eletrônicos como fuga. Assim, decidimos tomar algumas               
medidas para um bom e apropriado uso da mídia e dos dispositivos eletrônicos:  

1. Fazer uma bolsinha para guardar o telefone celular antes de dormir  
2. Usar outro despertador em vez do telefone celular 
3. Desligar o telefone celular à noite  

 
Outra atividade do nosso programa de formação foi fazer limpeza no Mary Hall, no Cana Hall, na ala da                    

Educação e no corredor adjacente. Apesar da preocupação com o encontro devido à pandemia              
generalizada, as Irmãs da Casa Provincial nos apoiaram com suas orações e carinho. As atuais               
circunstâncias nos fizeram olhar para as coisas que antes considerávamos naturais, as quais tivemos que               
renunciar e encarar de uma perspectiva diferente. Gratas a Deus e às Irmãs por este tempo maravilhoso,                 
retornamos ao nosso apostolado com o espírito e as forças renovadas. 
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