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ÁSIA/CINGAPURA - O Arcebispo de Cingapura: "Tempo de qualidade para
a família"
Cingapura (Agência Fides) - É urgente que as famílias encontrem "tempo de qualidade" para suas vidas, o que
significa viver "momentos especiais" para o diálogo, a partilha, a escuta recíproca, o aprofundamento da fé cristã,
a oração: este é o apelo lançado por Dom Nicholas Chia, Arcebispo de Cingapura, por ocasião do Dia
Internacional da Família, cuja celebração foi marcada pelas Nações Unidas para 15 de maio.
Numa mensagem difundida na Arquidiocese, e enviada à Agência Fides, o Arcebispo sublinha "a importância da
família como célula fundamental da sociedade" e aponta que a felicidade e eficácia na vida de um adulto são
frequentemente o resultado do tempo que os pais dedicaram aos filhos. Hoje, porém, "numa época de constante
bombardeio da mídia, de longas e estressantes horas de trabalho, as famílias têm dificuldade em passar tempo de
qualidade com regularidade" .
O arcebispo disse ter notado que como nas famílias muitas vezes cada membro tenha o seu "instrumento
eletrônico pessoal" e o diálogo entre os membros da família está ausente. Segundo um estudo da Universidade de
Columbia, em 2009, nas famílias onde se janta juntos pelo menos três vezes por semana, e se desligue todos os
aparelhos eletrônicos, há menos chances de ter problemas com drogas, álcool e dependência de drogas, mas,
"estar presente na mesma mesa" não é suficiente, nota Arcebispo: precisamos aumentar "um diálogo construtivo
que serve para fortalecer os laços familiares, e o almoço na cidade em comum é uma grande oportunidade para se
conhecer, discutir planos para o futuro, para se entender sempre maiss. "É também um momento ideal para
conversar sobre os valores da fé cristã, para partilhar as passagens bíblicas e contar as próprias experiências",
observa o arcebispo.
Por isto o arcebispo exorta todas as famílias a transcorrerem "tempo de qualidade" em sua vida interna, tentando
estabelecer relações autênticas entre pais e filhos e descobrir sempre mais a fé cristã" como família."
Para comemorar o Dia Internacional da Família, a mensagem dá uma sugestão original: "ler uma página inteira da
Bíblia", atualizado-a na vida, sabendo que "a família é uma vocação para a construção do Reino de Deus". (PA)
(Agência Fides 12/5/2011)
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