TEMAS PRESENTES NO DOCUMENTO
E QUE PODEM SER DESENVOLVIDOS
NA REFLEXÃO PESSOAL E COMUNITÁRIA

1. A época da pandemia Covid-19: principais características e dimensões
concretas no lugar em que você vive (em geral e na sua comunidade).
2. A época da pandemia Covid-19: experiências vividas como cristãos e
agostinianos.
3. Previsões para a época pós-coronavírus: econômicas, sociais, religiosas...
4. A renovação como resposta na época pós-coronavírus: o que é, princípios,
fundamentos cristãos, religiosos e agostinianos.
5. A renovação após o coronavírus: o que deve mudar na vida religiosa
agostiniana.
6. A renovação após o coronavírus: o que deve mudar no apostolado e na
evangelização.
7. A resposta na caridade: alguns testemunhos e principais desafios.
8. A renovação como metanoia: condições, riscos, caminhos.
9. O carisma agostiniano: o essencial e as particularidades; vivência e
manifestações na própria cultura.
10. A vivência do carisma agostiniano e a pandemia Covid-19.
11. A profecia na Ordem: como respondemos a esta exigência da Igreja no mundo;
o que devemos mudar ou potencializar.
12. Os jovens: presente e futuro da Ordem.
13. Vida espiritual: para que Cristo seja o centro.
14. Vida espiritual: para despertar a interioridade e a oração.
15. Vida espiritual: reflexões sobre a Eucaristía.
16. Desafio econômico e social pós-Covid-19: o que significa hoje a opção pelos
pobres.

17. Desafio econômico e social pós-Covid-19: concretizações; resposta pessoal e
comunitária.
18. Desafio econômico e social: propostas para a comunidade, a circunscrição e a
Ordem.
19. Os desafios da ecologia integral: como responder.
20. O cuidado da Criação: propostas para a comunidade, a circunscrição e a
Ordem.
21. As novas tecnologias e o apostolado.
22. Uma Ordem plural, aberta e unida: reflexão sobre os leigos.
23. Uma Ordem plural, aberta e unida: reflexão sobre as monjas contemplativas.
24. O sentido de Ordem, a universalidade: como estar mais interrelacionados.
25. É possível a esperança no mundo pós-pandemia Covid-19? Por quê, em quê,
como.

* Todos estes temas encontram-se no documento. Pode-se escolher um de cada vez para
a reflexão e o diálogo.
* Caso se desejar, pode-se preparar uma breve apresentação de cada tema.
* Começar e concluir com uma oração.
* Podem-se buscar também textos bíblicos, agostinianos ou de autores que possam
ilustrá-lo.
* Pode-se refletir individualmente e também dialogar depois em grupo para elaborar
propostas concretas e criativas (na medida do possível) em todos os níveis (segundo o
nível de análise: pessoal, comunitário, circunscricional, de Ordem).
* A ideia é chegar a um programa concreto e a decisões concretas que nos permitam
responder aos desafios atuais e aos do futuro próximo. Ajudará também na renovação
da Ordem.

