Manual de como utilizar de maneira consciente o WattsApp
Certamente você, assim como eu, tem vários compromissos como Grupo de
Oração, Grupo de Servos, Formações, Retiros e os inúmeros Grupos de WhatsApp.
Temos um vida totalmente corrida. E com o excesso de informações, aquilo que é
realmente necessário acaba passando despercebido. Mensagens e recados que
são importantes para nós, acabam que ficando sem ler devido a mensagens de bom
dia, boa tarde e boa noite que não acabam mais, fotos e mais fotos que lotam a
memória dos celulares e os áudios e vídeos desnecessários.
Os Grupos de WattsApp que foram criados, servem para nossa comunicação
coletiva. Recados importantes, agendas, avisos e demais assuntos pertinentes ao
grupo. Tenho presenciado várias pessoas reclamando(com razão) da quantidade de
conteúdo compartilhado diariamente nos grupos. E saiba de uma coisa: muitas
vezes a culpa da pessoa silenciar o grupo ou deixar de visualizar assuntos
importantes, é toda sua!
Temos que respeitar também as pessoas que não tem o mesmo tempo que o nosso
para ficar lendo tudo o que é enviado, assim como, temos que saber respeitar as
pessoas que tem mais dificuldade em utilizar o aplicativo.
Refletir é sempre bom! Pense duas vezes antes de mandar uma mensagem no
grupo. Se não interessar a todos, ou for algo pertinente ao seu Grupo de Oração,
mande no particular. E quando se tratar de oração que alguém pediu? Podemos sim
rezar! Somos todos chamados a orar e interceder pelo nosso irmão. Mas façamos
isso de maneira particular, na nossa oração pessoal. Correntes de oração no grupo,
sem dobrar os joelhos e rezar, não terá a mesma eficácia.
Já as fotos dos eventos podem ser encaminhadas diretamente para o e-mail do
Ministério de Comunicação Social da Diocese para que sejam selecionadas e
divulgadas no momento oportuno.

Caminhamos juntos no amor e na unidade.
Fraternalmente, seu irmão em Cristo
Elizeu Luiz Salla
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