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No isolamento: comunhão de vida e unidade  
 

Neste tempo de isolamento social, estamos tendo uma oportunidade maior de 
experiências que antes não tínhamos. Por exemplo, repensar o valor e o sentido da 
vida, estar mais próximos com a família e encontrar caminhos de solidariedade e 
caridade. Nesta busca, descobrimos o valor da Palavra de Deus como luz para nossos caminhos. Estamos sentindo 
a falta da Eucaristia, o Pão da Vida, que sustenta a nossa fé e comunhão de Igreja. Percebemos maior sensibilidade, 
compaixão e partilha para com os pobres. E, ao mesmo tempo, o desafio de continuar a sermos Igreja em saída, 
estando nos limites que essa realidade nos impôs.      

Os roteiros que receberemos até o final de julho ligam essas descobertas, experiências e sentimentos aos pilares 
que sustentam a nossa vida de fé: pilares da Palavra, do Pão, da Caridade e da Ação Missionária. 

1. OBJETIVO GERAL DA AÇÃO EVANGELIZADORA DA IGREJA NO BRASIL  

Ao iniciar esta reflexão, vamos recordar o Objetivo Geral, que é como um farol que aponta, ilumina e 
orienta a nossa vivência cristã: 

EVANGELIZAR no Brasil cada vez mais urbano, / pelo anúncio da Palavra de Deus, / formando 
discípulos e discípulas de Jesus Cristo, / em comunidades eclesiais missionárias, / à luz da 
evangélica opção preferencial pelos pobres, / cuidando da Casa Comum e testemunhando o Reino 
de Deus rumo à plenitude. 

2. PILARES DA COMUNIDADE: “DANDO AS RAZÕES DA NOSSA ESPERANÇA” 

     Pilar da Palavra “Mas a palavra de Deus não está algemada...” (2Tim 2,9) 

Para formar discípulos missionários é urgente aproximar mais as pessoas e as 
comunidades da leitura orante da Palavra de Deus. Não basta ler ou estudar a 
Sagrada Escritura; mais do que o estudo, é a intimidade com Cristo e a oração. 
Igualmente, é indispensável uma leitura orante comunitária, que evite o 
individualismo, tendo presente que a Palavra de Deus nos é dada precisamente 
para construir comunhão, para nos unir na Verdade no nosso caminho para Deus. 
Sendo uma Palavra que se dirige a cada um pessoalmente, é também uma Palavra 
que constrói comunidade, que edifica a Igreja. 

3. REALIDADE – SENTIMENTOS – EXPERIÊNCIA DE FÉ 

Diante da realidade sofrida que estamos vivendo, marcada pelo medo, insegurança, sofrimentos, a 
Palavra alimenta nossa esperança, nos fortalece e encoraja. Agora nós, sentindo-nos como que em mar 
agitado, imploramos ao Senhor: Venha em nosso socorro! 

 Que sentimentos, questionamentos e aprendizados estou adquirindo nesta realidade atual? 

 E como relaciono tudo isso com a Palavra de Deus?      (tempo para refletir...) 

 
   

 

 4. ORAÇÃO: “FICAI CONOSCO, SENHOR...” 
 

Ficai conosco, Senhor, quando ao redor da nossa fé católica surgem as névoas da 
dúvida, do cansaço ou da dificuldade; vós, que sois a própria Verdade como 
revelador do Pai, iluminai nossas mentes com a vossa Palavra; ajudai-nos a sentir a 
beleza de crer em vós. Ficai conosco, Senhor. 

  
(A reflexão deste roteiro está baseada nas DGAE 2019-2023, n°. 91) 

Compartilhe sua experiência! 
Envie sua reflexão feita para o seguinte e-mail: 9ppo@arquidiocesecampinas.com 


