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No isolamento: comunhão de vida e unidade  
 

Esta epidemia que se abateu sobre a humanidade e que já ceifou tantas vidas, 
desmascarou a nossa fragilidade, mostrou as nossas falsas certezas e despojou a 
dignidade de muitas pessoas.  A desesperança ronda o nosso coração. Pessoas sentem-se desoladas e 
entristecidas. Experimentamos o isolamento, porém sabemos que não estamos abandonados. A fé nos dá 
a certeza de que não há força maior do que o amor de Deus por nós. E, apesar de tudo, “somos bem mais 
que vencedores, graças àquele que nos amou!” 

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 do Pão “Eu sou o pão vivo que desceu do céu.  
Quem come deste pão viverá para sempre...” (Jo 6,51) 

Entre os primeiros cristãos, a comunhão se expressava principalmente na celebração 
da Eucaristia. A celebração eucarística alimentava a esperança do mundo novo que há 
de vir. Essa realidade implicava em trilhar um caminho pascal, para viver no mundo 
sem ser do mundo. A partilha eucarística é referência para a convivência fraterna, para 
a colaboração em projetos comuns, o compromisso missionário e serviço à sociedade. 

3. REALIDADE – SENTIMENTOS – EXPERIÊNCIA DE FÉ 

Todos temos sentido a falta da reunião da comunidade, sobretudo aos domingos, o Dia do Senhor, e da 
Eucaristia, o Corpo do Senhor. Tudo isso, faz rever a nossa vida, nossos projetos pessoais e nossos hábitos 
do cotidiano. Contudo, uma coisa é certa: nossa vida está nas mãos de Deus! 

 Vivendo esse distanciamento, qual é o sentimento mais forte que despertou em mim em relação 
à comunidade onde participo? 

 Quais foram os meios encontrados para vivenciar a comunhão com o Senhor nesse tempo? 
(tempo para refletir...) 

 
 
 
 

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

Ficai conosco, Senhor, acompanhai-nos, ainda que nem sempre tenhamos 
sabido reconhecer-vos. Ficai conosco, porque as sombras vão se tornando 
densas ao nosso redor, e vós sois a Luz; em nossos corações se insinua a 
desesperança, e vós nos fazeis arder com a certeza da Páscoa. Estamos 
cansados do caminho, mas vós nos confortais na fração do pão para anunciar 
aos nossos irmãos que na verdade vós ressuscitastes e nos destes a missão de 
ser testemunhas da vossa ressurreição. Ficai conosco, Senhor! 

(A reflexão deste roteiro está baseada nas DGAE 2019-2023, n°s. 85 e 93) 

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


