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No isolamento: comunhão de vida e unidade  
 

Nos anos 90 do século passado, em nosso país, começou surgir uma expressão que 
retratava muito bem uma realidade socioeconômica que já existia: os excluídos. Milhões 
de pessoas das quais foram tirados os seus direitos fundamentais, colocadas à margem da vida, consideradas 
insignificantes, sobrantes e estorvo para a sociedade. O Papa Francisco chamou a esse incontável número de pessoas 
de “os descartados”: enfermos, idosos, os que não podem produzir... Hoje, com o acontecimento do novo 
Coronavírus veio à tona essa realidade, ainda mais agravada: 42 milhões de invisíveis, sem contar as crianças; em 
números reais, chega-se quase à metade da população do Brasil. Invisíveis? Ou uma sociedade que não os quer ver? 
Um país que continua excluindo-os, marginalizando-os, tornando-os objeto de assistencialismo sistemático, que os 
mantém na miséria e pobreza, na dependência e alienação, e que impede a concretização da justiça social e 
econômica, o florescimento da beleza e grandeza da dignidade humana. 42 milhões de invisíveis, para quem quer 
colocar máscaras sobre os olhos e sobre a consciência social, econômica e política... 

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 Caridade 
 

 

“As profecias desaparecerão, as línguas cessarão, a ciência também desaparecerá.  
A caridade jamais passará” (1Cor 13,8) 

Caridade é um amor especial, que quer o bem do próximo, gratuitamente, até às últimas 
consequências. A sua fonte está em Deus, que amou primeiro, que nos ofertou o seu 
próprio Filho. A caridade cristã se amplia em diversas dimensões. Destacamos neste 
contexto de pandemia a caridade social, que abrange a misericórdia para com os pobres, o 
amor fraterno para com todas as pessoas que neste mundo não são amadas, a justiça 
social e econômica, a transformação da sociedade conforme os critérios e valores do 
Evangelho. Caridade: “Somente contemplando o mundo com os olhos de Deus, é possível 
perceber e acolher o grito que emerge das várias faces da pobreza e da agonia da criação”. 

3. REALIDADE – SENTIMENTOS – EXPERIÊNCIA DE FÉ 

Com a pandemia do novo Coronavírus, a desigualdade no Brasil está sendo escancarada. 

 Que situações de desigualdade social você não conhecia e que este momento lhe fez abrir os olhos? 

 Que formas de caridade a Igreja pode exercer, para que haja justiça social e econômica? 
 
 
(tempo para refletir...) 
 

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

Ficai, Senhor, com aqueles que em nossa sociedade são mais vulneráveis; ficai com os 
pobres, com os indígenas e com os afro-americanos, que nem sempre encontraram 
espaços e apoio para expressar a riqueza de sua cultura e a sabedoria de sua 
identidade. Ficai, Senhor, com nossas crianças e com nossos jovens, que são a 
esperança e a riqueza de nosso Continente. Ó bom Pastor, ficai com nossos anciãos e 
com nossos doentes. Fortalecei todos em sua fé, para que sejam vossos discípulos e 
missionários. Ficai conosco, Senhor! 

(A reflexão deste roteiro está baseada nas DGAE 2019-2023, n°. 102) 

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


