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No isolamento: comunhão de vida e unidade  
 

Este tempo de Pandemia tem nos exigido maior presença em casa. Esta permanência 
despertou novas formas de relacionamento dentro e fora de casa. As pessoas fora de 
casa nós as alcançamos por meio das mídias sociais. Este tempo intensificou o 
processo do uso dessas mídias para reuniões, trabalhos, aulas, missas, etc., tudo on-line! A Pandemia também 
nos tornou mais sensíveis aos sofrimentos dos mais pobres, ao aumento da miséria, da perda de emprego, das 
mortes sem despedidas... Vínhamos crescendo na consciência e na prática misisonária, tal como o Papa Francisco 
tem nos pedido: “Igreja em saída!”. No entanto, também estamos descobrindo a exigência de uma nova periferia 
existencial: sair de nós mesmos e ir ao encontro de quem está ao nosso lado, em nosso lar. 

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  
Ação Missionaria  

“Ide, pois, fazei discípulos todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do 
Espírito Santo, ensinando-os a observar tudo o que vos mandei” (Mt 28,19-20) 

 

Jesus Cristo confiou aos seus seguidores não uma simples tarefa, mas conferiu-nos 
uma identidade que nos projeta para além de nós mesmos: na comunhão com a 
Santíssima Trindade, entre nós, para o bem do mundo inteiro, por meio do 
testemunho, do serviço e do anúncio do Reino de Deus. 

3. REALIDADE – SENTIMENTOS – EXPERIÊNCIA DE FÉ 

O Papa nos diz: “Com Cristo não existem tédio, cansaço e tristeza, porque Ele é a novidade contínua do nosso 
viver. Ao missionário, é necessária a alegria do Evangelho: sem esta, não se faz missão, se anuncia um Evangelho 
que não atrai.” 

 Neste tempo de isolamento, como você tem sido missionário da alegria e da esperança? 

 
(tempo para refletir...) 
 
 

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

Senhor, ficai em nossas famílias, iluminai-as em suas dúvidas, sustentai-as em suas 
dificuldades, consolai-as em seus sofrimentos e na fadiga de cada dia, quando ao 
redor delas se acumulam sombras que ameaçam sua unidade e sua natureza. Vós 
que sois a Vida, permanecei em nossos lares, para que continuem sendo ninhos 
onde nasça a vida humana abundante e generosamente, onde se acolha, se ame, 
se respeite a vida desde a sua concepção até o seu término natural. Ficai conosco, 
Senhor! 

 (A reflexão deste roteiro está baseada nas DGAE 2019-2023, n°. 21) 
 

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


