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No isolamento: comunhão de vida e unidade  
 

Esse tempo de isolamento não só nos tornou mais próximos em nosso lar, mas também 
nos aproximou da realidade, dos acontecimentos. A pandemia cada vez mais crescente 
no contágio e na mortalidade, o aumento do desemprego, a ajuda emergencial que não 
tem chegado a todos, e a falência de muitas empresas nos colocam numa situação de insegurança e angústia. 
Associado a tudo isso, o contexto político tem gerado insegurança, medo e uma sensação de não enxergar luz no 
caminho. Muitas vezes, no conjunto desses acontecimentos delicados e difíceis, sentimos a ausência de uma 
palavra orientadora, de encorajamento e de solidariedade. Nem sempre a palavra humana consegue unir, dar uma 
direção e mostrar a profundidade do momento. Para nós cristãos, a Palavra de Deus é um dos pilares que sustenta, 
alimenta e ilumina esse caminho! 

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 “Tua palavra é lâmpada para os meus pés, e luz para o meu caminho” (Sl 119,115) 

A Palavra é a revelação de Deus, que leva o povo a descobrir o sentido da vida e a 
discernir o seu caminho na história, em meio às diversas situações. O contato 
intensivo, vivencial e orante com a Palavra de Deus confere à reunião da 
comunidade um caráter de formação de discípulos. O importante é o encontro 
com a Palavra que muda a vida e dá sentido ao ser e agir de quem é cristão, 
corrigindo posturas e aderindo ao modo de ser, de pensar e de agir de Jesus Cristo.  

3. REALIDADE – SENTIMENTOS – EXPERIÊNCIA DE FÉ 

A palavra humana tem e terá sempre seus limites e contradições. Ao contrário, “a Palavra de Deus é viva, 
eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes; ela sonda os sentimentos e pensamentos 
mais íntimos” (Hb 4,12). Por ter consciência da força dessa Palavra, a Igreja tem um papel importante: ser luz 
em meio a escuridão. 

 Nesse tempo de pandemia, que luzes a Palavra de Deus nos aponta? 

 Que lugar a Palavra de Deus ocupa na sua vida pessoal e na comunidade onde você participa?      
(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°. 95) 

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


