
 COORDENAÇÃO ARQUIDIOCESANA DE PASTORAL 
Arquidiocese de Campinas – Roteiro N° 06 (3ª semana/junho - 2020) 

 

No isolamento: comunhão de vida e unidade  
 

Estamos vivendo um momento angustiante da história. Como se costuma 
dizer, é uma “verdade nua e crua”! Além do aumento do número de pessoas contaminadas pelo novo 
coronavírus, vemos crescer as filas dos desempregados, dos que buscam alimento, dos desassistidos... Não 
bastasse a calamidade da pandemia, ronda os lares de muitas famílias o drama da falta do pão nas mesas. 
Essa triste realidade interpela a todos nós na nossa fé, na exigência de partilhar como pede o Evangelho e 
sobre o sentido de celebrar a eucaristia, quando muitos não têm o que comer. A eucaristia que celebramos, 
o pão partilhado no altar, deve mover nossos corações ao sofrimento de tantos irmãos e irmãs, exercitar a 
solidariedade, promover e defender a vida, o grande dom de Deus. Nossos lares devem ser extensão de 
nossas comunidades de fé: casas de fraternidade, do pão partilhado, das portas sempre abertas! 

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 

 

  

“Se alguém possui riquezas neste mundo,  
e vê o seu irmão passar necessidade, mas diante dele fecha o seu coração,  

como pode o amor de Deus permanecer nele?” (1Jo 3,17) 

A comunidade deve se empenhar em ser lugar de encontro fraterno, como os primeiros 
cristãos que eram “um só coração e uma só alma”. Por comungarmos do mesmo pão, na 
Eucaristia, na Palavra e na vida, somos irmãos que caminhamos juntos. Cultivar o afeto mútuo 
e o querer bem vence toda indiferença à dor alheia. Rezar, chamando a Deus de Pai nosso, 
como Jesus nos ensinou, desperta a consciência de que somos irmãos universais e nada que 

diga respeito à alegria e à dor do outro, pode nos ser indiferente. 

3. REALIDADE – SENTIMENTOS – EXPERIÊNCIA DE FÉ 

Estamos a caminho do 9° Plano de Pastoral. Fundamentados nos quatro pilares que sustentam a vida da Igreja e o 
contexto sofrido que estamos vivendo, vamos refletir: 

 A partir da eucaristia, que ações não devemos esquecer na prática de nossa vida de fé? 

 Que iniciativas de fé você presenciou nesse tempo de pandemia? 

 

     (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°. 135) 

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


