
COORDENAÇÃO ARQUIDIOCESANA DE PASTORAL 
Arquidiocese de Campinas – Roteiro N° 08 (1ª semana/julho - 2020) 

 

No isolamento: comunhão de vida e unidade  
 

“Não deixemos que a pandemia nos roubem a alegria da evangelização!”, disse o Papa 
Francisco. E depois continua: “a humanidade sairá melhor depois da pandemia. Espero 
que os cientistas nos ajudem a perceber que não podemos mais trilhar o caminho do 
consumismo, do prazer, da destruição. Espero que os economistas apresentem um outro modo de relação 
econômica, onde o lucro não seja o primeiro objetivo e o acumulo financeiro de alguns não seja o descarte dos 
pobres”. Precisamos levar adiante o projeto de uma “Igreja em saída”. Se nesses tempos de pandemia, a 
recomendação é de permanecer em casa, a “saída” a que nos pede o Papa deve ganhar novos contornos: diálogo 
amorosa e sincero com quem está em casa; uma palavra, mesmo à distância que dê alento e esperança para quem 
caiu no desespero; a partilha como forma de solidariedade aos irmãos das periferias sociais... Somos sempre e 
continuamente missionários configurados à vida de Nosso Senhor Jesus Cristo, enviados como sinal de esperança, 
portadores de uma Boa Notícia: Deus nos salva em Jesus Cristo! 

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  

“Os discípulos então saíram e pregaram por toda parte...” (Mc 16,20) 

O cristão é convidado a comprometer-se missionariamente, como tarefa diária, em levar 
o Evangelho às pessoas com quem se encontra, tanto aos mais íntimos como aos 
desconhecidos. Seja de modo informal, durante uma conversa; seja espontaneamente, 
em qualquer lugar, de modo respeitoso e amável. É estabelecer um diálogo, que 
estimula a partilhar alegrias, esperanças e preocupações; é apresentar a Palavra de 
Deus, recordando o anúncio fundamental: o amor de Deus que se fez homem, entregou-
se por nós e, vivo, oferece sua salvação e sua amizade; E, sempre que possível, concluir 
com uma breve oração ao Pai, recolhendo as preocupações que foram manifestadas. 

 

3. REALIDADE – SENTIMENTOS – EXPERIÊNCIA DE FÉ 

Mesmo vivemos esse tempo de pandemia, não podemos nos omitir em nossa identidade de ser “Igreja em saída”, 
como nos pede o Papa Francisco. É realizar a missão com alegria no rosto tal como mãe que vai ao encontro dos 
filhos, sobretudo dos mais vulneráveis. 

 O que fazer para que nada, nem a pandemia que estamos vivendo, nos roubem a alegria da missão? 

 Que recomendação você daria para que a Igreja fosse, de fato, tal como uma mãe que vai ao encontro 
dos filhos? 

   (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, nº. 187) 

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


