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No isolamento: comunhão de vida e unidade  
 

Transcorridos mais de cem dias de afastamento social, muitos ainda estão como que 
anestesiados, impotentes e tomados por um sentimento de fracassados. Corremos o 
risco de nos esquecer de que somos a comunidade dos discípulos missionários de Jesus 
Cristo. Ele é a luz da vida que ilumina a realidade, revela a verdade, e mostra o caminho que leva ao Pai. Por isso, é 
sempre oportuno recordar que é precisamente para este mundo, marcado por um horizonte que muitas vezes se 
apresenta sem esperança, que somos enviados! Apesar das tristezas e das angústias que a humanidade vem 
atravessando, somos portadores da luz de Cristo, brilhando a alegria de quem encontrou um horizonte estupendo 
de sentido da vida. Uma Comunidade Missionária, alicerçada na Palavra de Deus, é uma comunidade anunciadora 
da esperança, da alegria e da vida! 

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 “Que a luz de vocês brilhe diante dos homens, para que eles vejam as boas obras 
que vocês fazem, e louvem o Pai de vocês que está no céu” (Mt 5,16). 

A Igreja no Brasil assumiu o compromisso de formar comunidades que vivam também 
como “Casa da Palavra”. As nossas comunidades devem ser ambientes da escuta do 
que Deus quer nos falar; espaço da vivência da fraternidade; lugar do 
aprofundamento da fé e da oração; polo que fortalece e envia para o compromisso 
do apostolado na sociedade de hoje. Movidas pela fé em Jesus Cristo, buscam luzes 
para viver a sua fé em um mundo cheio de contrastes, brilhando, com a sua própria 

vida, a Palavra de verdade que o Senhor Jesus nos deixou.  

3. REALIDADE – SENTIMENTOS – EXPERIÊNCIA DE FÉ 

Embora o mundo atual esteja marcado por muitas contradições e desafios, o olhar dos discípulos missionários, 
membros da Comunidade de Jesus Cristo, não pode ser de pessimismo. Tudo se constitui oportunidade de 
anúncio e testemunho de que a vida encontra sentido em Jesus Cristo. Movidos pela força da sua Palavra 
conseguimos perceber que o mundo, apesar dos desafios, é espaço aberto para a vivência do Evangelho. 

 Como a Igreja pode viver o Evangelho nesse tempo tão desafiador e de profundas incertezas? 

 Lembre uma passagem da Bíblia que ajuda animar este momento da nossa história. 

 

(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) 

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


