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No isolamento: comunhão de vida e unidade  
 

Há alguns dias foi ultrapassada a barreira dos 70 mil mortos em nosso país, 
contagiados pelo COVID-19. Muitos de nós devemos ter conhecidos, amigos, 
familiares que nos deixaram... Não são números, mas vidas. Todas essas histórias de perdas nos entristecem 
e nos afetam. E quando perdemos alguém tão próximo é, como se costuma dizer, “um pedaço de nós que 
se foi”. Para nós cristãos, esse vínculo é tão profundo e vital porque, como membros da Igreja, constituímos 
o “Corpo de Cristo” e, como bem disse o Apóstolo Paulo, “se um membro sofre, todos os membros 
compartilham o sofrimento” (1Cor 12,26). Em Cristo somos um só corpo! E a Eucaristia que celebramos nos 
aproxima, nos une e nos faz solidários uns com os outros. E, apesar de tudo, Paulo nos exorta a nos manter 
firmes nessa profunda comunhão de irmãos e com Deus: “o mundo, a vida, a morte, as coisas presentes e 
as futuras, tudo é vosso; mas vós sois de Cristo, e Cristo é de Deus” (1Cor 3,22-23). 

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 

 

  

“... nós somos muitos e formamos um só corpo em Cristo,  
sendo membros uns dos outros... Alegrai-vos com os que se alegram,  

chorai com os que choram” (Rm 12,5.15). 

A Eucaristia está no centro da celebração da fé cristã e é sempre ato comunitário, que exige 
presença, acolhida das pessoas, cuidado e afeto pelos outros. A comunidade missionária tem 
na Eucaristia a sua mesa por excelência: faz memória da Páscoa do Senhor, banquete 
fraterno, garantia da vida definitiva. O Corpo de Cristo partilhado nos transforma em seus 
discípulos missionários, testemunhas do Evangelho do Reino e solidários com a vida de todos! 

3. REALIDADE – SENTIMENTOS – EXPERIÊNCIA DE FÉ 

Além da Palavra de Deus, a comunidade missionária se alimenta e se fortalece da Eucaristia, do “Pão da vida”, que 
revigora para a caminhada rumo ao Reino definitivo. Por isso, a liturgia é o coração da comunidade: nos liga a Deus 
e ao compromisso fraterno e missionário. 

 Como ajudar as pessoas a perceberem que existe uma grande unidade entre Eucaristia e solidariedade 
fraterna? 

 Que indicações práticas podemos apresentar para que a relação entre Eucaristia e Missão aconteça no 
nosso dia a dia? 

 

     (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°s. 94 e 160) 

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


