
COORDENAÇÃO ARQUIDIOCESANA DE PASTORAL 
Arquidiocese de Campinas – Roteiro N° 11 (4ª semana/julho - 2020) 

 

No isolamento: comunhão de vida e unidade  
 

Ao longo desse período da pandemia do novo Coronavírus temos visto os mais diversos 
gestos de caridade: nas famílias – mesmo com todas as dificuldades de entendimento e 
tolerância –, entre vizinhos, amigos, empresas, ONGs, igrejas, o trabalho incansável dos profissionais de saúde, 
cientistas e pesquisadores, ajuda concreta aos pobres, desempregados, sem-teto, enfim, nas mais diversas 
realidades e situações de vida. A caridade tem se manifestado em formas de partilha de alimentos, remédios, 
cuidado, atenção para com o próximo, amizade, oração, escuta, utilização da tecnologia com os meios de 
comunicação, redes sociais... Caridade é o bem que promovemos, o amor que dedicamos com todo coração, na 
mais pura gratuidade. A caridade nos torna mais humanos. Na caridade está a beleza e a grandeza 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 Caridade 

 

 

“A caridade é paciente, é prestativa, não é invejosa, não se ostenta, não se incha 
de orgulho... não procura o seu próprio interesse, não se irrita, não guarda 
rancor, não se alegra com a injustiça... Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, 
tudo suporta. A caridade jamais passará” (1 Cor 13,4-8).  

As Diretrizes da Ação Evangelizadora da Igreja no Brasil indicam diversas formas 
concretas de caridade, relacionadas às famílias, aos jovens, na construção da 
cidadania, na promoção da paz, no cuidado para com a Casa Comum, nas lutas 
por terra, trabalho e teto... Mas, especialmente, com todos os sofredores e 
vítimas das mais variadas formas de violência. Caridade é sempre dar voz aos que 
clamam por vida digna. O que ninguém esperava é que este tempo de pandemia 
iria se transformar num gigantesco mundo e apelo profundo de Caridade!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

3. REALIDADE – SENTIMENTOS – EXPERIÊNCIA DE FÉ 

O Apóstolo São Paulo em todas as comunidades que criou e por onde passou, deixava ensinamentos de vida 
cristã. No entanto, dizia: “E acima de tudo, vistam-se com a caridade, que é o laço da perfeição” (Col 3,14).  

 Ao longo da pandemia, que gesto de caridade você sentiu feliz em realizar? 

 Por que a caridade, quase sempre, requer renúncia de quem a pratica? 
 
(Tempo para refletir...) 
 

 
 4. ORAÇÃO: 

Ficai, Senhor, com aqueles que em nossa sociedade são mais vulneráveis; ficai com os pobres, 
com os indígenas e com os afro-americanos, que nem sempre encontraram espaços e apoio 
para expressar a riqueza de sua cultura e a sabedoria de sua identidade. Ficai, Senhor, com 
nossas crianças e com nossos jovens, que são a esperança e a riqueza de nosso Continente. Ó 
bom Pastor, ficai com nossos anciãos e com nossos doentes. Fortalecei todos em sua fé, para 
que sejam vossos discípulos e missionários. Ficai conosco, Senhor!  

(A reflexão deste roteiro está baseada nas DGAE 2019-2023, n°s. 174-185) 

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


