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No isolamento: comunhão de vida e unidade  
Com este roteiro, encerramos um ciclo de reflexões de três meses em torno dos quatro 

pilares que sustentam a comunidade de fé. Os roteiros procuraram despertar para a nossa 

ação como Igreja, relacionando com a realidade de pandemia que estamos vivendo.  

A pandemia continua assolando a todos, levando-nos a uma crise sem precedentes.  Mas sabemos que as crises nos 

forçam a sermos mais criativos e a fazermos as mesmas coisas por meio de métodos que jamais imaginaríamos. Na 

vida de São Paulo não foi diferente, pois pagou com sofrimento seu cuidado e zelo pela pregação do Evangelho. 

Várias vezes fugiu, foi apedrejado e preso. Paulo, ao iniciar a sua missão, encontrou dificuldades e provações, mas 

não se intimidou diante de tantas adversidades. Ao contrário, aproveitou todas as oportunidades, anunciando o 

Evangelho, em público, e de casa em casa a todas as pessoas, sem distinção de raça. Em uma de suas cartas, ele 

afirma: “o amor de Cristo é que nos impulsiona”. Por amor a Cristo, ele foi capaz de amar as pessoas, a ponto de 

entregar a própria vida. As hostilidades das autoridades judaicas e das elites gregas não impediram a ação missionária 

de Paulo, que pregou incansavelmente a todas e todos. “O meu testemunho chamava tanto a judeus como a gregos a 

se converterem a Deus e a crerem em Jesus Cristo” (At 20,21). 

 
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 

 

“Ai de mim, se eu não evangelizar” (1Cor 9,16). 

A Igreja é a comunidade dos discípulos missionários de Jesus Cristo. Ele é a luz única 
para pessoas e povos. “O que vimos e ouvimos, nós vos anunciamos para que 
estejais em comunhão conosco [...] para que a nossa alegria seja completa” (1Jo 1,3-
4). Anunciar o amor de Deus revelado em Jesus Cristo e partilhar a alegria que se 
experimenta na conversão e na vida nova, indicando o “horizonte estupendo” de 
vida que se abre a partir da comunhão com ele, é o centro da missão da Igreja. 

3. REALIDADE – SENTIMENTOS – EXPERIÊNCIA DE FÉ 

Para o apóstolo Paulo o maior sofrimento consiste em não evangelizar, ou seja, não poder anunciar o amor de 
Cristo, que o transformou de Saulo em Paulo; de fariseu em apóstolo, de perseguidor em missionário. Essa 
experiência de amor o transformou profundamente: “nem a morte, nem a dor, nem a tribulação podem nos 
separar do amor de Cristo” (Rm 8,35); em outra passagem, afirma “ai de mim, se eu não evangelizar” (1Cor 9,16).  

 Neste tempo delicado de pandemia sinto o ardor do Apóstolo Paulo de evangelizar diante da experiência 
pessoal que faço com Jesus Cristo? 

 Quais têm sido minhas ações concretas motivadas pelo ardor em evangelizar? 

 

(Tempo para refletir...) 
 

 4. ORAÇÃO: “FICAI CONOSCO, 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. 

(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 


