PISTAS PARA REFLEXÃO

CAMINHADA 1 – 02/05/2010
5º DOMINGO DA PÁSCOA
At 14,21b-27; Sl 144; Ap 21,1-5a;
Jo 13,31-33a.34-35
O evangelho nos convida a respondermos:
o que significa, hoje: “dar glória a Deus”. É
possível dar glória a Deus sem amar como
Jesus, a ponto de dar a vida? Qual o ponto
de referência para que a comunidade pratique
o mandamento do amor?
O texto dos Atos caracteriza a dinâmica da
caminhada comunitária: confirmar as opções,
avaliar o trabalho feito, enfrentar os sofrimentos para entrar no Reino de Deus, e procurar
sentir a presença de Deus na caminhada da
comunidade.
O texto do Apocalipse mostra, por um lado,
a obra de Deus realizada pelo Cordeiro: Deus
é o companheiro que veio morar conosco.
Por outro lado, aponta a tarefa que cabe à
comunidade cristã: transformar a Babilônia
em que vivemos em Nova Jerusalém, mudando pela raiz as nossas relações. É oportuno,
pois, perguntar: Nossas comunidades são
Nova Jerusalém?
CAMINHADA 2 – 09/05/2010
6º DOMINGO DA PÁSCOA
At 15,1-2.22-29; Sl 66(67);
Ap 21,10-14; Jo 14,23-29

As leituras deste domingo podem ser sintetizadas em torno deste tema: O Espírito Santo,
memória das ações de Jesus.
É ele quem ilumina os passos das comunidades, como guiou as decisões da comunidade
cristã de Jerusalém.
• Deu força a Jesus para vencer a morte,
como deu força aos mártires da caminhada;
• Ajuda a discernir o projeto de Deus em
nossa história, levando-nos a transformar
a Prostituta que é a nossa sociedade em
Nova Jerusalém, esposa do Cordeiro;
• Nos põe no caminho de uma pastoral
comprometida com os sofredores;
• Nos mostra, as opções pastorais que
melhor se adaptem ao momento, sem
perenizá-las ao longo da história;
• Sugere às comunidades cristãs novas
experiências do Cristo ressuscitado que
caminha com seu povo etc.
CAMINHADA 3 – 16/05/2010
ASCENSÃO DO SENHOR
At 1,1-11; Sl 46 (47); Ef 1,17-23;
Lc 24,46-53
A história de Jesus continua na práxis da
comunidade (evangelho). Em que consiste o
testemunho cristão numa sociedade como a
nossa? O que significa anunciar a conversão
das pessoas ao Cristo, vencedor da sociedade
injusta que o matou?

A comunidade cristã:sacramento das palavras
e ações de Jesus (1ª leitura). Recordar os
momentos em que a comunidade descruzou
os braços, levando à frente a missão que
Jesus recebeu do Pai.
A glória de Deus é a comunidade cristã (2ª
leitura). Recordar e agradecer os momentos
em que a comunidade sentiu de perto que
Deus caminha com as pessoas.
CAMINHADA 4 – 23/05/2010
PENTECOSTES
At 2,1-11; Sl 103 (104);
1Cor 12,3b.7.12-13; Jo 20,19-23
Analisar os agentes de pastoral: com que
espírito agimos na comunidade cristã? Que
sentido têm os encargos, os postos, os
serviços? É o Espírito de Jesus quem anima
toda a pastoral?
A diversidade dos membros da comunidade
é fator de crescimento mútuo? Manifesta o
novo Povo de Deus nascido do Espírito?
Nossas comunidades são Pentecostes ou
Babel?
O projeto de Deus continua na comunidade:
somos abertos à nova criação do Espírito ou
vivemos medrosos e de “portas fechadas”?
Provocamos o “julgamento de Deus” numa
sociedade que rejeita sistematicamente o
projeto de Deus, ou não nos distinguimos
em nada da sociedade injusta e corrupta
em que vivemos?

Pentecostes é tempo de ecumenismo. Qual
seria a grande proposta ecumênica que o
Espírito nos faz? Não seria tempo de unir
as pessoas do mundo inteiro, independentemente do credo que professam, em torno
de um único objetivo, a justiça e a vida para
todos? Não seriam as palavras “justiça” e
“vida” o novo sopro do Espírito?
CAMINHADA 5 – 30/05/2010
SANTÍSSIMA TRINDADE
Pr 8,22-31; Sl 8;
Rm 5,1-5; Jo 16,12-15
A festa de hoje mostra quem é a Trindade:
união, comunhão e partilha. Deus se revelou na criação, pondo em ação seu projeto
de liberdade e vida para todos (1ª leitura).
Revelou-se na caminhada do seu povo, falando e agindo pessoalmente em Jesus Cristo.
Continua agindo no Espírito da verdade que
guia os cristãos à verdade plena do filho
de Deus (evangelho). Revela-se no hoje de
nossa comunidade mediante a prática das
comunidades que resistem para implantar o
projeto de Deus (2ª leitura).
Festa da Trindade, festa da comunidade
cristã. A Santíssima Trindade é a melhor
comunidade. O que significa para as comunidades cristãs “deixar-se conduzir à
verdade completa? O que fazer diante de
projetos políticos e econômicos que não
produzem o projeto de vida para todos?
Por que os cristãos têm de resistir para
serem aprovados por Deus?
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