PISTAS PARA REFLEXÃO

CAMINHADA 1 – 05/12/10
2º DOMINGO DO ADVENTO
Is 11.1-10; Sl 71(72); Rm 15,4-9;
Mt 2,1-12
Os textos deste domingo enceram um
grande apelo: “Converter-se, porque o
Reino do Céu está próximo”. Conversão
é aderir ao Deus que veio e continua vindo
ao nosso meio na pessoa de Jesus que se
encarnou e se faz como nós. Converter-se
é encarnar-se, como Jesus, na realidade do
povo, lutando para restabelecer a justiça e
relações capazes de gerar a nova sociedade. Encarnar-se na comunidade, nas
pessoas, com seus valores e limitações,
sem discriminar. Isso já é “estar no deserto,
preparando o caminho do Senhor”.
CAMINHADA 2 – 12/12/10
3º DOMINGO DO ADVENTO
Is 35,1-6a.10; Sl 145 (146);
Tg 5,7-10; Mt 11,2-11
A 1ª leitura e o evangelho apontam para a
utopia do Reino que tomou corpo na prática
e Jesus em favor dos marginalizados. A
partir dele, as comunidades lêem o Natal
de Jesus como a encarnação de Deus
no mundo dos pobres e excluídos. E daí
nasce o discernimento cristão: Onde e
quando, em nossas comunidades, os cegos
vêem, os paralíticos andam, os leprosos
são curados, os surdos ouvem, os mor-

tos ressuscitam etc.? Chegou a hora dos
marginalizados em nossas comunidades?
A 2ª leitura indica algumas atitudes para os
que aguardam a vinda do Senhor. Quais são
os modos adequados de celebrar o Natal?
O que significa ser paciente e perseverante
numa sociedade como a nossa?
CAMINHADA 3 – 19/12/10
4º DOMINGO DO ADVENTO
Is 7,10-14; Sl 23(24); Rm 1,1-7;
Mt 1,18-24
Às portas do Natal, a liturgia deste domingo
se concentra em torno desta Boa Notícia:
Deus está conosco! Esse anúncio foi feito
pelos profetas. apóstolos e servos de Jesus Cristo do passado, e continua sendo
proclamado pelos de hoje. O processo
histórico e uma sociedade justa, iniciado
por Jesus, está agora em nossas mãos.
Quais são os frutos de justiça que estão
para amadurecer?
CAMINHADA 4 – 25/12/10
NATAL DO JESUS
Is 52,7-10; Sl 97(98); Hb 1,1-6;
Jo 1,1-18
“Seu Deus reina”. Nosso povo, muitas
vezes desesperançado e abandonado
como as ruínas de Jerusalém, tem hoje
a oportunidade de renovar a caminhada,

escutando a boa notícia da chegada do
reinado de Deus. A quem devemos ser
hoje portadores de boas notícias? Para
quem está chegando a salvação?
A Palavra se encarnou e armou sua tenda
entre nós. O impensável acontece: Deus
se faz gente como nós para revelar o amor
fiel que tem para conosco. Hoje os seres
humanos são convidados a se alegrar,
pois, no Filho, Deus assume radicalmente
o humano. Jesus é o ponto de encontro da
humanidade com Deus. Hoje começou a
redenção do humano.
Falou a nós por meio do Filho. Deus tirou
todos os véus que impediam sua comunicação com a humanidade, falando-nos
por meio do seu Filho hoje nascido. E sua
primeira linguagem é a de uma criança
como qualquer criança.
CAMINHADA 5 – 26/12/10
SAGRADA FAMÍLIA
Eclo 3,3-7.14-17a; Sl 127(128);
Cl 3,12-21; Mt 2,13-15.19-23
Experimentar Deus em família. O livro do
Eclesiástico sugere que façamos com os
pais, fonte de nossa vida, o que eles fizeram
um dia conosco: “tomá-los no colo”. O que
isso significa para nós, frequentemente
habituados a agir como a sociedade do
consumo e do descartável, que valoriza
as pessoas somente enquanto capazes
de produzir?
Com Jesus começa o êxodo definitivo.
Uma família de migrantes e refugiados
políticos se torna o berço de onde Jesus
começa o êxodo par a liberdade e a vida

de todos. Quando e como chegará ao fim
o sofrimento das famílias brasileiras?
Se somos bons, nossas comunidades e
famílias serão ótimas. O texto da carta aos
Colossenses ajuda a iluminar as relações
na comunidade e família. Quais são os
fatores de união e desunião?
PASSOS NA PREPARAÇÃO
DE UMA HOMILIA
1- Abrir a Bíblia, em espírito de oração, acender uma vela. Silêncio.
Invocar o Espírito Santo.
2- Olhar a realidade de maneira contemplativa.
a) Visualizar o que está acontecendo de importante na comunidade, no bairro, na cidade, na
região, no país, no mundo.
b) Visualizar a assembleia para a
qual se vai fazer a homilia.
3) Situar a homilia no tempo litúrgico,
por exemplo: 2º domingo do advento; localizar os textos na Bíblia
ou Lecionário.
4) Trabalhar (estudar, destrinchar, atualizar...) os textos bíblicos-litúrgicos: o evangelho, a primeira leitura;
o salmo de resposta, a segunda
leitura; o canto de comunhão, os
outros cantos, oração da coleta. Se
não houver tempo para ver todos
os textos, que se trabalhe principalmente o evangelho.
Método: Leitura orante da Bíblia
Orientação do livreto: Homilia, partilha da
Palavra de Ione Buyst, Paulinas
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