PISTAS PARA REFLEXÃO

CAMINHADA 1 – 06/02/11
5º DOM TEMPO COMUM
Is 58,7-10; Sl 111; 1Cor 2,1-5;
Mt 5,13-16

situação generalizada de morte? Onde
estão suas raízes? Qual é a vontade de
Deus nesta situação?

O Jejum que agrada a Deus. Não existe
culto a Deus separado da justiça social.
Isaías nos convida a experimentar Deus
a partir dos sofrimentos humanos. Onde
poderemos encontrá-lo hoje?

O evangelho propõe a reflexão sobre a
justiça do Reino. Nossas comunidades
exercem formas alternativas daquela justiça que atualiza o projeto de Deus para a
sociedade? De que forma? Nossas relações
favorecem a justiça que conduz à vida
para todos?

Os aliados de Deus. Jesus escolheu o sal e
a luz para falar da aliança que compromete
Deus e as pessoas. Quando nossas comunidades foram sal e luz para o mundo?
(Sugestão: trabalhar com símbolos que
traduzam as lutas e vitórias das comunidades em favor da justiça).

O Espírito, que sonda todas as coisas, até
mesmo as profundezas de Deus, vai mostrando às pessoas e comunidades qual é o
projeto de Deus, conduzindo à maturidade.
Em que consiste a maturidade na fé?

A força que vem dos fracos. Confrontar as
comunidades e seus agentes de pastoral
com os cristãos de Corinto e a atitude
de Paulo.
CAMINHADA 2 – 13/02/11
6º DOM TEMPO COMUM
Eclo 15,16-21; Sl 118; 1Cor 2,6-10;
Mt 5,17-37
O texto do Eclesiástico oferece ótima oportunidade para refletir sobre a liberdade. Por
que estamos vivendo, em nível nacional,

CAMINHADA 3 – 20/02/11
7º DOM TEMPO COMUM
Lv 19,1-2.17-18; Sl 102;
1Cor 3,16-23; Mt 5,38-48
Santidade é uma relação de amor. A vocação do cristão é vocação à santidade.
Mas santidade é criar relações de amor
com todos, à semelhança de Deus.
Justiça do Reino é amor aos inimigos.
Nosso país vive imerso na violência. Como
acabar com esse círculo vicioso? Quando
foi que nossa comunidade venceu a vio-

lência? O que significa ser perfeitos como
o Pai do céu?
A quem pertencemos? Esta é uma pergunta inquietante para a comunidade inteira,
mas sobretudo para as lideranças. Nossa
comunidade é cópia da sociedade que
está aí, ou é lugar onde Deus mora e dá a
conhecer sua sabedoria?
CAMINHADA 4 – 27/02/11
8º DOM TEMPO COMUM
Is 49,14-15; Sl 61; 1Cor 4,1-5;
Mt 6,24-34
O tema central do evangelho deste domingo
é a primazia do Reino e sua justiça, opção
que fermentará um arranjo social novo,
caracterizado pela partilha e igualdade
entre todos. Aí, a comida, a bebida e a
roupa não serão um afã estressante nem
para o pobre que não as tinha, nem para
os ricos que encurtam a vida por querer
tê-las sempre mais. Haverá o suficiente e
o necessário para todos.
Outro tema, ligado ao anterior, é a confiança
(I leitura e evangelho). Não é uma confiança
estéril porque romântica. É a confiança que
brota do compromisso com o Reino e suas
consequências (evangelho), acreditando
no Deus fiel que não decepciona (I leitura).
Os cristãos, em medidas diversas, são
servidores e administradores dos mistérios
de Deus (Reino), à semelhança de Paulo,
e como tais, respondem e correspondem
com fidelidade. Não compete a ninguém
julgar a respeito disso, função reservada
ao Senhor Jesus (II leitura).

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 bíblicoslitúrgicos: 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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