PISTAS PARA REFLEXÃO – JUNHO

CAMINHADA 1 – 05/06/2011
ASCENSÃO DO SENHOR
At 1,1-11; Sl 46(47); Ef 1,17-23;
Mt 28,16-20
Os textos bíblicos da festa da Ascensão
falam da perene presença de Jesus ressuscitado na vida da comunidade cristã. Em vez
de se ausentar, ele inaugura sua presença
e morada definitivas no meio das pessoas
quando elas o testemunham. Portanto, a
gesta de hoje é uma oportunidade para que
descubramos o Deus conosco, para que
avaliemos a força e alcance do testemunho
cristão. É também um desafio: caminhar
“para a Galileia”, “para o monte”, a fim de
encontrar o Cristo vivo; evangelizar pelo
povo que sofre; promover a dignidade das
pessoas e a justiça do Reino como formas
autênticas de fazer brilhar a glória de Deus
e compreender a esperança a que fomos
chamados.
CAMINHADA 2 – 12/06/2011
S0LENIDADE DE PENTECOSTES
At 2,1-11; Sl 103(104);
1 Cor 12, 3b-7.12-13; Jo 20,19-23
w Analisar a coordenação 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?
w 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?
w 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?
w 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 3 – 19/06/2011
SANTÍSIMA TRINDADE
Ex 34,4b-6.8-9; Dn 3,52.53.54.55.56
(R/ 52b); 2Cor 13,11-13; Jo 3,16-18
“A Trindade é a melhor comunidade”. Esta
afirmação define muito bem o dia de hoje. A
festa da Trindade é a festa da comunidade.
Os textos de hoje (1ª leitura e evangelho)
respondem à pergunta: Quem é Deus? É
aquele que caminha com seu povo, é amor
e fidelidade, é aquele que traz para dentro
de nossas vidas seu projeto de liberdade
e vida para todos. Por isso, examinando a

caminhada de nossas comunidades, somos
levados a celebrar, na Eucaristia, nossas
vitórias e iluminar nossos projetos, em
sintonia com o projeto de Deus. A Trindade
existe para a comunidade? Quais são seus
valores? Qual o sentido do beijo fraterno? Trabalhamos, para que a graça e nosso Senhor
Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão
do Espírito Santo estejam conosco?
CAMINHADA 4 – 23/06/2011
SANTÍSSIMO CORPO E SANGUE
DE CRISTO
Dt 8,2-3.14b-16a; Sl 147;
1Cor 10,16-17; Jo 6,51-58
Um só pão, um só corpo. O corpo de Cristo
eucarístico e o corpo de Cristo eclesial.
Não dá para separá-los. Não se comunga
o corpo de Cristo sem comungar o corpo
do irmão, sobretudo o do fraco, pelo qual
Cristo morreu. Não transformemos a Eucaristia em idolatria (2ª leitura). Comer a
carne e beber o sangue do Filho do Homem
é assimilá-lo inteiramente, tornar-se como
Ele (Evangelho). A Eucaristia é a memória
do dom maior que Deus nos faz enquanto
caminhamos (1ª leitura).
CAMINHADA 5 JUNHO – 26/06/11
13º DOMINGO DO TEMPO COMUM
2Rs 4,8-11.14-16a; Sl 88(89);
Rm 6,3-4.8-11; Mt 10,37-42
w A 1ª leitura e o evangelho têm um tema
comum: Encontrar a vida acolhendo.
Dialogar com a comunidade para ver se
estamos acolhendo os que defendem
o direito dos pobres, como a mulher
que hospedou Eliseu em sua casa (1ª
leitura). Ver se, numa sociedade como
a nossa, a opção pelo Reino da Justiça

provoca cortes profundos nas relações
(primeira parte do Evangelho). Mostrar
que não é fácil se solidarizar com os
profetas, justos e pequenos. Mas é
a única forma para encontrar a vida
(segunda parte do Evangelho).
w A 2ª leitura é excelente oportunidade
para refletir sobre o novo modo de ser
que o Batismo inaugura em nós. É possível fazer uma encenação: em primeiro
lugar, mostrar como a nossa sociedade
está marcada pela “morte”; em seguida,
apresentar o Batismo como “vida nova”
que gera uma sociedade justa e fraterna.
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 impor tante 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 bíblico-litúrgicos: o
evangelho, a primeira leitura; o salmo
de resposta, a segunda leitura; o canto de comunhão, os outros cantos,
a 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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