PISTAS PARA REFLEXÃO – AGOSTO
CAMINHADA 1 – 7/8/2011
19º DOM TEMPO COMUM
1Rs 19,9a.11-13ª; Sl 84(85);
Rm 9,1-5; Mt 14,22-33
w Como base na I leitura, pode-se refletir
sobre a coragem dos profetas de ontem e de hoje. Onde está o segredo de
sua força e perseverança? Por que são
capazes de experimentar a presença
de Deus nos acontecimentos novos e
imprevistos?
w O Evangelho nos convida à avaliação da
“travessia” da comunidade: quais são
as resistências (vento contrário)? Por
que é tão difícil levar o ideal de partilha
à ”outra margem”? Recordar exemplos
positivos que estimulem a comunidade.
w Paulo é figura do cristão autêntico. Ele
percebe que o projeto de Deus sofre
resistências, e por isso sofre. Mas sua
dor não é passiva. Está disposto a perder
a própria vida e ser amaldiçoado a fim
de que o projeto de Deus seja aceito
por todos.
CAMINHADA 2 – 14/8/2011
20º DOM TEMPO COMUM
Is 56, 1.6-7; Sl 66(67);
Rm 11,13-15.29-32; Mt 15,21-28
O Deus em quem acreditamos e que nos foi
revelado por Jesus Messias não está ligado
a uma raça, cultura ou nação. Que bom

que seja assim. Dessa forma, podemos,
na celebração da fé comum, olhar-nos cara
a cara, abraçar-nos na paz, com a certeza
de estar vendo e abraçando um (a) irmão
(irmã). A fé que nos reúne também nos
une em comunidade que celebra. Deus,
por sua vez, não exclui ninguém. Diante
disso podemos perguntar-nos por que
há tanta exclusão no país e no mundo,
e examinar-nos se de alguma forma não
estamos também nós sendo coniventes
com a exclusão violando, desse modo, a
Aliança de Deus e infringindo o direito divino
e sua justiça. A Casa do Senhor é casa de
oração para todos os povos (I leitura) e
quem acredita em Jesus Messias forma a
grande família de Deus, não por causa do
sangue que corre nas veias, mas pela fé
(Evangelho). E aqueles que não creem em
Jesus Messias? Deus exercerá misericórdia
também para com eles (II leitura).
CAMINHADA 3 – 21/8/2011
21º TC. ASSUNÇÃO DE
NOSSA SENHORA
Ap 11,19a; 12,1.3-6a.10ab; Sl 44(45);
1Cor 15,20-27a; Lc 1,39-56
Os textos de hoje podem ser sintetizados
nesta pergunta: Quem é Jesus? A resposta
virá à medida que as pessoas se forem
identificando com ele. Pelo esforço de
assimilação de seu projeto, e pela presença
reveladora do Pai, os cristãos se tornam

construtores do mundo novo, capazes de
vencer as forças do mal que emperram a
caminhada do bem, pois a convicção que
os orienta é a certeza de que Deus é o
Deus da vida; por isso podem ligar-desligar
(Evangelho). Descobrem que todos são
convocados por misericórdia divina que
supera os limites e rejeições à salvação
e à vida (II leitura). Creem que todo poder
é delegação em vista do bem comum, e
que a única memória que merece subsistir
é a do serviço humilde que conduz à vida
(I leitura).
CAMINHADA 4 – 28/8/2011
22º DOM TEMPO COMUM
Jr 20,7-9; Sl 62(63); Rm 12,1-2;
Mt 16,21-27
O caminho de Jesus e dos cristãos é incômodo porque marcado pela denúncia
profética e a consequente perseguição
(I leitura), pelo enfrentamento e choque
com os poderes que manipulam a vida
e geram a morte (Evangelho), pelo não
conformismo diante das injustiças em
busca de transformações que visem a
incrementar o projeto de Deus (II leitura).
A consciência desse caminho ajuda a
vencer os desafios e a arriscar. A memória dos cristãos autênticos – dentro ou
fora da comunidade – que arriscaram e
“perderam” a vida poderá redimensionar
a caminhada do povo de Deus no esforço
contínuo de implantar no mundo a justiça
do Reino. E ajudará também a perceber
as pedras de tropeço, os “satanases” e
os descompromissados que impedem a
caminhada da comunidade.

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 e 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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