PISTAS PARA REFLEXÃO – SETEMBRO/2011

CAMINHADA 1 – 04/09/2011
23º DOM TEMPO COMUM
Ez 33, 7-9; Sl 94(95); Rm 13,8-10;
Mt 18,15-20
A luta pela justiça é questão de vida ou
morte. Foi o que aprendemos de Ezequiel,
profeta que sentiu de perto os anseios de
sua gente e intuiu caminhos que conduzissem à restauração do povo. Quais são
os maiores anseios do povo hoje?
A justiça do Reino na comunidade. O evangelho nos pergunta se fazemos tudo o que
é possível para recuperar as pessoas que
erram. Pergunta-nos também o que é possível para recuperar as pessoas que erram.
Pergunta-nos também o que é importante:
a aplicação rigorosa da lei ou o exercício
da misericórdia? O que é mais fácil para as
comunidades: excluir pessoas ou integrálas? Quando é que nos alegramos mais:
ao excluir pessoas da comunidade ou ao
reintegrá-las?
Tarefa sem limites. Paulo nos alerta sobre
a dívida impagável que temos com nosso
próximo.
CAMINHADA 2 – 11/9/2011
24º DOM TEMPO COMUM
Eclo 27,33-28,9; Sl 102 (103); Rm
14,7-9; Mt 18,21-35

w A I leitura e o evangelho nos garantem
que somente o perdão pode salvar uma
comunidade da ruína, e esse perdão precisa
ser contínuo e total. Se pusermos limites,
já não seremos capazes de perdoar, nem
teremos “entranhas de misericórdia”. Por
isso seria interessante dinamizar, nas celebrações, o Ato Penitencial para que traduza
a reconciliação de Deus com a humanidade
e das pessoas entre si.
w A II leitura pode ajudar as comunidades no
discernimento do que as une e daquilo que
separa as pessoas. Por que as críticas e os
julgamentos apressados? Aquele que nos
reúne e une em comunidade é infinitamente
superior às questões que nos separam.
CAMINHADA 3 – 18/9/2011
25º DOM TEMPO COMUM
Is 55,6-9; Sl 144(145);
Fl 1,20c-24.27a; Mt 20,1-16a
w Converter-se ao projeto de Deus. Esse é
o apelo do Segundo Isaías. Sem conversão
a ele as comunidades estarão aumentando
sempre mais a diferença entre o céu e a
terra e, consequentemente, fazendo média
com a sociedade injusta em que vivemos.
w Fazer justiça nos últimos. Enquanto
pautarmos nossa vida pelos critérios dos
operários da primeira hora jamais alcançaremos a justiça do Reino. Quais são

os últimos da nossa sociedade? Como
fazer-lhes justiça? A título de sugestão:
Mostrar quanto ganham os políticos e o
que sobra para os operários, empregadas
domésticas, professores do ensino básico
etc. Onde está a justiça do Reino? Por que
há tanto desemprego em nosso país? O
neoliberalismo é o melhor caminho para
se chegar à justiça do Reino?
w Que sentido tem a vida?, pergunta-nos
o texto da carta aos Filipenses. Nossa
comunidade tem apoiado e defendido seus
líderes? Por que, a cada dia, há comunidades que perdem violentamente suas
lideranças?
CAMINHADA 4 – 25/9/2011
26º DOM TEMPO COMUM
Ez 18,25-28; Sl 24 (25); Fl 2,1-11;
Mt 21,28-32
w Comunidade de pessoas responsáveis.
A mensagem de Ezequiel nos ensina a não
culpar Deus por nossos erros. O nosso sim
ao projeto de Deus é capaz de reverter as
situações mais difíceis?
w Quem é contra a justiça do Reino? Não
basta frequentar a igreja para dizer que
somos cristãos. O mundo e a sociedade
são o campo onde o Pai nos pede hoje
um compromisso com a justiça do Reino.
E não há como ficar em cima do muro.
w Tenham as mesmas disposições de vida
que havia em Jesus. Aquele que é a razão da nossa fé é também o horizonte de
nossa ação na família, na comunidade e
na sociedade. Quais são os conflitos que
dividem a comunidade? Como superá-los?

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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