PISTAS PARA REFLEXÃO – OUTUBRO/2013 - ANO C

CAMINHADA 1 - 06/10/2013
ANO C – 27º DOMINGO DO TEMPO
COMUM
Hab 1,2-3;2,2-4; Sl 94(95); 2Tm 1,68.13-14; Lc 17,5-10
A primeira leitura é excelente oportunidade para mostrar como, segundo o projeto de
Deus, pode-se pôr fim à escalada da violência
e da opressão dentro e fora da comunidade. E
é um alerta para o momento em que vivemos:
é possível pôr fim à impunidade, corrupção
e injustiça?
O Evangelho ajuda a ver as raízes das
crises e dos tropeços comunitários e como
erradicá-las. Mostra, também, qual é o espírito
que deve animar qualquer tarefa de evangelização dentro e fora da comunidade. Há, de
fato, gratuidade em tudo o que fazermos?
A segunda leitura propõe, por um lado,
que sejam reavivados os carismas em vista
da evangelização; por outro, mostra que o
cristão recebeu herança toda particular, que
será conservada à custa de sofrimentos, na
docilidade ao Espírito.
CAMINHADA 2 - 13/10/2013
ANO C – 28º DOMINGO DO TEMPO
COMUM
2Rs 5,14-17; Sl 97(98); 2Tm 2,8-13; Lc
17,11-19
Uma terra onde se manifesta o Deus
da vida. O pedacinho de chão que Naamã
levou para seu país pode lembrar nossas
comunidades, lugar onde se adora o Deus
verdadeiro, aquele que dá a vida para todos.
Isso acontece quando as pessoas são “homens de Deus” e criam entre si relações de
gratuidade.

A fé que salva os marginalizados. O
trecho de Lucas ilumina o caminho da nossa
fé. Ela nasce do clamor dos empobrecidos,
na esperança do Deus libertador; põe-nos a
caminho com Jesus, confiantes em sua palavra; e se traduz na gratidão. O que significa,
portanto, viver a fé no meio dos inúmeros
marginalizados do nosso país.
Convicções e prática dos cristãos.
Que lições tiramos daqueles que foram e
continuam sendo perseguidos por causa
do Reino de Deus? Quais as convicções
de nossa comunidade? Quais as formas de
resistência?
CAMINHADA 3 - 20/10/2013
ANO C – 29º DOMINGO DO TEMPO
COMUM
Ex 17,8-13; Sl 120(121); 2Tm 3,14-4,2;
Lc 18,1-8
Dialogando com a comunidade, descobrir qual é o inimigo número um que tenta abortar a caminhada do povo de Deus.
Procurar gestos de vitória na caminhada do
povo, percebendo que Deus está a seu lado
(primeira leitura).
O Evangelho mostrou como a viúva fez
para conseguir justiça. A comunidade não
está só no esforço de obter vida, porque
Deus é seu aliado e vai fazer justiça a seus
eleitos. Procurar fatos concretos em que a
comunidade pôde perceber que Deus faz
justiça.
A Bíblia é a vida do povo de Deus e
herança do cristão. Refletindo sobre isso, ver
em quais circunstâncias iluminou o caminho
da comunidade e o que ainda precisa ser
iluminado para concretizar o projeto de Deus
(segunda leitura).

CAMINHADA 4 - 27/10/2013
ANO C – 30º DOMINGO DO TEMPO
COMUM
Eclo 35,15b-17.20-22a; Sl 33(34); 2Tm
4,6-8.16-18; Lc 18,9-14
A Palavra de Deus deste domingo é
boa oportunidade para rever o nosso relacionamento com aquele que nos criou.
Deus detesta e rejeita ofertas conseguidas
à custa da exploração dos pobres (e nós,
detestamos também?). E não é a quantidade
de ofertas que vai convencer a Deus de que
somos bons cristãos. Até o pão e o vinho
que apresentamos na Eucaristia podem trazer
o estigma da opressão e da violência contra
os fracos (primeira leitura).
A comunidade que, na missa, no culto e
nas celebrações, entra em contato com Deus,
precisa estar desarmada de toda presunção
e preconceito: presunção de nos considerarmos perfeitos e justos. A comunidade toda
está sob o julgamento de Deus. Jesus é o
juiz. Ele justificará (Evangelho).
O cristão, cedo ou tarde, topará com
a morte. Diante dessa certeza, como avaliamos o passado? Como vemos o futuro?
Percebemos que tudo é graça de Deus?
Enfrentamos a morte como Jesus e Paulo?
(segunda leitura). O que pensar e o que fazer
diante da morte de tantos indefesos no campo
e na cidade?
HOMILIA
FORMA
Seja breve (5 a 10 minutos).
(Inicialmente pode haver uma ambientação
na vida mediante a menção de um problema da atualidade, um fato da vida ou coisa
semelhante, uma pergunta aos fiéis ou até
um depoimento de uma pessoa convidada
para isso; muitas vezes, porém, é melhor
iniciar imediatamente com alguma frase do

Evangelho que acaba de ser proferido, e
fazer a ligação com a atualidade ao longo e
no fim da homilia.)
1 – O “elemento bíblico”: a renarração especialmente do evangelho, para torná-lo
mais compreensível, principalmente para
os mais jovens – então também os adultos
prestarão atenção. Não deve ser uma aula
de exegese erudita, embora possa incluir
pequenas explicações de palavras bíblicas
que o povo talvez não conheça. Aproveitem-se os elementos ilustrativos da leitura do
A.T., para mostrar Jesus atuante no meio de
seu povo e de sua cultura. Esta re-narração
da memória de Cristo seja feita de modo a
relacioná-lo com o sentido da celebração
(cf. “elemento mistérico”).
2 – O “elemento mistérico” consistirá em
ligar os temas da Bíblia e da atualidade com
aquilo que está sendo celebrado: o Mistério/
Memorial da vida, morte e ressurreição de
Cristo, manifestação do rosto de Deus-Amor,
comunhão dos fiéis unidos num único Corpo
etc.
3 – O “elemento vivencial” será uma atualização: que significam o gesto e as palavras
de Jesus para nós hoje, em nossa situação
social e cultural? Se houver uma temática
especial (p.ex., Campanha da Fraternidade),
pode ser abordada neste momento, ou pelo
menos anunciada, para ser retomada no fim
da celebração, no momento do envio.
A ordem desses elementos depende da didática de quem faz a homilia. Este deve
cuidar também da interiorização/memorização: repetir ou cantar uma frase “para se
guardar no coração” (de preferência uma
frase tomada do Evangelho ou da liturgia),
fazer uma oração em conjunto (p. ex., com
repetição das frases), manter um minuto
de silêncio...
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