PISTAS PARA REFLEXÃO – MAIO 2014
CAMINHADA 1 – 4/5/14
3.º DOM DA PÁSCOA
At 2,14.22-33; Sl 15(16); 1Pd 1,17-21;
Lc 24,13-35
O tema deste domingo pode ser sintetizado
neste apelo: Reconhecer e testemunhar o
Cristo ressuscitado. Nesse sentido, levar
a comunidade a se questionar:
• Rumo da própria comunidade. Em que
direção estamos caminhando: Jerusalém
ou Emaús?
• Gestos concretos nos quais se manifesta
a presença do Ressuscitado. A partilha da
Palavra e da Eucaristia nos leva a gestos
concretos de partilha, fraternidade e solidariedade?
• Testemunho que damos. Somos cristãos
de fato, que creem na vitória de Jesus sobre
as forças de morte, comprometendo-se
com Ele?
• Testemunho numa sociedade conflituosa.
Há em nossas comunidades sinais de resistência e coragem diante das estruturas que
tentam abafar e eliminar as testemunhas do
projeto de Deus? Lembramos e estimamos
os mártires de nossas comunidades?
CAMINHADA 2 – 11/5/14
4.º DOM DA PÁSCOA
At 2,14a.36-41; Sl 22(23);
1Pd 2,20b-25; Jo 10,1-10
O tema deste domingo pode ser sinteti-

zado nesta frase: Jesus, única verdadeira
liderança. Com base nisso surgem alguns
questionamentos:
• Nossas lideranças pastorais e políticas
são autênticas? Do que precisam para
serem verdadeiras? Estão em sintonia
com a liderança de Jesus, ou pretendem
substituí-la?
• Os projetos políticos, sociais e pastorais
têm como objetivo levar o povo a “Salvar
essa geração perversa”?
• Nossa Igreja conduz o povo para fora,
ou o mantém submisso e escravo?
• O que a liderança de Jesus tem a dizer
aos cristãos que vivem numa sociedade
conflituosa, discriminadora e escravista?
• As leis que regem nossa sociedade promovem a vida em abundância para todos?
CAMINHADA 3 – 18/5/14
5.º DOM DA PÁSCOA
At 6,1-7; Sl 32(33); 1Pd 2,4-9;
Jo 14,1-12
Com muita probabilidade nossas comunidades se assemelham às dos Atos dos
Apóstolos (primeira leitura), às comunidades da Ásia Menor (segunda leitura),
à comunidade do Evangelho de hoje: por
um lado, o idealismo, a alegria de estarmos comprometidos com Jesus e sua
causa; por outro, as dificuldades internas
e externas, as perplexidades, desânimos
e desilusões.

• Como revitalizar nossas comunidades?
• É importante recordar que a partilha
das responsabilidades numa comunidade
é semente de novas lideranças (primeira
leitura).
• Nossas comunidades acolhem os despossuídos e os põem como centro de
atenção e carinho?
• Como resolvemos os problemas que
surgem em nosso meio? Quais são os
novos ministérios que nossas comunidades
criaram e valorizaram?
• Como reagimos diante dos planos que
não manifestam o projeto de Deus?
• Como superamos as perplexidades,
desânimos e desilusões? Quem é Jesus
para nós?
CAMINHADA 4 – 25/5/14
6.º DOM DA PÁSCOA
At. 8,5-8.14-17; Sl 65(66);
1Pd 3,15-18; Jo 14,15-21
Estamos nos aproximando da festa de
Pentecostes. Os textos de hoje conduzem a reflexão nessa linha, no sentido
de perceber a presença do Espírito na
comunidade cristã. O Espírito da Verdade
põe a comunidade cristã no caminho de
Jesus, que é o caminho para a vida em
plenitude, concretizada no amor dentro e
fora da comunidade. Por isso:
• Quais os caminhos que o Espírito aponta
para nossa comunidade?
• Estamos sob ação do Espírito, passando
da morte à vida?

• O que significa, dentro da realidade que
vivemos, guardar os mandamentos de
Jesus?
• Sentimos a presença do Espírito na luta
pela justiça e liberdade?
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. Visualizar o que está acontecendo
de importante na comunidade, no bairro,
na cidade, na região, no país, no mundo.
Visualizar a assembleia para a qual se vai
fazer a homilia.
3) Situar a homilia no tempo litúrgico, por
exemplo: 5.º domingo da Páscoa; 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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