PARÓQUIA NOSSA SENHORA APARECIDA e SÃO LOURENÇO
“Em obediência à vossa palavra, lançarei as redes” (Lc 5,5b)

COMUNIDADE CRISTÃ
1 - Os atos dos Apóstolos são a história da primeira Igreja e a primeira história da
Igreja. “Recebereis o poder do Espírito Santo que virá sobre vós, para serdes
minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e até os confins da terra”
(At 1,8). Estas palavras exprimem o programa que Jesus legou aos seus
discípulos e ainda a nós hoje. A evangelização não terminou. Ela continua, e vai
acompanhada do empenho em constituir comunidades que por sua própria vida
sejam testemunhas e exemplos daquilo que a atividade evangelizadora propõe.
Novo ânimo dentro da comunidade eclesial e nova coragem para realizar sua
missão transformadora na sociedade e no mundo, ao exemplo das primeiras
gerações (comunidades) cristãs, eis o que se espera hoje.
2- O envio: “Como o Pai me enviou, assim também eu vos envio” (Jo 20,21b)
3 - A missão é testemunhar o que Jesus fez e anunciou.
O perdão e o anúncio da grande alegria da salvação estão no centro da
missão a que Jesus chamou aqueles discípulos. Vale para nós também. Somos
anunciadores de salvação, ou vivemos mal humorados, lamentando que “este
mundo está perdido”?
4 - Receberam os dons - Pentecostes
Novas foram as ações/atitudes nos discípulos: a franqueza, a coragem, a
ousadia, a decisão de anunciar a todos, sem medo, o Evangelho.
O Espírito Santo, derramado sobre os discípulos e depois sobre o povo
(que entende a mensagem na sua língua, isto é, como coisa sua), vem mostrar
que o crucificado não ficou derrotado: Deus o glorificou e, com isso, confirmou
tudo que ele ensinou e viveu... É o que aqueles que estavam presentes em
Pentecostes viram e ouviram. Para nós hoje, novos tipos de comunicação para
que todos, em suas casas, possam conhecer a mensagem de Jesus.
5 - Vida das primeiras comunidades (At 2, 42-47)
- Perseverantes
- Possuíam em comum (renúncia)
- Partilha (pão/oração)
- Respeitavam a necessidade (caridade)
- Temor
- Frequência ao templo (perseverança)
- Realizavam prodígios
- Alegria
- Viviam unidos
- Simplicidade de coração
- Louvavam a Deus
- Arrebanhamento (evangelização)
- Caridade
- Amor ( “Vejam como se amam “)
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Nós podemos examinar hoje se, como aqueles primeiros cristãos, damos
também bom exemplo a cada instante, a ponto de arrastarmos os outros para
Cristo: na temperança, nos gastos, na alegria, no trabalho bem feito, no
cumprimento fiel da palavra dada, no modo de vivermos as exigências da justiça,
com os colegas, na prática das obras de misericórdia, na firmeza com que nunca
falamos mal de ninguém...
É importante ressaltar que o testemunho vale por mil palavras, e que, não
só evangelizavam, mas viviam profundamente, na radicalidade a vida cristã.
6 - Dificuldades (At 5, 17-21)
- Eram presos
- Perseguidos
- Mortos
Nem as murmurações e calúnias, nem o próprio martírio, conseguiram que
os cristãos se fechassem em si mesmos, se isolassem do seus concidadãos e se
sentisses exilados no seu próprio meio social.
O sangue derramado, tornou-se semente .....

7 - Transportando para os nossos dias:
- É necessário que Ele cresça e eu diminua (humildade - pregava Jesus e
não seus atos pessoais)
- devemos ser luz da terra e sal no mundo
- estamos relaxados, quando éramos perseguidos, éramos mais fortes,
viçosos, fervorosos
- vocacionados como São João Batista - o precursor
As nossas exigências de hoje, na nossa comunidade cristã:
- Anunciar (O QUÊ)
- Dialogar (COM QUEM?)
- Serviço (COMO, e A QUEM?)
- Testemunho de comunhão (COM QUEM?)
8 - Reflexão
O Papa João Paulo II nos anima os Jovens - todo cristão que tem Cristo
consigo é sempre jovem - a um apostolado vivo, direto e alegre. “Sede
profundamente amigos de Jesus e levai à família, à escola, ao bairro, o exemplo
da vossa vida cristã, limpa e alegre. Sede sempre jovens cristãos, verdadeiras
testemunhas da doutrina de Cristo. Mais ainda: sede portadores de Cristo nesta
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sociedade perturbada, necessitada dEle hoje mais do que nunca. Anunciai a
todos com a vossa vida que somente Cristo é a verdadeira salvação da
humanidade” (Homilia, 3/12/78)
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