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Apresentação 
 

Ainda está presente em nossas mentes o trabalho dos 

diversos grupos durante o Capítulo Provincial, quando 
apontamos e decidimos as diversas atividades para o 

quadriênio. É função do Conselho Provincial, a partir 
disso, elaborar para cada Comissão os projetos que lhes 

são próprios, formando o Plano Global de Ação, como 
definido em capítulos anteriores. 

Eis pois, em suas mãos, o PGA para o quadriênio 2014-

2018, contendo todos os projetos das quatro Comissões 
da Província: Orante, Servidora, Fraterna e 

Administrativa. 

Este Plano, elaborado e revisado em três reuniões do 

Conselho Provincial, exige a participação e o 
envolvimento de todos os religiosos, em comunhão com 

os leigos e leigas sacramentinos. Os projetos elaborados 
têm a finalidade maior de animar a vida sacramentina em 

nossa província durante este quadriênio e isso exige a 
colaboração de todos. 

Em diálogo com o Conselho Provincial, tendo como ponto 
de partida o objetivo dado pelo Capítulo Geral e a 

mensagem final do nosso Capítulo Provincial de 2014, 
com o ícone que o sintetiza Jo 21,12, definimos que o 

objetivo geral deste quadriênio será:  

Responder ao chamado do Senhor: “vinde comer!”, 

para construir, com os leigos e leigas, comunidades 
fraternas, orantes e servidoras, atentas aos apelos da 

Igreja e da sociedade. 

Que este Plano Global de Ação nos ajude a cumprir os 

desígnios de Deus, sob a intercessão de São Pedro Julião 
Eymard e o patrocínio de Nossa Senhora de Guadalupe. 

 
Pe. Hernaldo Pinto Farias, sss 

                                  Superior Provincial 
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Introdução 

 

 
Conselho Provincial e comissões-comunidades 

 
Na organização de governo da Província, temos 

várias comissões constituídas segundo a espiritualidade 
eucarística renovada. A função do Conselho é a de 

coordenar essas comissões e suas atividades próprias. 
São Comissões as três denominações de atividades 

que nascem da espiritualidade eucarística renovada: 
Comunidade Fraterna, Comunidade Orante e 

Comunidade Servidora. Por se tratar de um tema 
específico, complexo e relevante, tem o status de 

Comissão o grupo de trabalho para as questões 
econômico-administrativas da Província (EG 89.01, n.3). 

Nesse caso, temos a Comissão econômico-
administrativa. 

Cada uma dessas comissões, com seus membros 
nomeados pelo Superior Provincial, tem um Conselheiro 

na coordenação dos trabalhos.  
 

 Equipes de trabalho da Província 
 

As comissões provinciais têm suas “atividades 
próprias”, desenvolvidas pelos seus membros. Contudo, 

há atividades específicas que exigem atividades 
especializadas. Neste caso, são constituídas equipes de 

trabalho, com uma coordenação específica ligada à sua 
comissão. 

 
 

 
Pe. Jackson Frota, sss 

                                                  Vice-Provincial 
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VIDA ORANTE 
 

Coordenador: Pe. Rafael Cáceres, sss 
Equipe de Coordenação: Pe.Julian, sss e Pe.Vittório, sss 

 
Projetos 

 

1°: RETIROS 

O que? Retiro anual 

Com quem? Religiosos da Província 

Onde? Na comunidade que esteja mais centralizada e 

que possa facilitar a hospedagem e melhor acolhida. 

Quando? O retiro se realizará entre os dias 18 a 20 de 

agosto de 2015, entre as comunidades do regional. Nos 
anos 2016 e 2017 o retiro será realizado como parte 

integrante das Assembleias Provinciais. 

Como? Responsabilidade do Coordenador Regional para 
o ano de 2015, os demais serão programados pelo 

Conselho Provincial. 

Objetivo: Ter uma experiência de vida com o Senhor, na 

meditação de nossa Consagração Sacramentina. 

 

2°: FORMAÇÃO ESPIRITUAL 

O que? Elaborar Roteiros de Formação 

Com quem? Os religiosos da dimensão orante elabora-

rão juntos um plano para a formação espiritual, para a 
oração pessoal e comunitária. 

Onde? Em cada comunidade. O Centro Emaús  

formatará e enviará o material. 

Quando? Por tempos do Ano Litúrgico 

Como? A Comissão Orante e as outras comissões; servi-
dora e fraterna nos ajudarão entregando material para 

estes assuntos: Leitura da Palavra de Deus, a Formação 

da Vida Religiosa e a Adoração ao Santíssimo Sacramen-
to, além de formação para o noviciado e escolasticado. 

Objetivo: Favorecer e animar a vida Espiritual da Pro-
víncia. 
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3°: REFLEXÃO DO ÍCONE DE JOÃO 21 

O que? Ícone de João 21 (Mensagem final do Capítulo 
Provincial 2014) 

Com quem? Toda a Província (Religiosos e leigos SSS) 

Onde? Em cada comunidade e entre as comunidades. 

Quando? Sugere-se que em algum momento das 

reuniões comunitárias e nos retiros exista um espaço de 
reflexão sobre estes documentos. 

Como? Dinamizando com a leitura compartilhada de 
algumas partes do documento e fazendo-o seção de guia 

de Formação Permanente. 

Objetivo: Estudar e aprofundar a mensagem final do 
Capítulo. 

 
 

 
 

4°: CENTRO EUCARISTIA 

O que? Centro Eucaristia 

Com quem? P. Alejandro Fabio, sss e Diácono Christian 

Retalamales, sss. 

Onde? Centro Emaús 

Quando? No Quadriênio de 2014-2018 

Como? Elaboração de material pelos coordenadores e 
encaminhamento para expedição pelo Centro Emaús.  

Objetivo: Indicar Retiros, publicar Orientações 

Espirituais, promover cursos de formação e comunhão 
nas distintas comunidades e paróquias, para equipes de 

liturgia, Ministros da Eucaristia e divulgação de Roteiros 
de Adoração, colaborando na formação permanente e 

laical. 
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VIDA FRATERNA 

 

 
Coordenador: Pe. Jackson Frota, sss 

Equipe de Coordenação: Pe. Marcelo Carlos, sss e Pe. 
Juan Enrique, sss 

 
Projetos 

 

1º: ESTUDAR E PLANEJAR A REABERTURA DA CASA 
DE FORMAÇÃO NO REGIONAL 1 

O que? Reabrir a Casa de Formação na Comunidade de 
Fortaleza - Ceará. 

Com quem? Religiosos da Comunidade 

Onde? Fortaleza - Ceará 

Quando? Janeiro de 2016 

Como? A cada ano receberemos candidatos com 01 ano 
de discernimento vocacional ou mais. Estes candidatos 
fariam a experiência interna de convivência fraterna com 

os religiosos, na Dimensão Orante: Realização de retiros, 
liturgia das horas; lectio divina; adoração e celebrações 

sacramentais, bem como a Eucaristia. Na Dimensão 

Fraterna: Convivência à mesa, cuidado com a casa e 
santuário. Estudos: Reforço estilo ENEM, Supletivo de 06 

meses a 01 ano ou continuidade de estudos, caso o 
candidato esteja já cursando.  Na Dimensão Servidora: 

Ação pastoral: Pastoral Vocacional e Catequese (sábado e 
domingo). Seguindo os princípios das indicações da 

CLASFOR. 

Objetivo: Discernir em comunidade, acolher os 
candidatos e formá-los para uma vivência a vida religiosa 

comunitária. 
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2º: ESTUDAR NAS COMUNIDADES O PROJETO DE 

FORMAÇÃO DA CLASFOR 

O que? Projeto da Formação da Congregação 

Com quem? Com os religiosos de toda a comunidade que 
tenham ou não formandos. 

Quando? A partir de 2016 

Onde? Nas comunidades 

Como? O coordenador da Dimensão Fraterna fará por 
parte o envio junto ao Emaús dos textos que orientam 

critérios e o que deve ser assegurado em cada etapa 
formativa. 

Objetivo: Formar e informar os religiosos do processo 
formativo em nossas comunidades, assegurando uma 

maior coparticipação de todos os religiosos suscitando o 

seu promotor vocacional. 

 

 
 

3º: ENCONTRO COM OS PROMOTORES VOCACIONAIS 
E FORMADORES 

O que? Encontro de formação, informação, nivelamento, 
verificação e programação. 

Com quem? Promotores Vocacionais e Formadores 

Quando? 01 a 03 de Dezembro de 2015, 2º Semestre de 
2016, 2º Semestre de 2017, 1º Semestre de 2018. 

Onde? Centro Emaús 

Como? O Coordenador da Dimensão Fraterna fará o 
convite aos promotores vocacionais, bem como aos 
formadores do pré-noviciado, noviciado e escolasticado 

para uma reflexão sobre o plano formativo da CLASFOR, 
nivelamento das programações e organizações do 

encerramento de cada etapa. 

Objetivo: Organizar e sistematizar o trabalho provincial 
nas várias etapas formativas, além de refletir a 

continuidade dos estudos filosóficos no ISTA - BH/MG. 
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4º: ENCONTRO DE CONVIVÊNCIA E 
CONFRATERNIZAÇÃO ANUAL POR REGIÃO 

O que? Passeio de confraternização junto ao retiro 
regional 

Com quem? Religiosos e Estudantes onde for possível. 

Quando? 21 de Agosto de 2015. Nos anos de 2016 e 
2017 a confraternização será realizada junto à 

programação da Assembleia Provincial. 

Onde? A combinar por regional 

Como? O coordenador do Regional organiza junto a 
Dimensão Fraterna 

Objetivo: Criar um tempo de confraternização e diálogo 

fraterno entre os membros dos regionais: 01, 02 e 03. 

 
 

 

5º: ENCONTRO BIENAL COM OS SUPERIORES 

O que? Encontro de formação, informação e 
confraternização com os Superiores Locais e o Conselho 
Provincial. 

Com quem? Superiores, Conselheiros e Superior 
Provincial. 

Quando? 07 e 08 de julho de 2015. E o segundo em 
2017 (A programar) 

Onde? Centro Emaús 

Como? O coordenador da Dimensão Fraterna convidará 
os superiores e em conjunto com as dimensões orante, 
servidora e administrativa garantirá a pauta para os 

processos provinciais. 

Objetivo: Formar, informar e criar vínculos institucionais 
com o Conselho Provincial, as coordenações das 

comunidades e cada religioso da Província. 
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6º: INCLUSÃO DA AGENDA VOCACIONAL NO 

PLANEJAMENTO DE CADA COMUNIDADE 

O que? Nivelamento da programação anual de encontros 
vocacionais em cada comunidade 

Com quem? Coordenador da Dimensão Fraterna, 
Promotores Vocacionais, Formadores, Superiores e 

Promotor Vocacional dos Leigos e Leigas SSS 

Quando? Após a 1ª Reunião da Equipe de Formação 
Provincial. 

Onde? Na reunião dos Superiores, via Internet e via 
correio. 

Como? Após o planejamento do SAV e Equipe de 
Formação Inicial serão enviadas sugestões e solicitações 

para serem utilizadas em cada comunidade dentro do seu 
planejamento comunitário. 

Objetivo: Criar comunidades formativas e acolhedoras de 

novas vocações 

 

7º projeto: ANO VOCACIONAL SACRAMENTINO 

O que? Ano Vocacional Sacramentino tendo em vista o 
Ano da Vida Consagrada. 

Com quem? Promotores Vocacionais, Formadores, 
Párocos, Superiores, Vocacionados, Pré-Noviços, Noviços,  
Escolásticos e Leigos e Leigas Sacramentinos. 

Quando? 13 de Maio de 2017 a Maio de 2018 

Onde? Nas 03 regionais e nas comunidades que existem 
núcleos de Leigos Sacramentinos. 

Como? Uma equipe multidisciplinar seria estruturada 
para sistematizar o como, finalidade e ações nas bases 

para melhor visualização e alcance do desejado a nível 
provincial: “O chamado a ser consagrado no carisma 

sacramentino”. 

Objetivo: Despertar novas vocações, animar as que já 
existem e entrar em comunhão com a Congregação que 
celebra os 160 anos de Fundação e o prolongamento da 

realização do Ano da Vida Consagrada na Igreja. 
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VIDA SERVIDORA 

 

Coordenador: Pe. José Laudares, sss 
Equipe de Coordenação: Pe. Francisco Junior, sss e Pe. 

Leopoldo, sss 
 

Projetos 
 

1º: REVITALIZAÇÃO DAS OBRAS EUCARÍSTICAS 
TRADICIONAIS 

Com quem? Religiosos que se disponham a serem 
diretores dessas obras. 

Onde e quando? Em todas as paróquias e santuários. 

Quando? A partir das semanas eucarísticas de cada 
paróquia/santuário de 2016 a 2018. 

Como? Elaboração de roteiros para as adorações a serem 
usadas em nossas paróquias/santuários; Nomear em 

cada paróquia/santuário um religioso responsável como 

Diretor dessas obras; Realizar retiros periódicos, 
animados pelos Diretores. 

Objetivo: Revitalizar as obras eucarísticas tradicionais 
na Província: Adoração Diurna e Noturna e Fraternidade 

Eucarística. 

 

 

2º: SEMANAS EUCARÍSTICAS 

Com quem: Párocos/Reitores, religiosos e Leigos da 
Associação. 

Quando e onde: A partir de 2016 até 2018 como período 
de experiência. 

Onde: Em nossas paróquias/santuários. 

Como: Propondo um tema único para todas as 
paróquias/santuários e indicando roteiros referenciais. 

Objetivo: Revitalizar as Semanas Eucarísticas realizadas 
em nossas paróquias/santuários, buscando unificar 

elementos de sua estrutura. 
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3º: SEMANAS LITÚRGICAS 

Com quem: Contando com a assessoria de liturgistas. 

Quando: Durante o quadriênio, ficando para cada 
paróquia/santuário definir a data da realização local. 

Onde e quando: Em nossas paróquias/santuários. 

Como: Incentivando os párocos/reitores através de 

subsídios contendo sugestões para a realização das 
Semanas. 

Objetivo: Revitalizar ou implantar a prática das Semanas 

Litúrgicas para promover formação básica de liturgia 
para os fiéis de nossas paróquias/santuários. 

 
 

 

4º: CURSO DE EYMARDIANEIDADE 

Com quem: Religiosos da Província ou convidados para 

assessorias. 

Quando: Por Regional, distribuído da seguinte forma: 

Regional 1: Agosto de 2015  
Regional 2: Agosto de 2016  

Regional 3: Agosto de 2017  

Onde e quando: Cada coordenador do Regional 
preparará o local e sua infraestrutura, e em contato com 

a Comissão, definir data e metodologia. 

Como: Aprofundar os escritos espirituais do fundador (cf. 

versão italiana e portuguesa). 

Objetivo: Promover a formação sobre a vida e o 

pensamento do Fundador para um maior conhecimento 
por parte dos Religiosos, Religiosas e Leigos e Leigas 

Sacramentinos. 
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5º: JUVENTUDE EUCARÍSTICA 

Com quem: Sob a responsabilidade do Superior 

Provincial, o coordenador da Comissão Vida Servidora e 
do Ir. Carlos como Diretor Local, em comunhão com os 

representantes dos jovens. 

Onde: Basílica do Santíssimo Sacramento em Buenos 
Aires. 

Como: Revendo e aprovando seus estatutos e projeto de 
vida, para realizar as promessas dos jovens já 

preparados. 

Objetivo: Legalizar a existência da Juventude Eucarística 

em Buenos Aires encaminhando pedido ao Conselho 
Geral, para incentivar com isso a continuidade deste 

projeto na cidade. 

 
 

6º: ENCONTRO DOS PÁROCOS E REITORES 

Com quem: Párocos, Reitores e Conselho Provincial. 

Onde e quando: Centro Emaús no primeiro semestre de 

2016 e 2018. 

Como: Encontros de formação e partilha das realidades 

pastorais de nossas paróquias/santuários com temáticas 
a serem definidas pela Comissão. 

Objetivo: Criar unidade e identidade sss em nossas 

paróquias/santuários. 

 

 

7º: PUBLICAÇÕES 

Com quem: Comissão Servidora, Centro Eucaristia e 

Emaús. 

Onde e quando: Durante o quadriênio. 

Como: A Comissão, com anuência do Conselho, decide o 
que publicar e encaminha para a sua execução no Centro 

Emaús. 

Objetivo: Traduzir e publicar escritos do fundador e 
outros livros de interesse da Província. 
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8º: ASSOCIAÇÃO DOS LEIGOS E LEIGAS 

SACRAMENTINOS 

Com quem: Coordenação Provincial da Associação e 

Diretores Locais. 

Onde e quando: Durante o quadriênio. 

Como: Participando das reuniões da coordenação 

provincial e animando as comunidades locais; revendo os 
roteiros de formação permanente a partir dos roteiros dos 

religiosos. 

Objetivo: Consolidar a ALLS. 

 

 
 

9º: DOCUMENTO DA COMISSÃO INTERNACIONAL DE 
MISSÃO 

Com quem: Pe. Marcelo Carlos, sss e Comissão 

Servidora. 

Onde e quando: Durante o quadriênio. 

Como: Reunião com Pe. Marcelo para contato com o 
documento e planejamento das estratégias de trabalho. 

Objetivo: Estudar e divulgar o documento da Comissão 

Internacional de Missão. 
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ECONÔMICO - ADMINISTRATIVA 

 

Coordenador: Pe. Renivaldo Bruno, sss 
Equipe de Coordenação: Ir. Gilton e Pe. Ismael, sss 

 
Projetos 

 

1°: Encontro dos Ecônomos 

O que? Retomar a pratica dos encontros de ecônomos na 
Província. 

Com Quem? Com os Ecônomos locais e Equipe 

Administrativa 

Onde? Centro Emaús  

Quando? 15 e 16 de outubro 2015 

Como? Uma vez por ano no transcurso do quadriênio, 
realizar o encontro dos ecônomos para delinear e 

acompanhar o desenvolvimento, a saúde e o 
comportamento de nossa economia na Província, de 

maneira especial buscando vislumbrar nossa realidade 
financeira, como e principalmente no Regional 3. Reforçar 

o funcionamento do SMF e orçamento. 

Objetivo: Discernir em equipe nossa economia financeira 

e buscar dialogar entre economia comunitária, paroquial 
e provincial. 
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2°: Revitalização do Patrimônio 

O que? Revitalizar nosso patrimônio na Província. 

Com quem? Com a equipe administrativa e os 

administradores regionais 1, 2 e 3. 

Onde? Reuniões por skype 

Quando? A combinar 

Como? O Ecônomo Provincial com a equipe 
administrativa e as duas gerentes se reunirão por Skype 

para delinear como revitalizar o patrimônio da Província, 
buscando potenciá-los para dar uma melhor 

rentabilidade para a Província tendo em conta nosso voto 
de pobreza e a conscientização da solidariedade entre os 

irmãos religiosos. 

Objetivo: Aumentar a rentabilidade da Província e buscar 

reavivar o patrimônio do Regional 3. 

 

 

 

3°: Comunicação 

O que? Compor a equipe de comunicação da Província e 
divulgação de notícias. 

Com quem? Com Religiosos, Leigos e Leigas 

Sacramentinos e secretaria Emaús. 

Onde? Centro Emaús 

Quando? A partir de 2015 

Como? Convidar Religiosos que estão em permanente 
contato com os meios de comunicações e leigos nas 

mesmas condições a formar essa equipe, tendo um 
responsável no centro Emaús para coordenar e publicar 

as notícias das comunidades sacramentinas nas três 
regionais. 

Objetivo: Manter a comunicação viva dentro da 
Província entre os Religiosos e os Leigos e Leigas 

Sacramentinos e nossas Arquidioceses e Dioceses em 
que estamos, através do site, facebook e pelo jornal 

informativo da Província. 
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4°: Solidariedade com os pobres 

O que? Elaborar um projeto solidário para os mais 
carentes. 

Com quem? Equipe Econômica, Emaús e Regional 3. 

Onde? Centro Emaús 

Quando? Durante o Quadriênio 

Como? Repasse para as Obras Sociais da Boa Viagem;    

Creche Monika Budeus e Ricardo Misson. 

Objetivo: Unir nossos Religiosos à realidade social e 

carente do povo de Deus 

 

 
  

5°: Sistema Financeiro 

O que? Aprimorar o sistema para o orçamento anual 
das Comunidades e da Província 

Com quem? Com o Provincial, a administradora Ana 

Luísa, o técnico do sistema e o Ecônomo Provincial 

Onde?  Centro Emaús 

Quando? Durante o Quadriênio 

Como? Treinar os Ecônomos e os Superiores como 
também envolver os escolásticos. 

Objetivo: Educar a Província em sua prestação de 
contas e na elaboração de seus orçamentos anuais. 
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6°: Contribuição à Cúria Provincial 

O que? Contribuição realizada à Cúria Provincial de 

cada Comunidade Religiosa e Paróquias Sacramentinas. 

Com quem? Ecônomos locais e Párocos. 

Onde? Centro Emaús 

Quando? Mensalmente durante o Quadriênio 

Como? Acompanhar com os Ecônomos e Párocos a 
fidelidade na contribuição financeira mensal à Cúria 

Provincial, buscando rever a percentagem acordada em 
Assembleia anteriormente. Conscientizar a ambos que a 

Província necessita da contribuição mensal para cumprir 
com suas obrigações com Religiosos idosos e enfermos, 

estudantes e funcionários. 

Objetivo: Manter vivo em cada Comunidade Religiosa e 

Paróquia Sacramentina o sentido de pertença e partilha 
dentro de nossa província. 

 

 
 

7°: Fundos econômicos 

O que? Uma reserva para orientar-nos na elaboração de 

cada orçamento e um maior controle na prestação de 
contas.  

Com quem? Com o Provincial, Ecônomo e 

Administradora Ana Luísa 

Onde? Centro Emaús 

Quando? Ano de 2015, a combinar. 

Como? Criar os fundos e redirecionar aplicações, para 
ajudar na elaboração do orçamento anual da Província. 

Objetivo: Obter maior clareza e consciência em nossas 
necessidades financeiras podendo economizar e 

controlar melhor nossos gastos. 
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8º: Sustentabilidade das casas de formações. 

O que? Manutenção das casas de formações da 
Província.  

Com quem? Formadores, Ecônomos locais, Centro 

Emaús e Ecônomo provincial. 

Quando? Durante o Quadriênio 

Onde? Centro Emaús 

Como? Elaborando um orçamento para cada etapa de 
formação anual com receitas e despesas. 

Objetivo: Manter as casas de formações. 

 

 
 

 

9º: Revitalização da OMP- OBRA DAS MADRINHAS E 
PADRINHOS SSS 

O que? Fazer o levantamento das OMP em cada 
comunidade. 

Com quem? Superiores, Ecônomos locais, Leigos e 

Leigas Sacramentinos, Formadores e Ecônomo Provincial 

Quando? Durante o Quadriênio 

Onde? Centro Emaús 

Como? Incentivar os Religiosos e os Leigos e Leigas 
Sacramentinos a reavivar e manter a OMP bem como a 

criação da Obra nas comunidades que não têm. 

Objetivo: Manter e fortalecer a OMP nas comunidades 

sacramentinas para a manutenção da formação. 

 

 


