
Vol. III- Primeira parte do tempo comum. Página 1 
 

 

 

 

Província  
Nossa Senhora de Guadalupe 

 
 

-Nº 3- 
 

 
 
 

Roteiros de Formação 

Tempo Comum 2015 

 



Vol. III- Primeira parte do tempo comum. Página 2 
 

 

 

 

APRESENTAÇÃO  

 

Estimados irmãos: 
 

Com muita alegria lhes estamos fazendo chegar o “Roteiro de 

Formação III” que pretende ser uma ajuda litúrgica e de reflexão para 

nossas comunidades religiosas e de leigos. Este quer ser uma ajuda para o 

primeiro período do Tempo Comum.  
 

Neste período aparecem várias festas muito importantes para nós, 

como: O Corpo e o Sangue de Cristo, a festa de São Pedro e São Paulo, a 

Festa de nosso Santo Fundador, São Pedro Julião Eymard. 
 

 Para todas estas Festas Litúrgicas queremos contribuir com algo para 

que os senhores tenham um apoio e as usem nas comunidades. 
 

A Eucaristia nos convida a que façamos das Festas da Igreja e da 

Congregação algo em comunhão.  Este é nosso desafio e este “Roteiro” 

pretende ser de ajuda para fortalecer essa comunhão.  
 

Esperamos que lhes seja útil, que o leiam em comunidade e escolham 

os que lhes sirvam para suas celebrações. 
 

 Tudo isso foi realizado graças à colaboração dos senhores mesmos, 

especialmente: Comunidade do Noviciado, Pe. Gleidson Forte Martins, Pe. 

Marcelo Silva, Pe. Jesus Neres, Pe. José Bevilacqua, além dos 

colaboradores do Centro Emaús: Pe. Hernaldo Farías, Pe. Alejandro 

Fabio, Viviane Fernandes e Franklin Venegas. Lhes Agradecemos e 

esperamos seguir recebendo vossa ajuda quando a Equipe solicitar. 
 

Desejando que vivam profundamente o Corpus Christi e a Festa do 

Fundador, os saudamos cordialmente. 

 

Equipe de trabalho 

 

Maio de 2015 
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Comissão “Memória e Discernimento” 

Conselho Geral Ampliado 

Roma, Cúria Geral, 17 a 29 de abril de 2015 
 

SÍNTESE: 
 

“Nós te propomos a fazer parte de uma “pequena” família religiosa 

universal onde cada membro, animado pela paixão da Eucaristia, 

Sacramento do Amor de Deus, é levado, como aconteceu com São Pedro 

Julião Eymard, ao dom total de si mesmo e partilha dessa paixão com os 

irmãos e irmãs leigos com vista a propor ao mundo, com audácia e 

criatividade, a vida na Eucaristia”. 
 

DESENVOLVIMENTO: 
 

UMA “PEQUENA” FAMÍLIA 
 

“...  eles tinham tudo em comum.” (At 4,32) 

São Pedro Julião Eymard manteve com as suas irmãs uma ligação 

constante pelas suas visitas e suas cartas. Elas eram sua família. Ao longo 

de sua vida teve também contatos privilegiados com várias famílias. 

Podemos recordar as famílias Jordan e Blanc de St-Bonnet.  

Quando redigiu as Constituições, quis orientar a vida do Instituto para um 

espírito de família. Escreveu até que devia ser uma “pequena” família na 

Igreja.  

 A Igreja hoje, através do Sínodo sobre a Família, lembra ao mundo 

esta necessidade humana, embora vivida de diferentes maneiras, 

necessidade de um espaço de vida e de relações favoráveis à maturidade de 

cada pessoa.  

 A Congregação do Santíssimo Sacramento é para cada um dos seus 

membros provenientes de diferentes nações e cultura a “sua família”. Ela o 

é de uma forma particular para todos os membros idosos e enfermos que a 

sustentam através do seu testemunho de sabedoria e de fidelidade.  

 No CGA fizemos várias referências a esta realidade e convidamos 

todos os irmãos a prosseguir a reflexão sobre as seguintes questões: 

A nossa pertença deveria ser antes “congregacional” e não “provincial”? 

E quais seriam as consequências de uma tal prioridade? 

 A capacidade de vida comunitária deverá ser um elemento decisivo 

na aceitação dos candidatos? 

Como viver uma economia de comunhão que inclue a partilha dos bens e 

das forças? 
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 Nesta perspectiva duma economia de comunhão, há muitos aspectos 

por estudar: 

 - A possibilidade de utilizar uma parte do fundo geral da 

Congregação para investimentos que facilitariam as Províncias/Regiões a 

atingirem um autofinanciamento? 

 - O quadro das contribuições provinciais/regionais não deveria ser 

baseado sobre os custos de vida em cada Província/Região? 

 - A transparência e a fidelidade em fornecer os relatórios financeiros 

exigidos são necessárias. Como melhorar essa situação? 

 - A ajuda de conselheiros financeiros é necessária. Nós nos 

utilizamos suficientemente dessa ajuda? 

 Cada família precisa das regras de vida em comum. No nosso 

Instituto, a Regra de Vida e os Estatutos Gerais são o nosso guia. A 

Comissão Jurídica nos fez chegar à atualização do Vade mecum com uma 

seção nova sobre “Questões Diversas”, um Projeto de Estatutos para as 

Conferências Geográficas e um formulário a ser usado em caso “pontual” 

ou transferência de um religioso para outra Província. Esses documentos 

preparados com a ajuda de peritos foram muito bem acolhidos.  

 Igualmente houve uma consulta a respeito do número de delegados 

para o Capítulo Geral, tendo em conta a fusão de Províncias. A maioria 

pensa que a faculdade que tem o Conselho Geral de convidar até 07 

religiosos permite chegar a uma justa representação e que não é necessário 

pedir uma mudança na Regra de Vida e nos Estatutos Gerais. Uma minoria 

é de opinião que se deve olhar para a questão e trazer uma proposta clara ao 

próximo Capítulo Geral.  

 Os diferentes documentos apresentados pelo secretário geral 

recordaram a importância em nossa família de uma comunicação fluida 

produzindo os diferentes relatórios solicitados e utilizando os diversos sites 

web disponíveis nos quais podemos encontrar o patrimônio espiritual do 

Instituto e as facilidades técnicas de comunicação. Para isso é necessário 

que cada Província/Região nomeie um responsável pelas comunicações.  

 Enfim, o CGA lembrou que desde o Capítulo Geral de 1999, 

tentamos viver a Regra de Vida a partir de uma leitura teológica e ao 

mesmo tempo pedagógica: a Espiritualidade Eucarística Renovada, nos 

seus três valores principais: vida fraterna, vida orante e vida de serviço. O 

CGA confirma a pertinência dessa inspiração e orientação.  
 

RELIGIOSA 
 

“Jogai fora o fermento velho, para que sejais uma massa nova...” ( 1 Cor 

5,7) 

 Nós formamos uma família religiosa em que cada um se compromete 

a seguir o Cristo de uma maneira radical de acordo com os votos religiosos. 
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Esforçamo-nos por viver e pôr em exercício as forças do ter, da sexualidade 

e do poder na perspectiva do Reino de Deus.  

 O ideal é alto e exigente. A fidelidade às vezes falta. Não escapamos 

em várias Províncias às situações dolorosas de má conduta sexual grave, 

má administração econômica e de economias “pessoais” como também 

escolhas de ministério “individual”. 

 Pareceu ao CGA que, se é preciso corrigir situações difíceis, é 

preciso sobretudo trabalhar para evitá-las, colocando a atenção necessária 

sobre a formação dos religiosos.     

Para nós é preciso, portanto: 

 - Elaborar um protocolo claro para enfrentar os casos de abusos 

sexuais tanto para proporcionar às vítimas todo o apoio possível, como para 

enfrentar as denúncias e os processos dispendiosos;  

 - Prosseguir um diálogo de “correção fraterna” na verdade e na 

comunhão; 

 - Estimular um diálogo aberto sobre a sexualidade; 

 - Assumir seu serviço de superior com responsabilidade, coragem e 

fé.  

 No decurso do CGA, a Comissão de Formação apresentou três 

documentos. O primeiro “Documento da formação: ‘Vem e segue-me’!”. 

Este documento recebeu uma grande aprovação e algumas observações: 
 

 - não é preciso fazer do postulado um pequeno noviciado; 

 - a parte sobre o escolasticado deveria identificar melhor as etapas de 

crescimento durante esse período; 

 - seria preciso formar os jovens religiosos para um espírito 

missionário; 

 - é preciso também velar para uma formação sólida na matéria de 

afetividade e sexualidade; 

 - é preciso educar para o uso responsável dos meios de educação; 

 - a pastoral vocacional é prioritária e necessita de acompanhamento e 

discernimento; 

 - Enfim, é preciso ver a formação dos jovens candidatos na 

perspectiva em que cada um deles contribua com alguma coisa de pessoal e 

construa conosco segundo os seus dons.  
 

 O documento “Dossiê e Proposições II” oferece pistas de reflexões 

atuais sobre a formação e sugestões de ordem pedagógica. O CGA 

reconhece a pertinência e utilidade deles.  

 O terceiro documento concerne o ritual litúrgico para diferentes 

etapas de formação. Lembrou-se também que o documento segue a 

inspiração dos documentos eclesiásticos que convidam a celebrar com 

gradualidade o engajamento do religioso.  



Vol. III- Primeira parte do tempo comum. Página 6 
 

 O CGA aprovou até ao próximo Capítulo Geral esses três 

documentos e deseja que eles tenham divulgação, e chegam ao 

conhecimento e a postos em prática: 

 - O documento  sobre a Formação; 

 - O Dossiê e Proposições II; 

 - O Ritual da profissão religiosa. 

Além dessa aprovação o CGA recolheu diversas questões: 

 - Foi vista a necessidade de privilegiar a formação dos formadores. 

Como realizá-la? 

 - A Cúria Geral não dispõe de fundos suficientes para um encontro 

Internacional dos formadores. Como solucionar o problema? 

 - Como sustentar o fundo para a Formação e assim prover aos 

programas de estudo das línguas e de especialização SSS? 

 - É necessário formar ecônomos. Como? 
 

3. UNIVERSAL 
 

 “Depois disso vi uma multidão imensa... gente de todas as nações, 

tribos, povos e línguas...”. (Ap 7,9) 

O sonho de Eymard era abraçar os quatro cantos da terra pela Eucaristia. A 

“pequena” família SSS se encontra nos cinco continentes.  

 Por um lado encontramos na zona norte e ocidental (Europa e 

América do Norte), atingida por uma forte secularização, províncias 

“antigas” que vivem fases de envelhecimento do pessoal, de decréscimo 

nos compromissos missionários e recrutamento “mínimo”. Estas 

províncias, beneficiando de um patrimônio estável, enfrentam pesadas 

despesas para o cuidado dos religiosos idosos.  

 Por outro lado, na zona nordeste e sul (Ásia, África e América do 

Sul), temos províncias jovens em pleno crescimento onde os candidatos 

para a vida sacramentina são numerosos.  

 Algumas delas estão em terra de minoria católica e vivem 

dificuldades de liberdade religiosa. Enfrentam grandes desafios para cobrir 

os custos da formação inicial. Para a maioria dessas jovens 

Províncias/Regiões a autossuficiência econômica não está atingida.  

 A internacionalidade na Congregação se manifesta também em 

algumas experiências pastorais: a comunidade de La Mure; a “concessão” 

de religiosos (Austrália, USA, Irlanda, Uganda) da parte das Províncias da 

Ásia; ou a “concessão” de religiosos entre províncias africanas (Noviciado 

e Escolasticado). E igualmente numa prática de entre ajuda econômica.  

 A Administração Geral tem sua sede em Roma no Complexo 

Mobiliário da via G.B. de Rossi onde se unem a paróquia canadense, a 

comunidade italiana e a Cúria Geral.  

 Esta universalidade nos leva a apontar certos questionamentos: 
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 - A forma de gestão da Administração Geral, com todos os 

Conselhos em Roma, é a melhor atualmente? 

 - A estrutura física das construções corresponde às nossas 

necessidades e às nossas capacidades econômicas? 

 - Uma sede social mais modesta num bairro de Roma poderia ser 

pensada? 

 - O Conselho Geral poderia ter mais liberdade de mão de obra no que 

concerne à disponibilidade de religiosos para o serviço geral da 

Congregação? 

 - Certas Províncias/Regiões poderiam acolher os escolásticos para os 

estudos deles? 

 - As regras jurídicas são claras nos casos de transferência de 

religiosos entre as Províncias/Regiões? 
 

4. PEDRO JULIÃO EYMARD E O “DOM DE SI” 
 

 “Eu vivo, mas não eu: é Cristo que vive em mim”. (Ga 2,20) 

Chamando São Pedro Julião Eymard “apóstolo da Eucaristia” no decreto da 

Canonização, a Igreja reconhecia a profundidade e o zelo do seu 

engajamento para com a Eucaristia que aprendeu a descobrir 

gradativamente e cada vez mais como o sacramento do Amor de Deus.  

 A resposta deste Amor foi total e se exprimiu no “Dom de si mesmo” 

pelo voto da personalidade feito durante o grande retiro de Roma, no dia 21 

de março de 1865. “Toda a sua existência é um testemunho do dom de si 

mesmo ao Cristo”. (RV 2) 

 A Celebração do 150º aniversário deste acontecimento espiritual, 

longamente preparado na vida de São Pedro Julião Eymard e vivido 

intensamente até sua morte,’ foi marcada pela publicação de um livro que 

reúne diversos testemunhos e comentários sobre o assunto. O primeiro 

exemplar desse livro foi oferecido pelo Padre Geral ao Papa Francisco 

quando da audiência geral no dia 22 de abril de 2015 da qual o CGA 

participou.  

 Com o “Dom de SI”, encontramo-nos no centro da experiência 

espiritual de São Pedro Julião Eymard e do carisma recebido do Espírito 

Santo.  

 Por essa razão é importante dar todo o espaço em nós para esse 

desejo: “Não sou eu que vivo, mas o Cristo que vive em mim”. Esta 

descoberta faz parte da nossa identidade.  

 É de desejar, portanto, que a Congregação prossiga o estudo e a 

compreensão dessa graça na vida do Fundador: 

 - mediante uma pesquisa comum (Think tank) ao nível da 

Congregação e das Províncias/Regiões; 

 - que essa seja a inspiração primeira do próximo Capítulo Geral; 
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 - que ao longo da formação, este aspecto fundamental do carisma do 

Fundador esteja presente e aprofundado; 

 Durante este CGA recebemos os relatórios da Comissão sobre os 

Escritos do Padre Eymard e sobre os Lugares Eymardianos.  

 No que diz respeito à Comissão dos Escritos, o CGA reconhecia o 

trabalho de grande valor realizado e aprovava os projetos de publicações 

em curso sobre os Diretórios dos Agregados e sobre a pregação do 

Fundador em Faubourg Saint-Jacques.  

O CGA deseja: 

 - publicações sobre as experiências pastorais do Padre Eymard e no 

contexto do Sínodo sobre a Família, seus ensinamentos sobre a família; 

 - publicações para o grande público e, sobretudo para os Agregados 

simples e acessíveis como o Diálogo escrito pelo Padre Manuel Barbiero 

com o Padre Eymard.  

 - a utilização das comunicações virtuais.  

 No que concerne aos Lugares Eymardianos, a Comissão apresentou 

um relatório das despesas feitas para a restauração da capela Eymard em La 

Mure. Então graças à colaboração da família eymardiana, da 

municipalidade e de outros doadores, o projeto será realizado nos limites 

do orçamento previsto.  

 Lembrou-se também a missão realizada em La Mure com o Centro 

Eymard, a animação de uma paróquia com 44 comunidades e a ajuda da 

“Associação dos Amigos do Padre Eymard de Matheysine”. 

 Entretanto, permanecem certas inquietações sobre a manutenção 

desse projeto especialmente no que diz respeito ao pessoal e para isso se 

coloca essa pergunta: 

 - Existem religiosos que se preparam para essa missão? 

 - E como prever a presença SSS em outros lugares significativos da 

nossa Congregação como Paris e Bruxelas? 
 

5. UMA PAIXÃO PARTILHADA COM OS LEIGOS 

SACRAMENTINOS 
 

 “Como o corpo é um, embora tenha muitos membros, e como todos 

os membros...” (1Cor 12,12). 

 O ministério pastoral de Pedro Julião Eymard foi sempre marcado 

por uma proximidade com os leigos, sobretudo em Lyon com a obra da 

Ordem Terceira de Maria. Desde a fundação do Instituto ele pensou numa 

“família” eucarística SSS que uniria os religiosos, as Servas e os leigos da 

Agregação do Santíssimo Sacramento.  

 O sonho de tal Congregação nova em torno da Eucaristia não era 

possível na época.  
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 Entretanto, nos nossos dias Institutos religiosos vivem essa realidade 

de uma família composta de membros compartilhando o mesmo carisma 

em diversos estados de vida.  

 A Associação dos leigos à nossa vida e ao nosso apostolado, 

sobretudo através da Agregação do Santíssimo Sacramento, marca a 

história da nossa Congregação. Hoje nós encontramos, nessa matéria, 

formas renovadas e vivas no seio da maior parte das Províncias/Regiões. 

Muitos aproveitaram esforços de renovação através das sessões LITE ou 

das Missões Eucarísticas.  

 Segundo o CGA, esse aspecto da nossa vida merece uma atenção 

particular da mesma maneira que a pastoral da parceria: 

 - que os religiosos em formação, sobretudo na etapa do 

escolasticado, se iniciem nesse ministério e nesse serviço; 

 - que a pastoral vocacional seja por nós conduzida em colaboração 

com os leigos associados.  
 

6. PROPOR A VIDA NA EUCARISTIA: NOSSA MISSÃO 
 

 “Ide, pois, fazer discípulos entre todas as nações...” (Mt 28, 19). 

Padre Julião Eymard foi incansável no seu ministério sacerdotal e religioso 

– pregações, retiros, correspondências, catequese para os jovens operários, 

redações das Constituições, etc. A quantidade de seus escritos é 

impressionante e nos dá um reflexo da sua atividade apostólica. O seu 

sonho de ser missionário na Oceania transformou-se numa vida missionária 

em torno da Eucaristia sem medo de ir até as “periferias” sociais – em 

Toulon entre os estivadores, em Lyon com os catadores de lixo em Paris.  

 A presença e a mensagem do Papa Francisco na Igreja de hoje nos 

convidam a despertar o nosso espírito missionário: Anunciar à alegria do 

Evangelho com audácia e criatividade. Anunciar a grandeza do Amor de 

Deus, manifestado em Jesus do qual Ele nos deu um sinal permanente na 

Eucaristia. Anunciar a Eucaristia.  

Nesse sentido o CGA manifestou a sua preocupação para que: 

 - trabalhemos não para nossa sobrevivência, senão para sermos 

profetas; 

 - a oração de adoração ou de contemplação encontra o seu justo lugar 

na vida e no apostolado de cada religioso; 

 - que nós encontremos na Congregação a inspiração primeira pela 

qual fomos aceitos pelo Arcebispo de Paris – a obra da Primeira Comunhão 

dos jovens e adultos – para a qual Pedro Julião Eymard se entregou 

totalmente desde a fundação do Instituto até sua morte.   

 Além do mais, a Comissão sobre a Missão apresentou o relatório dos 

encontros e atividades. No decurso de seu mandato tiveram encontros de 

que os leigos são membros e produziram dois documentos. O primeiro 

sobre os critérios de avaliação das obras apostólicas que há em todas as 
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Províncias e o segundo sobre uma análise sobre esses compromissos 

apostólicos. 

 Esses documentos receberam algumas observações: 

Se é verdade que o primeiro documento queria ser uma grade de análise 

teológica das atividades apostólicas, os termos utilizados “eclesiológico, 

litúrgico e carismático” não foram bem compreendidos. Correspondem, no 

entanto, fundamentalmente à grade de análise que utilizamos segundo a 

Espiritualidade Eucarística Renovada – fraternidade, oração e serviço.  

 No segundo documento encontramos uma análise das obras 

apostólicas principais existentes nas Províncias: Paróquias–Santuários, 

Centros Eucarísticos e Agregação com os Leigos. 
 

Os membros do CGA manifestaram que: 

 - seria melhor criar essa Comissão da Missão – Comissão das Obras 

Apostólicas; 

 - o critério não seja daquilo que se faz, senão, mais do que isso, do 

como se faz.  

 - o lugar dos religiosos idosos na missão ultrapassa a questão das 

obras apostólicas e do ministério ativo, e a primeira missão é SER e não 

FAZER.    
 

CONCLUSÃO 
 

 No fim do CGA que foi, como do conhecimento de todos, preparado 

de maneira excelente pelo Conselho Geral, um desejo foi expresso: 

transmitir a todos os que fazem parte desta “pequena” família e aos que se 

juntaram a ela, a alegria que tivemos durante esses 17 (dezessete) dias de 

partilhas verdadeiras e fraternas. O fato de ter realizado esse encontro nos 

espaços da Cúria Geral permitiu viver “na própria casa” em família 

universal. 

 Muitos de nós regressamos para as “periferias” geográficas e sociais 

que são os nossos “Faubourg Saint-Jacques”. Onde quer que nos 

encontremos a causa e a alegria dos pobres farão parte das nossas 

Eucaristias. 

 É verdadeiramente na Ação de Graça que nós vos deixamos esta 

memória na qual podereis perceber que vivemos momentos de oração, de 

encontros linguísticos e geográficos, momentos de plenitude e de 

relaxamento que fizeram desse CGA uma vida na Eucaristia: “Eles tinham 

um só coração e uma só alma ” (At 4,32). 

 

       Roma, 28 de abril de 2015. 

 

 

A Comissão “Memória e Discernimento” do CGA: 
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- Camille Gagnon (Colômbia)       Superior da Província de São João XXIII 

- Maurits Gijsbrechts (Bélgica)     Superior da Província São Pedro Julião Eymard 

- Edgard Diémé ( Senegal)             Superior da Região Nossa Senhora da África  

- Jegaraj Hari Joseph (Índia)         Superior da Província Kristu Jyoti 

 

Roteiro formação continuada para ser feito no contexto da 

festa de Corpus Christi. 
    

TEMA: 

 

A VIDA FRATERNA A PARTIR DO PEQUENO PRÍNCIPE: 

“O que significa cativar” em nossos cenáculos? 
 

Orientações práticas para o encontro de vida fraterna 

- Que o superior do cenáculo prepare o encontro com dedicação e por isso, 

com antecedência, podendo envolver os membros da comunidade segundo 

a realidade de lugar. 
 

- Ao pensar no encontro com antecedência, prepare o espaço para que ele 

seja agradável. Sugestões para o encontro:  

Uma mesa com cadeiras ao redor (Mesa de refeição do Cenáculo); 

Ao centro os sinais da nossa vocação sacramentina: Pão, Palavra, uma vela, 

fotos da comunidade (peça que cada um traga três fotos, uma que 

represente a sua vida orante, outra a vida fraterna e outra a vida servidora); 

Espiritualidade da Mesa: aperitivos (preparar alguns petiscos para 

enriquecer a espiritualidade da mesa) para comerem durante o encontro. 

Com isso vocês estarão criando um cenário da partilha do pão como na 

narrativa da instituição da Eucaristia da Festa de Corpus Christi (cf. na 

oração inicial Mc 14, 12-16.22-26). 
 

2. Palavra de Acolhida 

 Depois de preparado o espaço e o encontro,  como inclusive nos 

induz a narrativa do evangelho da Festa de C. Christi, o superior promove a 

acolhida e faz a sua motivação, que pode ser espontânea ou dirigida a partir 

da motivação abaixo:  
 

Este roteiro de formação foi concebido para o contexto de uma das 

maiores festas da nossa espiritualidade: A Festa de Corpus Christi.  
 

 Portanto ele pode ser realizado após a Semana Eucarística, como 

uma forma de partilha e lazer comunitários. Depois de uma missão, Jesus 

se retirava com os discípulos para um momento de convivência e oração, 

propomos o mesmo. Foi pensando neste contexto pós-missionário da 

Semana Eucarística, estando cansados, mas realizados, que a comunidade 
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pode se encontrar com uma finalidade vivencial da Vida Fraterna seja 

numa noite de confraternização (ou almoço), ou passeio comunitário. 
 

Vida Orante 

 

 
 

Oração Inicial 
 

 Uma vez motivados para este encontro de partilha, façamos nossa 

oração inicial pedindo as luzes do Espírito Santo para que Ele nos 

acompanhe neste encontro; 

Sugestão de um canto\refrão ao Espírito Santo: “nós estamos aqui reunidos, 

como estavam em Jerusalém...” ou “Vem Espírito Santo, vem. Vem 

iluminar...”; 

 Texto bíblico Mc 14, 12-16.22-26 (Instituição da Eucaristia); 

Sugerimos que esta oração possa ser feita, se num tempo mais prolongado, 

seguindo o método da Lectio Divina (cf, orientações do Roteiro de 

Formação Quaresma, n 01. p. 02 a 06). 
 

Partilha do texto bíblico (ao concluir este momento quem quiser pode 

partilhar algo que destaca no texto de Mc.) 
 

Concluir com uma oração espontânea. 
 

VIDA FRATERNA: O Pequeno Príncipe, a Raposa e nosso Cenáculo. 
 

 À luz do texto bíblico de Marcos para a Festa de Corpus Christi, 

sobre a convivência de Jesus com os discípulos, a celebração da sua 

Páscoa, propomos uma sincronização com um dos textos mais belos da 

literatura mundial, o livro de Saint Exupéry, O Pequeno Príncipe. Deste 

retiramos um dos diálogos mais belos do pequeno príncipe em seu encontro 

fraterno com a raposa. Carregado de expressões marcantes, profundas 

existencialmente, o texto que se segue pode nos ajudar a repensar, partilhar 

e reafirmar a vida fraterna de nossos cenáculos como lugar profundo de 

convivência, apoio e vida (consagrada, pessoal e comunitária). 

 Sugerimos que primeiro leiam e após façam uma partilha que pode 

ser livre ou conduzida. 
 

     O PEQUENO PRINCIPE, A RAPOSA E MEU CENÁCULO 

“que quer dizer ‘cativar’?” 
 

“Mas aconteceu que o pequeno príncipe, 

 tendo andado muito tempo pelas areias,  

pelas rochas e pela neve, descobriu,  

enfim, uma estrada.  

E as estradas vão todas em direção ao ser humano. 

http://blog.cancaonova.com/elianaribeiro/files/2009/07/principe-e-a-raposa.jpg
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Andando, o principezinho encontrou um jardim cheio de rosas. 

Contemplou-as... eram todas iguais à sua flor. E deitado na relva, ele 

chorou...  

E foi então que apareceu a raposa. 

 - Vem brincar comigo, propôs o principezinho. Estou tão triste... 

- Eu não posso brincar contigo, disse a raposa. Não me cativaram ainda. 

- Que quer dizer "cativar" ? 

- É uma coisa muito esquecida. Significa criar laços... Tu não és ainda 

para mim senão um garoto inteiramente igual a cem mil outros garotos. 

Eu não tenho necessidade de ti e tu não tens necessidade de mim. Não 

passo a teus olhos de uma raposa igual a cem mil outras raposas. Mas se 

tu me cativas, teremos necessidade um do outro. Serás para mim, único no 

mundo. E eu serei para ti, única no mundo. Minha vida será como que 

cheia de sol. Conhecerei um barulho de passos que será diferente dos 

outros.  

A gente só conhece bem as coisas que cativou... 

Foi o tempo que perdeste com tua rosa, que fez tua rosa tão importante.  

Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. Tu és 

responsável pela rosa... 

- O essencial é invisível para os olhos, repetiu o principezinho, a fim de se 

lembrar...  

Os homens do teu planeta, disse o principezinho, cultivam cinco mil rosas 

num mesmo jardim... E nunca encontram o que procuram... E, no 

entanto, o que eles buscam poderia ser achado numa só rosa, ou num 

pouquinho d'água...Mas os olhos são cegos. É preciso buscar com o 

coração..." 
 

 ORIENTAÇÃO PARA A PARTILHA: Diante deste diálogo 

partilhe, de forma livre, a sua vida neste cenáculo: como você o vê, se 

sente nele? Que ele tem de melhor, seus desafios à vida fraterna. 

Tenha cuidado para não sair pela teorização ou relatório de trabalhos 

missionários. Desça às raízes da vida comum para partilhar a realidade.  

Alguns pontos definem nossa vida fraterna sacramentina (refeições 

comunitárias; confraternizações, aniversários, festas da congregação e da 

Igreja, lazer, relação interpessoal, oração, serviço, ministérios, etc). A partir 

destes marcos da vida fraterna, partilhem as questões abaixo: 
 

 A partir do texto do Pequeno Príncipe e desta partilha, quem sabe 

vocês podem fazer algum “acordo” em função do fortalecimento dos laços, 

da vida comum. 
 

 Tenha uma boa confraternização e fortalecimento dos laços 

comunitários SSS!!! 
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Adoração ao Santíssimo Sacramento – Tempo Comum 

 
- Refrão contemplativo 

- Exposição do Santíssimo: Canto 

 

- Motivação: Adorar Jesus Cristo no santíssimo sacramento é reconhecê-

lo, como Santo Tomás, como Senhor e Deus [cf. Jo. 20,28], prostrar-se a 

seus pés como cego de nascença, rendendo-lhe graças pela visão do corpo, 

pela confissão pública de sua divindade escondida. [cf. Jo 9,30-33] [...] 

Adorar Jesus Cristo no Santíssimo Sacramento é adorar a grandeza, a 

ternura de seu amor pelos homens, preparando, instituindo e perpetuando a 

divina Eucaristia, por ser sempre a vitima da salvação, o pão celeste e a 

consolação do homem peregrino nesta terra. Enfim, adorar Jesus Cristo 

sacramentado é fazer da divina Eucaristia o fim de sua vida, o objeto final 

de sua piedade, o fim de suas virtudes, o objetivo do amor de todos os seus 

sacrifícios. (RA 23,7) 

 

Tema: Reconhecimento da presença de Cristo na Eucaristia 

 

-Evangelho João 9.1-12, 9.13-34 

-Silencio 

 

- Meditação 

 

1) Até que ponto nossa cegueira está questionando a luz da eucaristia? 

2) Até que ponto a sua cegueira espiritual te impede de compreender a luz  

da eucaristia? 

3) Tenho permitido que o meu encontro com Cristo cure a minha cegueira? 

4) Nesta comunidade nós religiosos estamos nos dedicando a estarmos com 

Jesus e permitimos que ele cure as cegueiras que nos afastam uns dos 

outros pelos diversos motivos? 

 

- Canto Pag. 175 nº 810 do livro cantos e orações 

- Contemplação 
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“Vede nosso Senhor no Santíssimo sacramento, vede o seu amor, e que 

esse pensamento vos domine, vos arrebate. Por quê? Porque Nosso Senhor 

se abre a ponto de sempre se dar, sem jamais fadigar-se.’’ 

 

- Silêncio 

- Preces  

 

 

R: SENHOR, ESCUTAI  A NOSSA PRECE. 

 

1- Pelo Papa, bispo, presbíteros e por todos os religiosos da nossa 

Congregação e do mundo inteiro para que eles com o olhar fixo na 

eucaristia sejam exemplos de entrega e doação. Rezemos ao Senhor. 

2- Por todos os responsáveis que acompanham o carisma Eymardiano: 

Adoração perpétua, leigos, fraternidade eucarística, Servitium Christi, para 

que sejam fiéis ao apostolado da eucaristia. Rezemos ao Senhor. 

3- Para que nossas comunidades continuem sendo espaço de acolhida, 

sobretudo para os vocacionados Sacramentinos, a fim de contribuirmos 

com o discernimento vocacional de cada um. Rezemos ao Senhor. 

4- Para que esse momento de adoração nos impulsione a exemplo de nosso 

fundador na presença eucarística e sermos mistério uns para os outros. 

Rezemos ao Senhor. 

 

Oração Final: 

 

Ó Deus nosso Pai, fazei que terminando este momento de adoração, 

possamos iluminar pelo dia a dia a vossa presença aos nossos irmãos 

por Cristo nosso Senhor. 
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Lectio Divina - Solenidade de São Pedro e São Paulo 
 

Orientações: 
 

 Sugere-se a preparação de um ambiente apropriado com material 

necessário para realização da Lectio Divina; incluindo a Bíblia da qual 

deve ser proclamados os textos sugeridos. 

 Os cantos e refrões são apenas sugestões ficando a cargo de quem 

preside escolher outros cantos mais conhecidos do grupo. 

Não deve ser omitido os momentos de silêncio. 
 

Introdução:   
 

 Para que esta Lectio Divina seja futífera a comunidade deve procurar 

um lugar tranquilo. A reflexão deste dia será baseada na liturgia da festa 

dos apóstolos Pedro e Paulo, na qual somos chamados a fazer um caminho 

com Cristo e perceber nossa vocação de anunciadores, iluminados pelo 

testemunho dos apóstolos que hoje celebramos.  
  

Inicie entoando um canto apropriado.  

Silêncio.  
 

Lectio – Leitura da palavra de Deus. (Mt 16,13-19) 

Alguém proclama a leitura do evangelho. 
 

 Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos 

discípulos: “Quem é que as pessoas dizem ser o Filho do Homem?”. Eles 

responderam: “Alguns dizem que és João Batista; outros, Elias; outros 

ainda, Jeremias ou algum dos profetas”. “E vós”, retomou Jesus, “quem 

dizeis que eu sou?”. Simão Pedro respondeu: “Tu és o Cristo, o Filho do 

Deus vivo”. Jesus então declarou: “Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, 

porque não foi carne e sangue quem te revelou isso, mas o meu Pai que está 

no céu. Por isso, eu te digo: tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a 

minha Igreja, e as forças do Inferno não poderão vencê-la. Eu te darei as 

chaves do Reino dos Céus: tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, 

e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus”. 
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Após um breve silêncio, pode-se ler pessoalmente o texto e, 

expontaneamente repetir algumas frases. 
 

Silêncio  

Sugere-se o uso de algum refrão.  

Silêncio 

 

 

 
 

2. Meditação – Meditar a palavra de Deus. 
 

 Celebramos hoje a festa do martírio de Pedro e Paulo, mortos na 

perseguição  de Nero por volta do ano 64. Com a festa destes dois mártires 

a Igreja celebra sua apostolicidade: Creio na Igreja una, santa e apostólica.  

Celebrar esta festa é para nós cristãos confirmar nossa fé em Jesus, centro e 

pedra angular de nossa Igreja, dos quais Pedro e Paulo foram anunciadores. 

Já não somos peregrinos nem hóspedes, mas, somos chamados a ser 

concidadãos dos santos e membros de uma família, edificados sobre o 

fundamento dos apóstolos e profetas.  

 São Pedro e São Paulo, são os útimos dois anéis de uma corrente que 

nos une ao próprio Cristo. De certa forma, podemos afirmar que nossa 

comunhão com Cristo passa através deles.  

 Pedro, assim, como André seu irmão, passava os dias no lago de 

tiberíades, sempre com o mesmo trabalho, lancar as redes para a pesca. Foi 

justamente neste momento que passa Jesus e o convida: “Vinde após mim; 

eu vos farei pescadores de homens” (Mc 1,17). Acolhendo o chamado 

começa sua  grande aventura. Depois da experiência com Jesus, vivendo o 

discipulado, recebe a missão de edificar a Igreja.  

 Após a morte de Jesus, sua missão foi anunciar na Palestina, 

Antioquia até chegar a Roma, onde até hoje fica  a carinhosamenete 

chamada de Cátedra de Pedro. Pedro continua a ser a Rocha ao redor da 

qual, Cristo vai construindo misteriosamente sua Igreja.  

 Diferente é o caminho de Paulo. Filho de um judeu de Tarso, 

dedicava aos estudos bíblicos. Com seu zelo ardente pela lei, pensava dar 

glória a Deus  perseguindo a jovem Igreja, mas, Jesus o esperava no 

caminho de Damasco: “Saulo, Saulo,  porque me persegues?” (At 9,4). 

 Paulo acolhe aquela experiência como um forte chamado à vida 

cristã. Teve a sensação de que Cristo havia agarrado em sua alma e no 

corpo(Fl 3,12). Cristo tornou sua chama interior e sua paixão.  

 Neste momento de oração agradeçamos a Deus por ‘constituir a 

Igreja sobre o alicerce dos apóstolos para que ela fosse, no mundo um sinal 

vivo de vossa santidade e anunciasse ao mundo o Evangelho da 

salvação.’(prefácio dos ap.)  
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Algumas pistas para a meditação: 
 

 Neste momento a comunidade deve falar tendo em conta a 

caminhada dos apóstolos Pedro e Paulo, sua vocação de apóstolo, e sua 

adesão ao projeto de Jesus. O momento é propício para fazer a pergunta, 

sobre nossa vocação e nossa adesão ao projeto de Deus.  

 Tendo como a centralidade de nossa missão a celebração  da 

Eucaristia, como estou vivendo a missão de apóstolo de Jesus Cristo 

através de nosso carisma? 

Silêncio 

Refrão contemplativo.   
 

Oração –  Orar a partir da palavra de Deus.  
 

 Tempo de fazer uma oração pessoal utilizando-se também da oração 

a seguir.  
 

OREMOS, Senhor nosso Deus, concedei-nos os auxilios necessários à 

salvação pela intercessão dos apóstolos são Pedro e são Paulo, pelos quais 

destes à vossa Igreja os primeiros benefícios da fé. Por nosso Senhor Jesus 

Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém.  
 

 Pode-se reservar um espaço de tempo para algumas orações pessoais 
 

Silêncio  

Refrão apropriado.  
 

Contemplação – Contemplar a palavra de Deus. 
 

 Contemplar a palavra de Deus a partir de sua realidade pessoal, 

comunitária e social na qual estamos inseridos. 

Ler  o salmo desta liturgia.  
 

Salmo - Sl 33(34), 2-3.4-5.6-7.8-9  
 

R. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. 
 

2 Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo, * 

seu louvor estará sempre em minha boca. 

3 Minha alma se gloria no Senhor; * 

que ouçam os humildes e se alegrem! R. 
 

4 Comigo engrandecei ao Senhor Deus, * 

exaltemos todos juntos o seu nome! 

5 Todas as vezes que o busquei, ele me ouviu, * 

e de todos os temores me livrou. R. 
 

6 Contemplai a sua face e alegrai-vos, * 

e vosso rosto não se cubra de vergonha! 
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7 Este infeliz gritou a Deus, e foi ouvido, * 

e o Senhor o libertou de toda angústia. R. 
 

Ação – Viver a partir da palavra de Deus. 
 

O que me levar a assumir a vocação de apóstolo de Jesus Cristo, através do 

carisma assumido nesta congregação?  
 

Concluir com a oração do Pai Nosso. 

Lectio Divina – Tempo Comum 

Tema: Eucaristia Páscoa da Igreja 
 

-INTRODUÇÃO: 
 

 Invocação do Espírito Santo: Envia teu Espírito Senhor e renova a 

face da terra. 

No dinamismo da Eucaristia. 

Referência RV n° 30. No dinamismo da Eucaristia. 
 

-Canto Inicial 

- Salmo 123 

- Silêncio 
 

LECTIO - Evangelho: Marcos 14.12-16.22-26 

O que diz o texto? 

 

Silêncio 

Refrão: (A escolha) 
 

Meditação:  
 

Para Seguir e enriquecendo nossa fé em Jesus Cristo feito “Pão da vida”’’ 

para nosso crescimento espiritual; Vamos entrar numa atitude de profunda 

disposição para nos alimentarmos através do dialogo com Cristo, com o 

fim de crescer dia a dia nesta espiritualidade eucarística, meditando as 

seguintes palavras do nosso fundador: 

 “Fico feliz pelo fato de que a festa de do Santíssimo Corpo e Sangue 

de Cristo dá a ocasião de falar- vos de Jesus Eucarístico. Jamais se falará 

bastante do quanto devemos amá-lo infinitamente. Venho dizer-vos: 

alimentai bem vossa fé em Jesus  no Santíssimo Sacramento, e por quê? 

 Para não perde-la. Estou falando desta fé viva, prática, a única  que é 

salutar. Perde –se esta fé de vida, não  a alimentando. E quantas pessoas 

outrora piedosas, perderam esta fé! Ela está nelas apenas como um ramo 

seco e estéril.’’ 

Para meditar em Silencio: GUITON PAG.84 
 

Oração:  
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 Ó Deus nosso pai, queremos que a vossa palavra continue 

iluminando nossa vida e orientando- a tenhamos a coragem de testemunhar 

no dia a dia, isso vos pedimos por Cristo nosso Senhor. 
 

Silêncio 

Refrão: 

 

Comam do pão, bebam do cálice. Quem a mim vem, não terá fome. 

Comam do pão, bebam do cálice. Quem em mim crê, não terá sede.  

Contemplação. RV nº 39. 
 

Ação: 
 

Que resposta despertou em mim a palavra que contemplamos? 

A palavra de Deus é pão da vida: Até que ponto você percebeu este 

alimento? 
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Adoraçao para a Solenidade do Santíssimo Corpo e Sangue de 

Cristo  

Método Lectio Divina  

 
Canção de acolhida: 
 

Nossos olhos ganharão nova luz. 

Com a tua presença, Jesus! 
 

Palavra de acolhida: 
 

 Irmãos e irmãs, estamos nos aproximando da solenidade de Corpus 

Christi. Esta importante celebração nos recorda, como Igreja de Cristo, que 

a Eucaristia é o centro da nossa vida e missão. E, como sacramentinos, 

identificados na vocação eucarística eymardiana, nos empenhamos em 

preparar nossas comunidades para celebrar este acontecimento com 

especial zelo e comunhão eclesial. 

 Que este roteiro seja uma via de inspiração e motivação para que o 

leitor orante renove a importância e o compromisso de celebrar e viver 

intensamente a Festa do Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo. 
 

 Estamos reunidos em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. 

Amém! 

Invoquemos o Espírito Santo 
 

Rezando: Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e 

acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai Senhor o vosso Espírito e tudo 

será criado. E renovareis a face da terra. Oremos: Ó Deus que instruístes os 

corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos 

retamente todas as coisas e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo 

Nosso Senhor. Amém! 
 

Ou 
 

Cantando: Vinde Espírito de Deus e enchei os corações dos fiéis com 

vossos dons 

 Acendei neles o amor com um fogo abrasador, vos pedimos ó Senhor 

e cantaremos aleluia. E a nossa terra renovada ficará 
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 Se o vosso Espírito Senhor nos enviar. 

 Vós unistes tantas gentes, tantas línguas diferentes numa fé, na 

unidade 

 Pra buscar sempre a verdade e servir o vosso Reino com a mesma 

caridade. 
 

1 – Lectio: O texto sagrado que nos acompanhará é o Evangelho da 

Solenidade de Corpus Christi. Faremos uma primeira leitura pausada, um 

primeiro contato com o texto proclamado em alta voz, e nos 

aproximaremos, com tranquilidade, à mensagem que será transmitida. 

Fixemos nosso olhar para identificar os elementos que mais despertam a 

nossa sensibilidade: as pessoas, as palavras e expressões, o ambiente, os 

objetos, as ações. 

 Anúncio da Boa Nova de Jesus Cristo segundo Marcos 14, 12-16. 

22-26.  

 No primeiro dia dos Ázimos, quando se imolava o cordeiro pascal, 

os discípulos disseram a Jesus: ‘Onde queres que façamos os preparativos 

para comeres a Páscoa?’. Jesus enviou então dois dos seus discípulos e lhes 

disse: ‘Ide à cidade. Um homem carregando um jarro de água virá ao vosso 

encontro. Segui-o e dizei ao dono da casa em que ele entrar: ‘O Mestre 

manda dizer: onde está a sala em que vou comer a Páscoa com os meus 

discípulos? Então ele vos mostrará, no andar de cima, uma grande sala, 

arrumada com almofadas. Ali farei os preparativos para nós!’ Os discípulos 

saíram e foram à cidade. Encontraram tudo como Jesus havia dito, e 

prepararam a Páscoa. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, tendo 

pronunciado a bênção, partiu-o e entregou-lhes, dizendo: ‘Tomai, isto é o 

meu corpo’. Em seguida, tomou o cálice, deu graças, entregou-lhes e todos 

beberam dele. Jesus lhes disse: ‘Isto é o meu sangue, o sangue da aliança, 

que é derramado em favor de muitos. Em verdade vos digo, não beberei 

mais do fruto da videira, até o dia em que beberei o vinho novo no Reino 

de Deus’. Depois de terem cantado o hino, foram para o monte das 

Oliveiras. 
 

Palavra da Salvação 
 

2 – Meditação:  Leiamos a Palavra novamente, agora em silêncio e 

concentrados, ouvindo a voz do Senhor falando à nossa realidade, ao nosso 

contexto pessoal, comunitário, eclesial, social. Acolhamos a mensagem nos 

detalhes de cada palavra. Observemos como reagem os nossos sentidos e 

emoções diante das frases e dos movimentos dos personagens. Entremos na 

cena. Ouçamos o que fala Jesus, a quem Ele fala e como Ele fala. O que 

Ele pede e deseja. Como respondem as pessoas do texto. O que fazem; 

como fazem. Contemplemos o espaço onde estão; a composição do 

ambiente. Toquemos os objetos que compõem o cenário; as suas texturas, 
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cores e tamanhos. Sintamos o cheiro do lugar; e das coisas. Saboreemos os 

alimentos. E meditemos através da pergunta: o que Deus fala pra mim neste 

texto? 
 

Ler este texto individualmente:  

 Atrai-me, Senhor, à comunhão do teu santuário. Desacelera e aquieta 

a tensão de meus nervos descompassados e guia-me no ascender das 

escadas ao andar superior. Toma minhas mãos, orientando-me a adentrar na 

sala principal do teu coração. Purifica-me de minhas contradições e 

incoerências, tocando-me pela graça deste santo lugar. Ensina-me teus 

gestos e sentimentos, para experimentar a alegria da brisa primaveril, a 

profundidade dos abismos e o recolhido descanso das montanhas. Quero 

explorar a tua intimidade e celebrar contigo a vida indelével e bendita. 

Alimentar minha fome e saciar minha sede, no dulcificar do teu Espírito. 

 Quero, no ajoelhar e silenciar da minha alma, alcançar a eternidade 

do teu abraço... E te adorar e te servir, até que eu me sinta inteiramente 

tomado por Ti, tornando o meu coração um Cenáculo pulsante do Divino 

Amor. 
 

3. Oração: Respondamos agora ao que o Senhor nos falou. Em oração, 

dialoguemos com Ele. Que as nossas palavras expressem a sinceridade 

mais profunda do nosso ser e sejam dirigidas espontaneamente aos ouvidos 

do Senhor. Este é o momento de elevarmos nossa oração de louvor, de 

agradecimento, de arrependimento e perdão... ou simplesmente falar das 

nossas necessidades e anseios. Depois de um breve tempo de oração 

pessoal façamos nossas preces espontâneas. 
  

Resposta cantada: 
 

Teu Corpo e teu Sangue. Senhor és nossa vida! 

Teu Corpo e teu Sangue. O teu amor vem nos alimentar! 
 

4. Contemplação: Em um silêncio adorador contemplemos a Eucaristia. 

Sintamos a graça de estarmos diante do Mistério Eucarístico. Aquele que 

nos falou na Palavra e agora se apresenta no nosso meio. Manifestemos ao 

Senhor o compromisso que assumiremos diante da sua Palavra, para que 

cumpramos, consciente e eficazmente, a sua vontade e nos tornemos 

verdadeiramente uma “oferenda perfeita” no altar da nossa vida.  
 

Depois de um tempo de silêncio, cantemos: 
 

 Daqui do meu lugar, eu olho teu altar. E fico a imaginar aquele pão, 

aquela refeição. 

Partiste aquele pão e o deste aos teus irmãos.  

Criaste a religião do pão do céu, do pão que vem do céu.  

Somos a Igreja do pão, do pão repartido e do abraço e da paz. (2x) 
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 Daqui do meu lugar, eu olho o teu altar. E fico a imaginar aquela 

paz, aquela comunhão. 

Viveste aquela paz, e a deste aos teus irmãos. 

Criaste a religião do pão da paz, da paz que vem do céu. 

Somos a Igreja da paz, da paz partilhada e do abraço e do pão. (2x) 
 

 Concluamos este momento ouvindo as palavras de São Pedro Julião 

Eymard: 

 “É preciso que eu esteja unido ao Nosso Senhor Jesus Cristo como a 

natureza humana estava unida à direção da sua pessoa divina – como todo 

Jesus Cristo estava unido a seu Pai. – Mas para isso é necessário o 

recolhimento, o desejo, a oração – é o dom de si – é o amor!” 

 “Eu vi na luz sobrenatural que o meio único e especial de viver a 

vida de união com Cristo, era o de alimentar e fortificar em mim o homem 

interior que é o próprio Jesus Cristo em mim – concebê-lo, fazê-lo nascer e 

crescer por todas as ações, leituras, orações, adorações – e em todas as 

relações da vida”. Pedro Julião Eymard. Grande Retiro de Roma. 

 Rezemos a Deus Pai para que Ele nos ajude a produzir os bons frutos 

da sua Palavra:  
 

Pai Nosso que estais nos céus... 
 

Benção do Santíssimo: 
 

Graças e louvores sejam dados em todo o momento. 

Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento! 
 

Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. 

Como era no princípio agora e sempre, amém! 

 

Deus, amor-comunhão, abençoa-nos  

Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém! 
 

Canção de despedida: 
 

 Enquanto na terra o pão for partido, o homem nutrido se 

transformará 

 Vivendo a esperança num mundo melhor: com Cristo lutando o amor 

vencerá. 

 Importa viver, Senhor, unidos no amor, 

 Na participação, vivendo em comunhão! 

 Chegar junto à mesa é comprometer-se. É a Deus converter-se com 

sinceridade. 

 O grito dos fracos devemos ouvir e em nome de Cristo amar e servir. 
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2 de agosto 

 

SÃO PEDRO JULIÃO EYMARD 

Fundador da Congregação do Santíssimo Sacramento  

e das Servas do Santíssimo Sacramento 

 

Solenidade 

 

Nasceu em La Mure d’Isère, na França, no ano de 1811. 

Movido pelo desejo da vida religiosa, entrou ainda jovem 

para o noviciado dos Oblatos de Maria Imaculada, em 

Marselha. Mas, adoentado por causa da vida austera do 

noviciado, retornou à família. Após várias contrariedades, 

em 1834 foi ordenado presbítero em Grenoble e logo 

dedicou-se ao ministério paroquial por alguns anos, 

ingressando mais tarde na Companhia de Maria, alcançando 

seu propósito de vida religiosa. Pelo grande amor à 

Eucaristia, manifestado desde a sua infância, fundou duas 

congregações, denominadas “Congregação do Santíssimo 

Sacramento”: o ramo masculino em 1856 e o ramo feminino 

sete anos depois. Com a bênção do Papa Pio IX o fundador 

quis que, para promover mais intensamente a glorificação da 

Eucaristia, os seus discípulos vivessem em profunda sintonia 

tanto a oração assídua e a atividade pastoral. Morreu no dia 

primeiro de agosto de 1868 em sua cidade natal e foi 

canonizado pelo Papa João XXIII em1962 durante o 

Concílio Vaticano II. 

 

Do Comum dos santos homens. 
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I Vésperas 

 

V. Vinde, ó Deus, em meu auxílio. 

R. Socorrei-me sem demora.  

Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo.  

Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. 
 

Hino 

 

Eis que o Verbo, habitando entre nós  

sem do Pai ter deixado a direita,  

chega ao fim de seus dias na terra,  

completando uma obra perfeita.  

 

Conhecendo o Senhor quem iria  

entregá-lo na mão do homicida,  

quis aos doze entregar-se primeiro,  

qual perfeito alimento da vida.  

 

E debaixo de duas espécies  

o seu corpo e seu sangue nos deu:  

alimento vital para o homem,  

que se nutre do Corpo de Deus.  

 

No presépio quis ser companheiro,  

como pão numa ceia se deu.  

Foi na cruz nosso preço e resgate,  

e será nosso prêmio no céu.  

 

Hóstia pura, trazeis salvação,  

e do céu nos abristes a porta.  

Inimigos apertam o cerco,  

dai-nos força que anima e conforta.  

 

Ao Deus Uno e Trino, o louvor,  
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toda a glória e poder sempiterno,  

e a vida sem fim nos conceda  

lá na Pátria, no reino eterno.  

 

 

Salmodia  

 

Ant. 1 Santos todos do Senhor, 

cantai um hino ao nosso Deus!  
 

Salmo 112 
 

 

– 
1
Louvai, louvai, ó servos do Senhor, * 

louvai, louvai o nome do Senhor! 

– 
2
Bendito seja o nome do Senhor, * 

agora e por toda a eternidade! 

– 
3
Do nascer do sol até o seu ocaso, * 

louvado seja o nome do Senhor!  

– 
4
O Senhor está acima das nações, * 

sua glória vai além dos altos céus. 

=
5
Quem pode comparar-se ao nosso Deus, † 

ao Senhor, que no alto céu temo seu trono *
 

6
e se inclina para olhar o céu e a terra?  

– 
7
Levanta da poeira o indigente * 

e do lixo ele retira o pobrezinho, 

– 
8
para fazê-lo assentar-se com os nobres, * 

assentar-se com os nobres do seu povo. 

– 
9
Faz a estéril, mãe feliz em sua casa, * 

vivendo rodeada de seus filhos. 
 

Ant. Santos todos do Senhor, 

cantai um hino ao nosso Deus!  

 

Ant. 2 Felizes os famintos e sedentos de justiça: 

serão todos saciados. 

 

Salmo 145 
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=
1
 Bendize, minh'alma, ao Senhor! † 

 
2
 Bendirei ao Senhor toda a vida, *  

cantarei ao meu Deus sem cessar!   

 

–
3
 Não ponhais vossa fé nos que mandam, *  

não há homem que possa salvar.  

 =
4
 Ao faltar-lhe o respiro ele volta †  

para a terra de onde saiu; * 

nesse dia seus planos perecem.   

 

=
5
 É feliz todo homem que busca †  

seu auxílio no Deus de Jacó, *  

e que põe no Senhor a esperança.  

–
6
 O Senhor fez o céu e a terra, *  

fez o mar e o que neles existe.   

 

– O Senhor é fiel para sempre, *  

 
7
 faz justiça aos que são oprimidos;  

 – ele dá alimento aos famintos, *  

é o Senhor quem liberta os cativos.   

 

=
8
 O Senhor abre os olhos aos cegos, †  

o Senhor faz erguer-se o caído, *  

o Senhor ama aquele que é justo.   

 

=
9
 É o Senhor quem protege o estrangeiro, †  

quem ampara a viúva e o órfão, *  

mas confunde os caminhos dos maus.   

 

=
10
 O Senhor reinará para sempre! †  

Ó Sião, o teu Deus reinará * 

para sempre e por todos os séculos!  

 

Ant. Felizes os famintos e sedentos de justiça: 

serão todos saciados. 

 

Ant. 3 Bendito seja Deus, que nos chamou a sermos santos 

e sem mancha pelo amor. 

 

Cântico Ef 1,3-10  
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–
3
 Bendito e louvado seja Deus, *  

o Pai de Jesus Cristo, Senhor nosso,  

– que do alto céu nos abençoou em Jesus Cristo *  

com bênção espiritual de toda sorte!  

 

(R. Bendito sejais vós, nosso Pai,  

que nos abençoastes em Cristo!)  

 

–
4
 Foi em Cristo que Deus Pai nos escolheu, *  

já bem antes de o mundo ser criado,  

– para que fôssemos, perante a sua face, *  

sem mácula e santos pelo amor. (R.)  

 

=
5
 Por livre decisão de sua vontade, †  

predestinou-nos, através de Jesus Cristo, *  

a sermos nele os seus filhos adotivos,  

–
6
 para o louvor e para a glória de sua graça,*  

que em seu Filho bem-amado nos doou. (R.)  

 

–
7
 É nele que nós temos redenção, *  

dos pecados remissão pelo seu sangue.  

= Sua graça transbordante e inesgotável †  

8
 Deus derrama sobre nós com abundância, *  

de saber e inteligência nos dotando. (R.)  

 

–
9
 E assim, ele nos deu a conhecer * 

o mistério de seu plano e sua vontade,  

– que propusera em seu querer benevolente, *  

10
 na plenitude dos tempos realizar:  

– o desígnio de, em Cristo, reunir *  

todas as coisas: as da terra e as do céu. (R.)  

 

Ant. Bendito seja Deus, que nos chamou a sermos santos 

e sem mancha pelo amor. 

 

Leitura breve                Flp 3,7-8 

 

7
As coisas, que eram vantagens para mim, considerei-as 

como perda, por causa de Cristo. 
8
Na verdade, considero 
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tudo perda diante da vantagem suprema que consiste em 

conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele eu perdi 

tudo. Considero tudo como lixo, para ganhar Cristo e ser 

encontrado unido a ele. 

 

 

 

Responsório breve  

 

R. O Senhor amou seu santo 

* E o ornou com sua glória. R. O Senhor. 

V. O Senhor o revestiu com o manto da vitória. 

* E o ornou. Glória ao Pai. R. O Senhor. 

 

Cântico evangélico (MAGNIFICAT) Lc 1,46-55  

 

Ant. O homem sábio e previdente 

construiu a sua casa sobre a rocha inabalável. 

 

–
46

 A minha alma engrandece ao Senhor *  

47
 e se alegrou o meu espírito em Deus, meu Salvador;  

–
48

 pois ele viu a pequenez de sua serva, *  

desde agora as gerações hão de chamar-me de bendita.  

 

–
49

 O Poderoso fez por mim maravilhas *  

e Santo é o seu nome!  

–
50

 Seu amor, de geração em geração, *  

chega a todos que o respeitam;  

 

–
51
 demonstrou o poder de seu braço, *  

dispersou os orgulhosos;  

–
52

 derrubou os poderosos de seus tronos *  

e os humildes exaltou;  

–
53

 De bens saciou os famintos, *  

e despediu, sem nada, os ricos.  

–
54

 Acolheu Israel, seu servidor, *  

fiel ao seu amor,  
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–
55

 como havia prometido aos nossos pais, *  

em favor de Abraão e de seus filhos, para sempre.  

 

Ant. O homem sábio e previdente 

construiu a sua casa sobre a rocha inabalável. 
 

 

 

Preces  

 

Peçamos a Deus Pai, fonte de toda a santidade, que pela 

intercessão e exemplo dos santos nos conduza a uma vida 

mais perfeita; e digamos:  

 

R. Fazei-nos santos, porque vós sois santo!  

 

Pai santo, que nos destes a graça de nos chamarmos e 

sermos realmente vossos filhos,  

– fazei que a santa Igreja proclame as vossas maravilhas por 

toda a terra. R.  

 

Pai santo, inspirai os vossos servos a viver dignamente, 

segundo a vossa vontade,  

– e ajudai-nos a dar abundantes frutos de boas obras. R.  

Pai santo, que nos reconciliastes convosco por meio de 

Cristo,  

– conservai-nos na unidade por amor de vosso nome.R.  

 

Pai santo, que nos convidastes para tomar parte no 

banquete celeste,  

– pela comunhão do pão descido do céu, dai-nos alcançar a 

perfeição da caridade. R.  

 

(intenções livres)  

 

Pai santo, perdoai as faltas de todos os pecadores,  

– e acolhei na luz da vossa face todos os que morreram. R.  
 

Pai nosso...  

 

Oração 
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Ó Deus, vós que destes a São Pedro Julião Eymard um amor 

inestimável pelo mistério do Corpo e do Sangue do vosso 

Filho, concedei-nos, por vossa bondade, colher os mesmos 

frutos que ele recebeu desse banquete pascal. 

Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do 

Espírito Santo. 

Ofício das Leituras 

 

Hino como nas primeiras vésperas. 

 

Salmodia  

  

Ant. 1 A vida ele pediu, e vós lhe destes; 

         de esplendor e majestade o revestistes. 

  

Salmo 20, 2-8.14  

  

–
2
 Ó Senhor, em vossa força o rei se alegra; *  

quanto exulta de alegria em vosso auxílio!  

–
3
 O que sonhou seu coração, lhe concedestes; *  

não recusastes os pedidos de seus lábios.  

  

–
4
 Com bênção generosa o preparastes; *  

de ouro puro coroastes sua fronte.  

–
5
 A vida ele pediu e vós lhe destes, *  

longos dias, vida longa pelos séculos.  

  

–
6
 É grande a sua glória em vosso auxílio; *  

de esplendor e majestade o revestistes.  

–
7
 Transformastes o seu nome numa bênção, *  

e o cobristes de alegria em vossa face.  

  

–
8
 Por isso o rei confia no Senhor, *  

e por seu amor fiel não cairá,  

–
14
 Levantai-vos com poder, ó Senhor Deus, *  

e cantaremos celebrando a vossa força!  
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Gloria... 

  

Ant. A vida ele pediu, e vós lhe destes; 

       de esplendor e majestade o revestistes. 

 

 

 

   

Ant. 2 O caminho do justo é uma luz a brilhar: 

vai crescendo da aurora até o dia mais pleno. 

 

Salmo 91 

 

I  
 

–
2
 Como é bom agradecermos ao Senhor *  

e cantar salmos de louvor ao Deus Altíssimo!  

–
3
 Anunciar pela manhã vossa bondade, *  

e o vosso amor fiel, a noite inteira,  

–
4
 ao som da lira de dez cordas e da harpa, *  

com canto acompanhado ao som da cítara.  

  

–
5
 Pois me alegrastes, ó Senhor, com vossos feitos, *  

e rejubilo de alegria em vossas obras.  

–
6
 Quão imensas, ó Senhor, são vossas obras, *  

quão profundos são os vossos pensamentos!  

  

–
7
 Só o homem insensato não entende, *  

só o estulto não percebe nada disso!  

–
8
 Mesmo que os ímpios floresçam como a erva, *  

ou prosperem igualmente os malfeitores,  

– são destinados a perder-se para sempre. *  

9
 Vós, porém, sois o Excelso eternamente!  

  

Ant. O caminho do justo é uma luz a brilhar: 

vai crescendo da aurora até o dia mais pleno. 

  

Ant. 3 O homem justo crescerá como a palmeira, 
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florirá igual ao cedro que há no Líbano. 

  

II 
 

=
10
 Eis que os vossos inimigos, ó Senhor, †  

eis que os vossos inimigos vão perder-se, *  

e os malfeitores serão todos dispersados.  

  

–
11
 Vós me destes toda a força de um touro, *  

e sobre mim um óleo puro derramastes;  

–
12
 triunfante, posso olhar meus inimigos, *  

vitorioso, escuto a voz de seus gemidos.  

  

–
13
 O justo crescerá como a palmeira, *  

florirá igual ao cedro que há no Líbano;  

–
14
 na casa do Senhor estão plantados, *  

nos átrios de meu Deus florescerão.  

  

–
15
 Mesmo no tempo da velhice darão frutos, *  

cheios de seiva e de folhas verdejantes;  

–
16
 e dirão: “É justo mesmo o Senhor Deus: *  

meu Rochedo, não existe nele o mal!”  

  

– Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. *  

Como era no princípio, agora e sempre. Amém. 

  

Ant. O homem justo crescerá como a palmeira, 

florirá igual ao cedro que há no Líbano. 

  

V. O Senhor conduz o justo em seu caminho. 

R. E lhe revela os segredos do seu reino. 

 

Primeira leitura 

 

Do Livro do Apocalipse de São João                      

5,6-14 

 

“Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro, o louvor e a 

honra, a glória e o poder para sempre.” 
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6 Então, vi um Cordeiro. Estava no centro do trono e dos 

quatro Seres vivos, no meio dos Anciãos. Estava de pé, 

como que imolado. O Cordeiro tinha sete chifres e sete 

olhos, que são os sete Espíritos de Deus, enviados por toda a 

terra. 7 Então o Cordeiro veio receber o livro, da mão 

direita daquele que está sentado no trono. 8 Quando ele 

recebeu o livro, os quatro Seres vivos e os vinte e quatro 

Anciãos prostraram-se diante do Cordeiro. Todos tinham 

harpas e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações 

dos santos. 9 E entoaram um cântico novo: “Tu és digno de 

receber o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste imolado, 

e com teu sangue adquiriste para Deus gente de toda tribo, 

língua, povo e nação. 10 Deles fizeste para o nosso Deus um 

reino de sacerdotes. E eles reinarão sobre a terra”. 11 Eu vi – 

eu ouvi a voz de numerosos anjos, que rodeavam o trono, 

os Seres vivos e os Anciãos. Eram milhares de milhares, 

milhões de milhões, 12 e proclamavam em alta voz: “O 

Cordeiro imolado é digno de receber o poder, a riqueza, a 

sabedoria e a força, a honra, a glória e o louvor”. 13 E todas 

as criaturas que estão no céu, na terra, debaixo da terra e no 

mar, e tudo o que aí se encontra, eu as ouvi dizer: “Ao que 

está sentado no trono e ao 7 Cordeiro, o louvor e a honra, 

a glória e o poder para sempre”. 14 Os quatro Seres vivos 

respondiam: “Amém”. E os Anciãos se prostraram e 

adoraram. 

 

Responsório                                                                         

Gl 3,27-28; Ef 4,24  

  

R. No Cristo batizados, revestimo-nos de Cristo.  

Já não há judeu nem grego,  

* Todos nós somos um só em Jesus Cristo, Senhor nosso.  

V. Revesti-vos do homem novo que, à imagem do Senhor,  

foi criado na justiça e santidade verdadeira. * Todos nós. 

 

Segunda leitura 

 



Vol. III- Primeira parte do tempo comum. Página 36 
 

Dos escritos de São Pedro Julião Eymard, sacerdote. 

Diretório dos Agregados, RA 18,2 (Œuvres Complètes Vol. 

VIII, 469) 

 

Impulsionados pelo amor, mais facilmente se chega a Deus 

 

O discípulo de Jesus Cristo pode chegar à perfeição cristã 

por duas vias. A primeira é a lei do dever: pelo laborioso 

exercício das virtudes se chega progressivamente ao amor, 

que é o vínculo da perfeição (Col 3,14). Esta via é longa e 

difícil. Por ela poucos chegam à perfeição, porque após ter 

subido por algum tempo a montanha de Deus, muitos 

desistem, desencorajados pela vista daquilo que ainda falta 

para subir, e descendo ou rolando ladeira abaixo, chegam 

ao fundo do abismo, dizendo: “É muito difícil! É 

impossível!”... 

 

A segunda via é mais curta e mais nobre: é aquela do amor. 

Antes de agir, o discípulo do amor começa a nutrir uma 

estima e a amar. O amor segue o conhecimento e por isso o 

adorador se lança antes de tudo como águia ao cume da 

montanha... onde o amor tem a sua morada... E lá, como 

uma águia real, contempla o sol do amor para conhecer 

bem a sua beleza e o seu poder. Ele ousa até mesmo, como 

o discípulo amado, repousar sobre o divino peito do 

Salvador... para se reaquecer, se reimergir e refazer suas 

forças, e a partir disso, como o fulgor da nuvem que a 

gerou, como os raios que emanam do sol, o movimento 

segue a potência do seu motor, e o coração o amor que o 

anima. 

 

O amor, eis o primeiro ponto de partida da vida cristã; é o 

primeiro ponto de partida de Deus em direção à sua 

criatura, de Jesus Cristo em direção ao ser humano. Nada 

mais justo que seja também aquele da humanidade em 

direção a Deus. 
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Mas, antes de ser um ponto de partida, é necessário que o 

amor de Jesus seja um ponto de profundo recolhimento de 

todas as faculdades do homem: uma escola onde se possa 

aprender a conhecer a Jesus Cristo. Especialmente na oração 

a alma conhece Jesus Cristo e ele se revela a ela. 

 

 

 

Responsório                       Cf. Jo 15,13; Mt 26,26-28 

 

R/. Recordai-vos, irmãos, que amor nos demonstrou Jesus, * 

quando entregou sua vida por nós. 

V/. Entregou o seu corpo e derramou o seu sangue para a 

remissão dos pecados. * quando entregou sua vida por nós. 

 

HINO TE DEUM (A VÓS, Ó DEUS, LOUVAMOS) 

 

A. 

A vós, ó Deus, louvamos,  

a vós, Senhor, cantamos.  

A vós, Eterno Pai,  

adora toda a terra.  

  

A vós cantam os anjos,  

os céus e seus poderes:  

Sois Santo, Santo, Santo,  

Senhor, Deus do universo!  

  

Proclamam céus e terra  

a vossa imensa glória.  

A vós celebra o coro  

glorioso dos Apóstolos,  

 

Vos louva dos Profetas  

a nobre multidão  

e o luminoso exército  

dos vossos santos Mártires.  

  

A vós por toda a terra  
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proclama a Santa Igreja,  

ó Pai onipotente,  

de imensa majestade,   

e adora juntamente  

o vosso Filho único,  

Deus vivo e verdadeiro,  

e ao vosso Santo Espírito.  

  

Ó Cristo, Rei da glória,  

do Pai eterno Filho,  

nascestes duma Virgem,  

a fim de nos salvar.  

  

Sofrendo vós a morte,  

da morte triunfastes,  

abrindo aos que têm fé  

dos céus o reino eterno.  

  

Sentastes à direita  

de Deus, do Pai na glória.  

Nós cremos que de novo  

vireis como juiz.  

  

Portanto, vos pedimos:  

salvai os vossos servos,  

que vós, Senhor, remistes  

com sangue precioso.  

  

Fazei-nos ser contados,  

Senhor, vos suplicamos,  

em meio a vossos santos  

na vossa eterna glória.  

(A parte que se segue pode ser omitida, se for oportuno). 

Salvai o vosso povo.  

Senhor, abençoai-o.  

Regei-nos e guardai-nos  

até a vida eterna.  

Senhor, em cada dia,  
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fiéis, vos bendizemos,  

louvamos vosso nome  

agora e pelos séculos.  

  

Dignai-vos, neste dia,  

guardar-nos do pecado.  

Senhor, tende piedade  

de nós, que a vós clamamos. 

Que desça sobre nós,  

Senhor, a vossa graça,  

porque em vós pusemos  

a nossa confiança.  

  

Fazei que eu, para sempre,  

não seja envergonhado:  

Em vós, Senhor, confio,  

sois vós minha esperança! 

 

Ou: 

 

B (Pe. Zezinho). 

 

Deus infinito nós te louvamos 

e nos submetemos ao teu poder. 

As criaturas no seu mistério mostram 

a grandeza de quem lhes deu o ser. 

Todos os povos sonham 

e vivem nesta esperança 

de encontrar a paz. 

 

Suas histórias todas apontam 

para o mesmo rumo, onde tu estás. 

Santo, Santo, Santo; 

Santo, Santo, Santo; 

Terna compaixão, 

é o nosso Deus! 

 

Senhor Jesus Cristo, nós te louvamos 

e te agradecemos teu imenso amor. 
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Teu nascimento, teu sofrimento 

trouxe vida nova, onde existe a dor. 

 

Nós te adoramos e acreditamos 

que és o Filho Santo do nosso Criador. 

E professamos tua verdade 

que na humanidade plantou tamanho amor. 

Deus infinito, teu Santo Espírito 

renova o mundo sem jamais cessar. 

Nossa esperança, nossos projetos 

só se realizam quando Ele falar. 

 

Todo poderoso, somos o teu povo 

que na esperança vive a caminhar. 

Dá que sejamos teu povo santo 

que fará do mundo teu trono e teu altar. 

 

Oração 

 

Ó Deus,  

vós que destes a São Pedro Julião Eymard 

um amor inestimável  

pelo mistério do Corpo e do Sangue do vosso Filho, 

concedei-nos, por vossa bondade, 

colher os mesmos frutos que ele recebeu 

desse banquete pascal. 

Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, 

na unidade do Espírito Santo. 
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Laudes 

 

Hino 

 

Ó Deus vos agradecemos 

que o vosso Filho nos destes: 

o Verbo feito carne, 

é Pão da vida. 

 

Na noite da Páscoa 

no vinho e no pão  

entrega aos amigos 

o dom de si mesmo 

 

São Pedro Julião 

discípulo fiel 

desta santa Ceia 

revela-nos o mistério. 

 

O Espírito de Deus 

consuma a sua vida; 

o foco do amor 

no Cristo o transforma. 

 

Aos pobres anunciou 

a alegria do Evangelho; 

os famintos conduziu 

à mesa do Senhor. 

 

A vós louvor, ó Cristo, 

pão da Vida eterna, 

revelais em vossos santos 
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a alegria de seguir seguir-vos.  

 

Amém . 

 

 

 

Salmodia 

 

Ant. 1 O Senhor lhe deu a glória 

e, em seu Reino, um grande nome. 

 

Salmo 62, 2-9. 
 

Sede de Deus 

 

Vigia diante de Deus, quem rejeita as obras das trevas. (cf. 

1Ts 5,5) 

 

— 
2 
Sois vós, ó Senhor, o meu Deus!*  

Desde a aurora ansioso vos busco!  

= A minh'alma tem sede de vós,+ 

minha carne também vos deseja,* 

como terra sedenta e sem água! 

 

— 
3 
Venho, assim, contemplar-vos no templo,* 

para ver vossa glória e poder. 

— 
4 
Vosso amor vale mais do que a vida:* 

e por isso meus lábios vos louvam. 

 

— 
5 
Quero, pois, vos louvar pela vida,* 

e elevar para vós minhas mãos! 

— 
6 
A minh'alma será saciada,* 

como em grande banquete de festa; 

— cantará a alegria em meus lábios,* 

ao cantar para vós meu louvor! 

 

- 
7 
Penso em vós no meu leito, de noite,* 

nas vigílias suspiro por vós! 

— 
8 
Para mim fostes sempre um socorro;* 
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de vossas asas à sombra eu exulto! 

— 
9 
Minha alma se agarra em vós;* 

com poder vossa mão me sustenta.  

 

Ant. O Senhor lhe deu a glória 

e, em seu Reino, um grande nome. 

Ant. 2 Vós, servos do Senhor, bendizei-o para sempre! 

 

Cântico Daniel 3,57-88.56 

 

Louvor das criaturas ao Senhor 

Louvai o nosso Deus, todos os seus servos (Ap 19,5) 

 

- 
57 

Obras do Senhor, bendizei o Senhor,* 

louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim! 

- 
58 

Céus do Senhor, bendizei o Senhor! 

59 
Anjos do Senhor, bendizei o Senhor! 

 

(R. Louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim! 

Ou 

R. A ele glória e louvor eternamente) 

 

- 
60 

Águas do alto céu, bendizei o Senhor!* 

61 
Potências do Senhor, bendizei o Senhor! 

- 
62 

Lua e sol, bendizei o Senhor!* 

63 
Astros e estrelas bendizei o Senhor! (R.) 

 

- 
64 

Chuvas e orvalhos, bendizei o Senhor!* 

65 
Brisas e ventos, bendizei o Senhor! 

- 
66 

Fogo e calor, bendizei o Senhor!* 

67 
Frio e ardor, bendizei o Senhor! (R.) 

 

- 
68 

Orvalhos e garoas, bendizei o Senhor!* 

69 
Geada e frio, bendizei o Senhor! 

- 
70 

Gelos e neves, bendizei o Senhor!* 

71 
Noites e dias, bendizei o Senhor! (R.) 

 

- 
72 

Luzes e trevas, bendizei o Senhor!* 

73 
Raios e nuvens, bendizei o Senhor! 
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-
74 

Ilhas e terra, bendizei o Senhor!* 

Louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim! (R.) 

 

- 
75 

Montes e colinas, bendizei o Senhor!* 

76 
Plantas da terra, bendizei o Senhor! 

- 
77 

Mares e rios, bendizei o Senhor!* 

78 
Fontes e nascentes, bendizei o Senhor! (R.) 

 

- 
79 

Baleias e peixes, bendizei o Senhor!* 

80 
Pássaros do céu, bendizei o Senhor! 

- 
81 

Feras e rebanhos, bendizei o Senhor!* 

82 
Filhos dos homens, bendizei o Senhor! (R.) 

 

- 
83 

Filhos de Israel, bendizei o Senhor!* 

Louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim! 

- 
84 

Sacerdotes do Senhor, bendizei o Senhor!* 

85
Servos do Senhor, bendizei o Senhor! (R.) 

 

- 
86 

Almas dos justos, bendizei o Senhor!* 

87 
Santos e humildes, bendizei o Senhor! 

- 
88 

Jovens Misael, Ananias e Azarias,* 

louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim! (R.) 

 

- ao Pai e ao Filho e ao espírito Santo* 

louvemos e exaltemos pelos séculos sem fim! 

- 
56 

Bendito sois, Senhor, no firmamento dos céus!* 

Sois digno de louvor e de glória eternamente! (R.) 

 

No fim deste cântico não se diz Glória ao Pai 

 

Ant. Vós, servos do Senhor, bendizei-o para sempre! 

 

Ant. 3 Exultem os fiéis em sua glória, 

e cantando se levantem de seus leitos. 

 

Salmo 149 
 

A alegria e o louvor dos santos 

Os filhos da Igreja, novo povo de Deus, se alegrem no seu 

Rei Cristo Jesus (Hesíquio). 
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—
 1 
Cantai ao Senhor Deus um canto novo,*  

e o seu louvor na assembleia dos fiéis!  

— 
2 
Alegre-se Israel em quem o fez,* 

e Sião se rejubile no seu Rei! 

— 
3 
Com danças glorifiquem o seu nome,* 

toquem harpa e tambor em sua honra! 

 

— 
4 
Porque, de fato, o Senhor ama seu povo* 

e coroa com vitória os seus humildes. 

— 
5 
Exultem os fiéis por sua glória,* 

e cantando se levantem de seus leitos, 

— 
6 
com louvores do Senhor em sua boca* 

e espadas de dois gumes em sua mão, 

 

— 
7 
para exercer sua vingança entre as nações,* 

e infligir o seu castigo entre os povos, 

— 
8 
colocando nas algemas os seus reis,* 

e seus nobres entre ferros e correntes, 

— 
9 
para aplicar-lhes a sentença já escrita:* 

Eis a glória para todos os seus santos.  

 

Ant. Exultem os fiéis em sua glória, 

e cantando se levantem de seus leitos. 

 

Leitura breve                Fl 2,7-8 

 

7
As coisas, que eram vantagens para mim, considerei-as 

como perda, por causa de Cristo. 
8
Na verdade, considero 

tudo perda diante da vantagem suprema que consiste em 

conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele eu perdi 

tudo. Considero tudo como lixo, para ganhar Cristo e ser 

encontrado unido a ele. 

 

Responsório                                                  Gl 3,27-28; Ef 

4,24  

  

R. No Cristo batizados, revestimo-nos de Cristo.  

Já não há judeu nem grego,  
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* Todos nós somos um só em Jesus Cristo, Senhor nosso.  

V. Revesti-vos do homem novo que, à imagem do Senhor,  

foi criado na justiça e santidade verdadeira. * Todos nós. 

 

Cântico evangélico, ant. 

 

Ant. E o pão que partimos não é comunhão com o corpo de 

Cristo? Porque há um só pão, nós, embora muitos, somos 

um só corpo. 

 

O Messias e seu Precursor 

 

–
68

 Bendito seja o Senhor Deus de Israel, *  

porque a seu povo visitou e libertou;  

–
69

 e fez surgir um poderoso Salvador * 

na casa de Davi, seu servidor,  
 

–
70

 como falara pela boca de seus santos, *  

os profetas desde os tempos mais antigos,  

–
71
 para salvar-nos do poder dos inimigos *  

e da mão de todos quantos nos odeiam.  
 

–
72

 Assim mostrou misericórdia a nossos pais, *  

recordando a sua santa Aliança  

–
73

 e o juramento a Abraão, o nosso pai, *  

de conceder-nos 
74

 que, libertos do inimigo,  

= a ele nós sirvamos sem temor †  

75
 em santidade e em justiça diante dele, *  

enquanto perdurarem nossos dias.  
 

=
76

 Serás profeta do Altíssimo, ó menino, †  

pois irás andando à frente do Senhor *  

para aplainar e preparar os seus caminhos,  

–
77

 anunciando ao seu povo a salvação, * 

que está na remissão de seus pecados;  
 

–
78

 pela bondade e compaixão de nosso Deus, *  

que sobre nós fará brilhar o Sol nascente, 

–
79

 para iluminar a quantos jazem entre as trevas * 

= e na sombra da morte estão sentados   
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e para dirigir os nossos passos, *  

guiando-os no caminho da paz.  

 

Ant. E o pão que partimos não é comunhão com o corpo de 

Cristo? Porque há um só pão, nós, embora muitos, somos 

um só corpo. 

 

Preces 

 

Glorifiquemos irmãos e irmãs, a Cristo, nosso Deus, 

pedindo-lhe que nos ensine a servi-lo em santidade e justiça 

diante dele enquanto perdurarem nossos dias; e aclamemos: 

 

R. Senhor, só vós sois santo! 

 

Senhor Jesus, que quisestes ser igual a nós em tudo, menos 

no pecado, 

- tende piedade de nós.             

R. 

 

Senhor Jesus, que nos chamastes à refeição da caridade, 

- santificai-nos sempre mais.            

R. 

 

Senhor Jesus, que nos mandastes ser sal da terra e luz do 

mundo, 

- iluminai a nossa vida.             

R. 

 

Senhor Jesus, que viestes ao mundo para servir e não para 

ser servido, 

- ensinai-nos a vos servir humildemente em nossos irmãos e 

irmãs.                

R. 

 

Senhor Jesus, esplendor da glória do Pai e perfeita imagem 

do ser divino, 

- dai-nos contemplar a vossa face na glória eterna.       

R. 
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(intenções livres) 

 

 

Pai nosso... 

 

Oração 

 

Ó Deus,  

vós que destes a São Pedro Julião Eymard 

um amor inestimável  

pelo mistério do Corpo e do Sangue do vosso Filho, 

concedei-nos, por vossa bondade, 

colher os mesmos frutos que ele recebeu 

desse banquete pascal. 

Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, 

na unidade do Espírito Santo. 
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II Vésperas 

 

Introdução 
 

V. Vinde, ó Deus, em meu auxílio. 

R. Socorrei-me sem demora.  

 

Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo.  

Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. 

 

Hino 

 

Ó Deus vos agradecemos 

que o vosso Filho nos destes: 

o Verbo feito carne, 

é Pão da vida. 

 

Na noite da Páscoa 

no vinho e no pão  

entrega aos amigos 

o dom de si mesmo 

 

São Pedro Julião 

discípulo fiel 

desta santa Ceia 

revela-nos o mistério. 

 

O Espírito de Deus 

consuma a sua vida; 

o foco do amor 

no Cristo o transforma. 

 

Aos pobres anunciou 

a alegria do Evangelho; 

os famintos conduziu 
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à mesa do Senhor. 

 

A vós louvor, ó Cristo, 

pão da Vida eterna, 

revelais em vossos santos 

a alegria de seguir seguir-vos. Amém . 

 

Salmodia  

  

Ant. 1 Sou ministro do Evangelho pela graça do Senhor. 

Aleluia. 

Salmo 14 

 

–
1
 'Senhor, quem morará em vossa casa * 

e em vosso Monte santo habitará?'  

–
2
 É aquele que caminha sem pecado * 

e pratica a justiça fielmente; 

– que pensa a verdade no seu íntimo *
 

3
 e não solta em calúnias sua língua;  

– que em nada prejudica o seu irmão, * 

nem cobre de insultos seu vizinho; 

–
4
 que não dá valor algum ao homem ímpio, * 

mas honra os que respeitam o Senhor;  

– que sustenta o que jurou, mesmo com dano; *
 

5
 não empresta o seu dinheiro com usura, 

– nem se deixa subornar contra o inocente. * 

Jamais vacilará quem vive assim! 

 

Ant. Sou ministro do Evangelho pela graça do Senhor. 

Aleluia. 

 

Ant. 2 Eis o servo fiel e prudente,  

a quem Deus confiou sua família. Aleluia. 

 

Salmo 111 

 

–
1
 Feliz o homem que respeita o Senhor * 

e que ama com carinho a sua lei! 
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–
2
 Sua descendência será forte sobre a terra, * 

abençoada a geração dos homens retos!  

–
3
 Haverá glória e riqueza em sua casa, * 

e permanece para sempre o bem que fez. 

–
4
 Ele é correto, generoso e compassivo, * 

como luz brilha nas trevas para os justos.  

–
5
 Feliz o homem caridoso e prestativo, * 

que resolve seus negócios com justiça. 

–
6
 Porque jamais vacilará o homem reto, * 

sua lembrança permanece eternamente!  

–
7
 Ele não teme receber notícias más: * 

confiando em Deus, seu coração está seguro. 

–
8
 Seu coração está tranquilo e nada teme, * 

e confusos há de ver seus inimigos.  

=
9
 Ele reparte com os pobres os seus bens, † 

permanece para sempre o bem que fez, * 

e crescerão a sua glória e seu poder.  

=
10
 O ímpio, vendo isto, se enfurece, † 

range os dentes e de inveja se consome; * 

mas os desejos do malvado dão em nada. 

 

Ant. Eis o servo fiel e prudente,  

a quem Deus confiou sua família. Aleluia. 

 

Ant. 3 Minhas ovelhas ouvirão a minha voz,  

e haverá um só rebanho e um só pastor. Aleluia. 

 

Cântico Ap 15,3-4 

 

–
3
 Como são grandes e admiráveis vossas obras, * 

ó Senhor e nosso Deus onipotente! 

– Vossos caminhos são verdade, são justiça, * 

ó Rei dos povos todos do universo!  

(R. São grandes vossas obras, ó Senhor!)  

=
4
 Quem, Senhor, não haveria de temer-vos, † 

e quem não honraria o vosso nome? * 

Pois somente vós, Senhor, é que sois santo!     

 (R.)  
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= As nações todas hão de vir perante vós, † 

e prostradas haverão de adorar-vos, * 

pois vossas justas decisões são manifestas!     

 (R.) 

Ant. Minhas ovelhas ouvirão a minha voz,  

e haverá um só rebanho e um só pastor. Aleluia. 

 

Leitura breve         Gl 2,20  

 

Eu vivo, mas não eu: é Cristo que vive em mim. Minha vida 

atual na carne, eu a vivo na fé, crendo no Filho de Deus, 

que me amou e se entregou por mim. 

 

Responsório breve  

 

R. O Senhor é meu pastor  

* não me falta coisa alguma. R. O Senhor. 

V. Diante de mim me preparais uma mesa. 

* não me falta coisa alguma. 

* Glória ao Pai. R. O Senhor. 

  

Cântico evangélico                             Lc1,46-55  

 

Ant. Servo bom e fiel, vem entrar na alegria de Jesus, teu 

Senhor! 

 

A alegria da alma no Senhor  

 

–
46

 A minha alma engrandece ao Senhor *  

47
 e exulta meu espírito em Deus, meu Salvador;  

–
48

 porque olhou para humildade de sua serva, *  

doravante as gerações hão de chamar-me de bendita.  

 

–
49

 O Poderoso fez em mim maravilhas *  

e Santo é o seu nome!  

–
50

 Seu amor para sempre se estende *  

sobre aqueles que o temem;  

 

–
51
 manifestou o poder de seu braço, *  

dispersou os soberbos;  
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–
52

 derrubou os poderosos de seus tronos *  

e elevou os humildes;  

–
53

 saciou de bens os famintos, *  

despediu os ricos sem nada.  

–
54

 Acolheu Israel, seu servidor, *  

fiel ao seu amor,  

 

–
55

 como havia prometido a nossos pais, *  

em favor de Abraão e de seus filhos, para sempre.  

 

Ant. Servo bom e fiel vem entrar na alegria de Jesus, teu 

Senhor! 

 

Preces  

 

Cristo, na Ceia pascal entregou o seu Corpo e o seu Sangue 

para a vida do mundo. Reunidos digamos. 

 

R. Senhor salvai o vosso povo!  

 

Fizestes resplandecer admiravelmente a vossa Igreja por 

meio de santos e insignes  

Pastores;  

– que os cristãos se alegrem sempre com o mesmo 

esplendor. R.  

 

Quando os santos Pastores vos suplicavam, a exemplo de 

Moisés, perdoastes os pecados  

do povo;  

– por intercessão deles, santificai a vossa Igreja mediante 

uma contínua purificação. R.  

 

Tendo-os escolhido entre seus irmãos, consagrastes vossos 

santos, enviando sobre eles o  

vosso Espírito;  

– que o mesmo Espírito Santo inspire aqueles que governam 

vosso povo. R.  

 

Sois vós a herança dos santos Pastores;  
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– concedei que nenhum daqueles que foram resgatados pelo 

vosso sangue fique longe de vós. R.  

(intenções livres)  

 

Por meio dos Pastores da Igreja, dais a vida eterna a vossas 

ovelhas, e não permitis que  

ninguém as arrebate de vossas mãos;  

– salvai os que adormeceram em vós, pelos quais destes a 

vida. R.  

 

Pai nosso...  

 

Oração 

 

Ó Deus,  

vós que destes a São Pedro Julião Eymard 

um amor inestimável  

pelo mistério do Corpo e do Sangue do vosso Filho, 

concedei-nos, por vossa bondade, 

colher os mesmos frutos que ele recebeu 

desse banquete pascal. 

Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, 

na unidade do Espírito Santo. 

 

Conclusão da Hora  

 

O Senhor nos abençoe,  

nos livre de todo o mal  

e nos conduza à vida eterna. Amém.  
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Missa 

Festa de São Pedro Julião Eymard 

 

Oração do dia 

 

Ó Deus,  

vós que destes a São Pedro Julião Eymard 

um amor inestimável  

pelo mistério do Corpo e do Sangue do vosso Filho, 

concedei-nos, por vossa bondade, 

colher os mesmos frutos que ele recebeu 

desse banquete pascal. 

Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, 

na unidade do Espírito Santo. 

 

Liturgia da Palavra 

 

Leitura:  At 4,32-35.                               (LD- I p.508) 

Salmo:  Sl 33,2-3. 4-5. 6-7. 8-9. 10-11.      

   Provai e vede como é bom o Senhor. 

Aleluia:   Jo 15,4a. 5b.  

Evangelho: Jo 15,1-8.                                  (LD - I p.521)   

 

Comum dos santos: para religiosos (MR p. 777, nº 8) 

 

Sobre as oferendas 

 

Sejam aceitos por vós, ó Deus, 

os frutos do nosso trabalho 

que trazemos ao vosso altar em honra de São Pedro Julião 

Eymard 

e concedei que, 
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livres da avidez dos bens terrenos, 

tenhamos em vós a única riqueza. 

Por Cristo, nosso Senhor. 

 

Depois da comunhão 

 

Ó Deus, pela força deste sacramento 

conduzi-nos constantemente no vosso amor, 

a exemplo de São Pedro Julião Eymard, 

e completai até a vinda do Cristo 

a obra que começastes em nós. 

Por Cristo, nosso Senhor. 

 

Decreto da Congregação do Culto Divino e a disciplina dos 

Sacramentos, Roma 9 de dezembro de 1995. 

 

 

 

 

 


