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Apresentação 

 
 

Estimados Irmãos Sacramentinos, 
 

 
Com muita alegria fazemos chegar em suas mãos o 

“Roteiro de Formação nº 4”, como sempre querendo que 
seja uma ajuda litúrgica e de formação para a 

comunidade religiosa, podendo ser utilizado com os fiéis. 

Este roteiro compreende o período que vai da XXI 

semana do Tempo Comum até a Solenidade de Nosso 
Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo. Neste período 

temos outras festas importantes como de Nossa Senhora 
Aparecida (Padroeira do Brasil), Todos os Santos e Fiéis 

Defuntos. 

Um conteúdo muito importante neste roteiro é o 

documento do Superior Geral - Pe. Eugênio Barbosa 
Martins, sss – O Estado da Congregação, apresentado no 

último CGA realizado em Roma. É um grande chamado à 

reflexão de todos nós, para ser lido e discutido por todos 
e levar a sérias mudanças em nossa forma de vida 

sacramentina.   

Queremos agradecer a colaboração de Pe. Vitório 
Baggi, Pe. Ricardo Julián, Pe. Rafael Cáceres, Pe. 
Renivaldo Bruno, Ir. William Lourenço, Pe. Jackson Frota, 
Pe. Alejandro Fabio, Aspirante Felipe Janderson e Viviane 
Fernandes. Que o Senhor os abençoe. 

Esperamos que este roteiro que fizemos com espírito 
fraterno seja uma verdadeira ajuda para vocês! 

 
 

A Equipe de Coordenação 
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O Estado da Congregação 
 

“Reacender a nossa paixão pela missão eucarística 

para nos tornarmos, nos passos do Padre Eymard, 

discípulos e apóstolos da Eucaristia 

para um mundo que nos interpela.” 

 

Texto apresentado pelo Superior Geral,  

Pe. Eugênio Barbosa Martins, sss,  

durante o CGA 2015 

 

I – INTRODUÇÃO 

1 – O 34° Capítulo Geral, após ter avaliado o caminho realizado nos 

últimos 6 anos pelos religiosos, pelas comunidades, Regiões e 

Províncias, em seu discernimento e na escuta do Espírito de Deus, 

convocou-nos para avançarmos na compreensão e no testemunho da 

Espiritualidade Eucarística Renovada, acentuando a dimensão da 

missão Eucarística. A formulação da Mensagem final, orientando o 

caminho a ser trilhado para “reacendermos a nossa paixão pela missão 

eucarística...”, traduziu o apelo de Deus para voltarmos às origens de 

nossa opção vocacional, em que nos sentimos profundamente amados 

pelo Senhor. Reacender a paixão é permitir que este profundo e 

absoluto amor continue a ser a razão fundamental de nossa 

consagração, vivendo-o com fidelidade e criatividade.  

2 – O CGA é uma instância de governo que nos ajuda a avaliarmos 

como nos comportamos diante desta autoridade máxima na 

Congregação: O Capítulo Geral. O presente documento, intitulado “O 

Estado da Congregação”, é nossa compreensão, como Conselho 

Geral, desses quatro anos vividos. Esta compreensão, acrescida da 

apresentação dos superiores regionais/provinciais e dos relatórios das 

Comissões, deverá ajudar-nos a fazer uma análise deste momento e 

verificarmos como conseguiremos reacender a nossa paixão pela 

missão eucarística e também identificarmos os limites do acolhimento 

e da encarnação desta vontade do Senhor a nosso respeito.  
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II – O TESTEMUNHO PESSOAL 

3 – Nestes quatro anos de animação como Conselho Geral, tivemos a 

oportunidade de dialogar pessoalmente com a maioria dos religiosos, 

seja nas visitas como Superior Geral, seja nas visitas dos Conselheiros 

gerais. Esta escuta proporcionou-nos um conhecimento e uma 

compreensão mais profunda da realidade da Congregação, que 

ultrapassam os projetos comunitários, regionais e provinciais. Há uma 

riqueza de testemunhos e experiências impossível de serem descritos. 

Podemos afirmar que é esta realidade que verdadeiramente sustenta a 

vida da Congregação. Encontramos religiosos apaixonados pela 

vocação eucarística, com uma doação sem medidas na missão e numa 

sintonia profunda com os exemplos deixados por Pe. Eymard. Um dos 

sinais corporais de pessoas apaixonadas é o brilho nos olhos. Foi 

estimulante contemplar o olhar de muitos quando narravam suas 

experiências espirituais e missionárias fundadas na Eucaristia. 

Independente da idade e da localização, se em uma área geográfica de 

crescimento ou de desaparecimento de nossa presença congregacional, 

encontramos religiosos que sustentam o carisma e a missão da 

Congregação com seu testemunho e doação de vida.  

4 – Nos encontros pessoais, apresentávamos sempre como primeiro 

ponto do diálogo a pergunta: “Como acolheste a Mensagem do 34° 

Capítulo Geral?” De maneira geral, todos conheciam e estavam 

sintonizados com o conteúdo. Alguns sabiam repetir de memória o 

objetivo geral. Escutamos de alguns irmãos que esta Mensagem veio 

confirmar o caminho que estavam fazendo. Outros que a mensagem os 

ajudaram verdadeiramente a reacender a paixão pela missão 

eucarística, buscando um testemunho pessoal e comunitário mais 

coerente com a opção de vida feita. No entanto, encontramos 

religiosos que, apesar de mostrarem contentamento com a Mensagem, 

não conseguiram exemplificar com a vida o que ela produziu de 

novidade. Ouvimos também relatos dos que diziam ter apreciado a 

Mensagem, mas esta não os fez reacender a paixão pela missão. Na 

maioria das vezes, citavam como exemplo o peso que a vida 

comunitária havia se tornado, perdendo sentido o estar juntos como 

irmãos. O mesmo afirmavam alguns em relação à missão, dizendo que 

era difícil pensar em novas ações missionárias numa realidade onde 

não ha mais o que ser feito. 
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5 – Um pequeno grupo expressou descontentamento com o conteúdo 

da Mensagem, imputando a responsabilidade às Províncias e às 

comunidades que não trabalharam ou não encarnaram este apelo do 

Espírito à nossa Congregação. Mesmo que a Província/Região não 

tenha trabalhado de forma efetiva, faltou, porém, no nível pessoal, a 

motivação para uma leitura e aprofundamento pessoal. Neste sentido, 

o que poderia ter sido motivação e conteúdo para uma oração pessoal 

e comunitária ficou perdido no tempo. Este é um desafio para nosso 

trabalho de animação: como atualizar de forma criativa e obediente 

um conteúdo de 2011, que deve iluminar nossas vidas por seis anos? 

Como assegurar projetos que possam dialogar com a cultura do 

provisório, do fluido, do descartável? Nesta cultura do provisório e do 

processo dinâmico das mudanças, fazer referência a um documento de 

maio de 2011 se torna bastante anacrônico para uma parcela dos 

religiosos. Como “fazer novas todas as coisas” para uma geração 

virtual e ávida por novidades constantes? 

6 – Constatamos assim uma realidade frágil e um desencanto de um 

grupo de religiosos. Ficou evidente que a Mensagem do 34° CG 

interferiu pouco no estilo de vida pessoal e comunitário. Olhando a 

partir da Instituição, podemos dizer que, em alguns casos, a forma de 

apresentação da Mensagem aos religiosos, às comunidades e às 

províncias/regiões pecou pela falta de criatividade, motivação e 

empenho. Quando uma Mensagem como esta do 34° CG chega aos 

religiosos pelos meios de comunicação de que dispomos, sem ser 

trabalhada na sua origem e intencionalidade, será somente “mais um 

documento escrito e enviado”! Neste sentido, o que podemos fazer 

para educar nossos religiosos para acolherem com mais disposição e 

fé o que o Espírito nos diz pelas nossas instâncias de governo? 

7 – Como responsáveis pela animação da Vida Consagrada de nossos 

irmãos, devemos estar atentos a algumas realidades de desencanto 

com a vocação assumida. Para alguns mais envelhecidos, é sofrido 

constatar que a vida já não mais lhes permite um recomeço. Para uma 

faixa amadurecida, a mera repetição de funções e a busca de 

compensações, para que a frustração não seja nomeada e enfrentada, 

tira o brilho da vida consagrada, e a paixão não se manifesta. 

Identificamos um grupo de religiosos jovens que, na passagem dos 

ideais trabalhados na formação inicial para o momento da missão, 

vive um desencanto do testemunho em muitas comunidades. Alguns 
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só esperam uma oportunidade de se sentirem livres e seguros para 

abandonarem este nosso barco. Há uma qualidade de vida humana 

comprometida. Uma vida espiritual que, na verdade, falta o Espírito. 

O aspecto central de nossa vida, isto é, a celebração da Eucaristia, 

para alguns, não passa de uma mera repetição de ritos. Por vezes, os 

religiosos exercem as ações pastorais e missionárias como 

profissionais que reivindicam o respeito às horas estabelecidas para o 

trabalho e com garantias de sua remuneração pessoal.  

8 – Como animadores da vida consagrada, podemos escutar do Senhor 

a pergunta: “Onde está o teu irmão?” E aqui não caberia a resposta de 

Caim: “Que tenho eu a ver com meu irmão?” Sabemos que temos 

irmãos corrompendo-se no nível econômico: contas pessoais, 

apropriação indevida da aposentadoria, desvio de dinheiro da 

Província, da comunidade ou da Paróquia para interesses e 

necessidades pessoais, manutenção de um nível econômico de vida e 

de consumo que escandaliza os pobres e os que conosco trabalham, 

falta da consciência do valor do dinheiro e, por isso, gastos 

injustificados, investimentos em projetos missionários pessoais que 

geram somente uma satisfação pessoal. Neste ponto, precisamos ser 

mais incisivos. Há um falso respeito humano que precisa ser 

eliminado do nosso meio. Algumas culturas desenvolveram uma 

consciência de autonomia e privacidade que criam obstáculos para um 

animador da vida consagrada, que é o responsável diante de Deus e da 

Igreja pelo caminho vocacional dos irmãos. Propor uma avaliação 

mais profunda, diante de fatos evidentes, passou a ser uma invasão de 

privacidade. Ao mesmo tempo, com o incentivo da exposição da vida 

pessoal, especialmente nas redes sociais, verificamos uma contradição 

nesta postura. Somos chamados a encontrar caminhos para qualificar 

nossa missão como animadores da vida consagrada diante desta defesa 

da privacidade em nome de interesses pessoais e dos riscos de uma 

exposição exibicionista no mundo virtual. 

9 – Em nossa missão como superiores, lidar com os desafios da 

integração sexual no nosso contexto celibatário tornou-se um 

problema. Em algumas culturas, não se fala de sexualidade na família, 

na escola e na Igreja. Em outras, a reflexão vai a um nível de 

exposição e práticas sexuais verificadas na grande produção da 

indústria da pornografia. Com a facilidade oferecida pelo mundo 

virtual, muitos religiosos estão acessando sites pornográficos os mais 
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diferenciados possíveis. Para alívio de consciência e conveniência, 

muitos defendem este comportamento, afirmando não haver nenhuma 

transgressão moral, nenhum pecado, pois é sexo virtual. Mas não 

faltam também práticas inadequadas de relações sexuais reais e 

frequência em ambientes não apropriados a um consagrado.  

10 – Quanto dinheiro já dispomos para cobrir indenizações de 

processos de abusos sexuais? Quanto deveremos deixar reservado para 

os processos futuros? Estamos aqui citando situações concretas e 

presentes em diversas províncias/regiões. É do conhecimento de todos 

que enfrentamos esta realidade em nível de Conselho Geral. Gostaria 

de chamar a atenção para as diferenças que temos em relação à força e 

presença na Igreja nas diversas culturas onde estamos. Já escutei de 

provinciais/regionais e religiosos que este tipo de problema não 

acontece em determinado país. A Igreja aqui é respeitada! Recordo 

que estamos lidando com denúncias de fatos que se sucederam 50 

anos passados, num tempo em que a Igreja também tinha certo 

domínio e respeito na realidade cultural. Estarmos bem informados 

sobre os procedimentos a serem seguidos se torna uma urgência. Estão 

em processo de discussão, pela Santa Sé, novas resoluções que 

responsabilizam também os superiores de religiosos envolvidos em 

escândalos. Conhecemos o esforço que o Papa Francisco, dando 

continuidade a seus antecessores, vem fazendo para enfrentar esta 

grande chaga no seio da Igreja. Nossa postura deve ser de comunhão 

plena com estas orientações e de estarmos muito atentos aos critérios 

de discernimento vocacional em nossa Congregação.  

11 – Convoco-vos a falarem mais sobre esta realidade que se expressa 

de maneira forte em nossas vidas. Falar de sexo em alguns ambientes 

só acontece como brincadeira ou como realidade a ser ridicularizada. 

Sabemos que este pode ser um recurso para aliviarmos a tensão que o 

tema gera em nossos ambientes, isto é, falar de verdades como 

brincadeiras.  Porém, podemos chegar a uma maturidade serena e 

falarmos de atração sexual, de desejos, de excitação como 

manifestações naturais da criação de Deus. A força sexual presente em 

nós é uma energia que nos ajuda a direcionarmos nossa paixão pela 

missão. Nosso celibato só tem sentido como oferta agradável ao 

Senhor se formos fecundos na missão.  

12 – “Quem não fala, faz!” Esta foi uma provocação de um 

psicanalista aprofundando a necessidade da fala sobre nossos desejos 
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sexuais em busca de uma integração sadia no celibato. Vamos nos 

empenhar em criar ambientes comunitários mais saudáveis e maduros 

onde a sexualidade não fique só no limite do privado, pois quando este 

limite foge do controle torna-se escândalo público. Autorize a fala! 

 

III – NÍVEL COMUNITÁRIO 

13 – Como esta paixão, que é uma experiência pessoal, influenciou a 

vida comunitária em nossas Províncias e Regiões? Nos anos anteriores 

ao 34° CG, o tema da Vida Comunitária foi amplamente trabalhado e 

aprofundado em nossa Congregação. Nossa forma de concretizar a 

Espiritualidade Eucarística Renovada na construção de Comunidade 

Fraterna, Comunidade Orante e Comunidade Servidora impulsionou-

nos a organizar melhor a estrutura da vida fraterna em vista de 

qualificarmos nosso testemunho comunitário. Estamos, hoje, 

convictos de que somente quem tem aptidão para a vida comunitária é 

capaz de assumir a vocação sacramentina. Recordamos inúmeras 

vezes que “a primeira mensagem de nossas comunidades é o 

testemunho de sua vida” (RV 37). 

14 – Constatamos que grande parte das comunidades elaboram seus 

projetos comunitários e o seguem como um instrumento de animação 

da vida comunitária. A metodologia utilizada por muitos tem ajudado 

na apropriação da Espiritualidade Eucarística Renovada, organizando 

os setores da vida diária nas três dimensões que a compõem, isto é, 

Comunidade Fraterna, Comunidade Orante, Comunidade de Serviço. 

Verificamos, em alguns casos, que os elementos da Mensagem do 34° 

CG estavam presentes na redação destes projetos, em sintonia com os 

projetos regionais e provinciais. Acreditamos que a vida comunitária 

foi, em muitos casos, marcada pela paixão pela missão eucarística, 

tendo respondido de forma obediente ao apelo do Espírito. Porém não 

temos um critério objetivo para mensurarmos o efeito desta inspiração 

no cotidiano da vida. 

15 – Por outro lado, encontramos comunidades que não se programam 

com a sua organização de vida. Tem-se a impressão de que dispensam 

a elaboração de um projeto, pois todos já sabem o que precisa ser feito 

e todos já conhecem a realidade. Conduzir a vida comunitária neste 

sentido é demonstrar que não estamos em sintonia com a realidade 

que muda a cada instante. Com esta mentalidade, encontramos 
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comunidades que não tiveram nenhuma alteração no seu ritmo e no 

seu testemunho de vida, pela falta de religiosos apaixonados pela 

missão eucarística. Nenhuma novidade foi gerada no nível da missão, 

e, em alguns casos, devido ao empobrecimento numérico, tivemos 

uma diminuição da qualidade de nossa presença. 

16 – Imaginemos o que seria ter em uma Região ou Província uma 

comunidade de religiosos apaixonados pela missão eucarística? 

Pessoas apaixonadas são felizes, criativas, servidoras, orantes, 

antecipadoras na atenção ao outro, multiplicadoras do tempo... 

Acreditamos que uma comunidade com estas características traria 

desafios novos para a nossa missão como governo. Seríamos também 

provocados em nossa forma de vivermos nossa paixão pela missão 

eucarística. Confesso que não tomamos conhecimento de experiência 

assim até o presente momento. 

17 – Queremos chamar a atenção para a realidade vivida em algumas 

províncias/regiões sobre o número mínimo de religioso para abrirem 

ou manterem uma comunidade. Nossa Regra de Vida e nossos 

Estatutos são objetivos e claros nas determinações para a abertura de 

uma comunidade. Insistimos que os projetos de novas fundações 

sejam iluminados por estas indicações para que possamos garantir na 

missão uma maior referência de nossa identidade e de nosso carisma, 

que é o nosso testemunho de vida comunitária. Sabemos, hoje, de 

algumas realidades onde o começo de uma nova experiência não pode 

esperar alcançarmos todas as condições necessárias, devido às 

realidades eclesiais que, em alguns casos, limitam a presença da vida 

religiosa. Porém, pedimos que situações de comunidades com a 

presença de um, dois ou três religiosos não se prolonguem, dando a 

impressão de que um número inferior ao estabelecido é suficiente para 

responder às exigências da missão presente. O mesmo vale para as 

justificativas dadas de que a estrutura eclesial não pode suportar 

economicamente mais de dois religiosos. Este é um desafio para o 

nosso testemunho de pobreza e uma responsabilidade da 

Região/Província em assegurar a manutenção de todos os seus 

membros.  

18 – Outro aspecto importante que devemos estar atentos e que já foi 

abordado exaustivamente em Capítulos Gerais anteriores é a 

supremacia da ação apostólica sobre o estilo de vida religiosa. Nas 

visitas realizadas, encontramos comunidades que, pela imposição das 
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atividades pastorais e missionárias desenvolvidas, os horários que 

podem garantir uma estrutura mínima da vida comunitária, tais como 

orações, refeições em comum e reuniões comunitárias, não são 

respeitados. Neste aspecto, necessitamos revalorizar o serviço do 

Superior local para que ajude os irmãos a se reencontrarem na 

primeira opção feita em suas vidas, isto é, a consagração na vida 

religiosa.  

19 – Em nossos registros, temos um número expressivo de religiosos 

que vive fora da vida em comunidade por diferentes motivos. Esta é 

uma responsabilidade direta dos superiores regionais e provinciais. O 

critério objetivo e claro da capacidade de viver em comunidade deve 

ser aplicado nestes casos, pois não é suficiente dizer “sou 

sacramentino de coração” para ser membro efetivo de nossa 

Congregação. Peço-vos um empenho nesta difícil tarefa de 

encaminhar soluções definitivas para o bem de todas as partes 

envolvidas.  

20 – Cito aqui um aspecto que poderia ser considerado um detalhe 

neste contexto da reflexão que estamos fazendo, porém se tornou um 

elemento de grande conflito em muitas comunidades. Temos, hoje, 

acesso a inúmeras formas de comunicação, e muitas delas nos ajudam 

na missão e nas relações interpessoais. Vivenciamos, porém, situações 

comunitárias que geram tensões diárias, quando os aparelhos, 

especialmente os celulares, soam repetidamente, impedindo qualquer 

nível de dialogo comunitário ou mesmo um ambiente mais saudável 

para uma refeição. Creio que chegaremos a uma postura de maior 

equilíbrio com o passar do tempo e a constatação dos efeitos negativos 

deste comportamento.  

 

IV – NÍVEL REGIONAL E PROVINCIAL 

21 – É neste nível que podemos constatar, de forma mais clara, a 

influência da Mensagem do 34° CG. A realização de assembleias, 

capítulos e sessões de formação são instrumentos práticos para que as 

Regiões e Províncias acolham e adaptem as inspirações do Capítulo 

Geral nas diferentes realidades. Constatamos e presenciamos a 

realização de projetos e de iniciativas inspirados na Mensagem do 34° 

CG, tais como: retiros, estudos, peregrinações, caminhadas... 
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22 – A contribuição dos superiores Regionais e Provinciais, 

apresentando seus relatórios, irá nos ajudar a verificar como o 

reacender da paixão pela missão eucarística de nossos religiosos, 

manifestada na vida comunitária, teve influxo na vida da Região ou da 

Província. Será importante estarmos atentos para percebermos em que 

nível se encontra a influência que o 34° CG teve sobre a Congregação. 

23 – Por vezes, identificamos uma tendência em fazer uma avaliação 

da importância e da influência do CG na realidade da Região ou da 

Província como uma mera adaptação do que já estava sendo feito, 

traduzindo-o na linguagem específica da Mensagem. Não é uma tarefa 

difícil construir bons textos como se devêssemos agradar alguém ou 

justificar nossos empenhos. Seria possível dizer, hoje, que somos uma 

Congregação, ou uma província/região com comunidades apaixonadas 

pela missão eucarística? Pessoas podem ser ou ficar apaixonadas. 

Instituições serão revigoradas e impulsionadas por pessoas 

apaixonadas.  

24 – Em alguns casos, percebemos pouca presença desta Mensagem 

na preparação e organização de momentos em províncias/regionais, 

como assembleias, capítulos, retiros e momentos de formação 

permanente. Como exemplo, na preparação dos capítulos de 2014, 

quando as agendas dos trabalhos foram apresentadas ao Conselho 

Geral para aprovação, não aparecia nenhuma referência à Mensagem 

do 34° CG e nem do documento produzido pela Comissão 

Internacional de Missão, que é uma contribuição importante para 

refletirmos e avaliarmos nossa missão eucarística.  

25 – Historicamente nossas Províncias e Regiões alcançaram um nível 

de autonomia que, se por um lado tem uma dimensão saudável da 

participação, da subsidiariedade, da maturidade institucional, do 

caminho de inculturação realizado, por outro lado, revela, como 

percebemos em alguns casos, a resistência com “tudo o que vem de 

Roma”. Este comportamento pode ter como motivação o ranço de um 

processo anterior de centralismo e, por vezes, até de abusos no 

exercício da autoridade.  

26 – Refletindo sobre este desafio da concretização das decisões dos 

Capítulos Gerais, acreditamos que a sincronização da realização dos 

capítulos provinciais e regionais produzirá os frutos desejados pelo 

34° CG, ajudando-nos, como Congregação, a fazer um caminho de 
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mais comunhão e unidade. Para os capítulos que serão celebrados em 

2018, um ano após o próximo Capítulo Geral de 2017, será uma boa 

ocasião para sistematizarmos o caminho da Congregação de forma 

mais unitária.  

27 – Questionamos, algumas vezes, em nossas reuniões de Conselho 

Geral o porquê de não conseguimos mobilizar nossos irmãos diante 

das “ofertas” da Cúria Geral. Nossa linguagem não os atinge? Há um 

assoberbamento de atividades pastorais e missionárias que não os 

possibilitam de acolher também as propostas da Congregação? Como 

fazer com que a vida da Congregação seja mais prioritária no diálogo 

com as demais realidades com que os religiosos e as comunidades 

estão envolvidos? Temos uma estrutura mínima de governos regionais 

e provinciais que favorece e responde às exigências burocráticas que 

esta função exige? 

 

V – AS OPÇÕES DO 34° CAPÍTULO GERAL  

A paixão eucarística vivida com os Leigos 

28 – Constatamos, em várias Províncias e Regiões, que a presença dos 

leigos e leigas nos diversos níveis de engajamento em nossa família 

espiritual foi uma ajuda inestimável para mantermos acesa a paixão 

pela missão eucarística. A identificação que os leigos e leigas 

expressam com o carisma e a missão da Congregação nos impulsiona 

a avançarmos e a sermos mais criativos. Pelo que constamos nas 

diferentes visitas e nos contatos com as organizações laicais 

sacramentinas, podemos comprovar que o Espírito do Concílio 

Vaticano II, traduzido em nossas opções Congregacionais, alcançou, 

de maneira geral, uma resposta positiva. Estamos ultrapassando uma 

visão clericalista da missão e nos colocamos hoje como colaboradores 

de um projeto mais amplo.  

29 – Das formas de participação em nosso carisma, a Agregação do 

Santíssimo Sacramento tem ocupado um papel de destaque em nossa 

parceria com os leigos e leigas. Conforme nos recorda a Mensagem do 

34° CG, os leigos são chamados pelo Senhor, pela identificação com o 

carisma instituído por São Pedro Julião Eymard, a participarem de 

nossa missão de evangelização a partir da Eucaristia. Neste sentido, 

precisa ser superada uma visão que considera o grupo de agregados 

como nossos benfeitores, seja com suas orações ou suas doações 
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financeiras. O expressivo número de agregados inscritos leva-nos a 

dedicar tempo e reflexão sobre a organização deste ramo de nossa 

Família espiritual. Para responder a este desafio, a Comissão 

Internacional de Missão traçou metas para melhor acompanharmos 

este desenvolvimento.  

30 – Merecem destaque as experiências de algumas províncias e 

regiões na parceria efetiva com os leigos agregados em projetos de 

missão, colaboração na administração de casas e províncias, na 

formação específica sacramentina, na promoção da Pastoral 

Vocacional e outros. Com a experiência de vida dos leigos e leigas nas 

áreas eclesial, social, cultural, econômica e política, estas parcerias 

nos enriquecem e nos fortalecem. 

31 – Para muitos religiosos, permanece o desafio de conhecer melhor 

o Projeto de Vida da Agregação do Santíssimo Sacramento e como 

apresentar esta forma de realização vocacional para os leigos que nos 

são mais próximos. Poderíamos falar do “direito” que os leigos têm 

em conhecerem e se associarem a um caminho espiritual de tamanha 

importância dentro da Igreja. Não encontramos resistência aberta à 

implantação e organização da Agregação nas províncias e regiões, 

naturalmente por se tratar de uma fundação de São Pedro Julião 

Eymard. Mas podemos dizer que, em alguns casos, existe um 

desconhecimento da proposta ou uma visão ultrapassada do que foi a 

Agregação no período pré-conciliar, gerando omissão em sua 

implantação, desenvolvimento e acompanhamento.  

 

Formar para a Missão: formar religiosos apaixonados! 

32 – Podemos dizer que a Mensagem do 34° CG não é destinada 

diretamente aos irmãos em formação inicial. Toda a avaliação feita 

anteriormente diz respeito a nós, religiosos de votos perpétuos, 

chamados pelo Senhor a reacendermos nossa paixão pela missão 

eucarística. Todo o processo de Formação sacramentino deve garantir 

que um jovem religioso, após passar pelas etapas previstas, estará com 

sua paixão acendida para ser uma presença apaixonada na missão.  

33 – Respondendo a uma decisão do 34° CG, a Comissão 

Internacional de Formação, realizou o trabalho de atualização do 

Plano de Formação. Foi dada uma nova fisionomia e acrescentado ao 

método elaborado anteriormente, que era de formar a partir da 
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dinâmica do Mistério Pascal de Cristo, a metodologia da 

Espiritualidade Eucarística Renovada. Com este passo, estaremos 

oferecendo um conteúdo e metodologia formativos que garantam uma 

identidade clara e objetiva às novas gerações no que diz respeito ao 

carisma e à missão de nossa Congregação.  

34 – O processo formativo pode ser sempre identificado como o lugar 

do desafio constante. O jovem é sempre a novidade mutante. Os 

pedagogos são unânimes em dizer que nenhum processo pedagógico 

consegue responder ao dinamismo da juventude. Quando se instituiu 

um método para ser aplicado na formação, nascido de estudos e 

experiências, o jovem já apresenta novos desafios, novas perguntas. 

Para amenizar este desafio, o formador é fundamental, pois será ele 

quem fará a atualização do Plano de formação à realidade presente. E 

neste aspecto, como Congregação, temos de admitir que, na maioria 

dos casos, contamos com a boa vontade dos irmãos formadores, 

porém sem muita qualificação específica para esta missão. A 

Formação Inicial é um tempo de constante reflexão e discernimento. 

O formador é chamado a responder aos desafios novos que os 

formandos lhe apresentam, e não seria honesto de sua parte recorrer 

aos métodos pelos quais ele passou no seu processo de formação 

inicial. Reconhecemos que falta uma proposta de formação para os 

formadores em nível de Congregação. O principal empecilho que 

enfrentamos no momento é econômico. Pensar na qualificação de 

formadores em nível Congregacional significa investimentos 

financeiros que, no momento, não podemos assumir. Neste sentido, 

pedimos que este CGA se pronuncie de forma clara diante dos 

desafios econômicos que estamos enfrentando.  

35 – Outro elemento de desafio para nosso futuro é o clericalismo 

presente nos jovens que chegam a nossas casas de formação. Este é 

um fenômeno que mereceu uma palavra do Papa Francisco pela 

ocasião do encontro com os Superiores gerais em novembro de 2013. 

Influenciados pela forte onda do conservadorismo, caem no pecado 

citado pelo mesmo Papa, por ocasião da sua saudação do Natal de 

2014: o “exibicionismo”. As atuais preocupações de muitos religiosos 

estão ocupando o lugar da reflexão e do engajamento evangélico, 

especialmente no que diz respeito à solidariedade com os pobres. Um 

sinal forte desta realidade é a dificuldade na compreensão dos valores 

da Vida Religiosa em si. A perspectiva é chegar à ordenação em vista 
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de obter os privilégios próprios da classe. Uma consequência prática 

desta mentalidade é o pequeno número de formandos para irmãos em 

toda a Congregação. Alguns irmãos, já professos perpétuos, marcados 

por este ambiente clerical, são motivados a optarem pela ordenação. 

Nossos formadores precisam estar mais capacitados para lidarem com 

esta mentalidade e assegurarem a formação para a Vida Religiosa nas 

suas exigências e nos seus valores. Reconhecemos, também, um limite 

do nosso processo de formação inicial que não contempla uma 

formação específica para os irmãos, especialmente no tempo do 

Escolasticado.  

36 – No aspecto da Formação permanente, a maioria das Províncias e 

Regiões desenvolveram programas específicos através de encontros, 

sessões de estudos e de retiros específicos. Em nível Congregacional 

esbarramos no aspecto econômico novamente. No momento atual, não 

dispomos de recursos para propor especializações nos campos 

específicos de nosso carisma, espiritualidade e missão específicos. 

Somos conscientes de que nos faltam especialistas na Eucaristia, em 

Padre Eymard e nas demais expressões do carisma conforme a Regra 

de Vida nos apresenta. As iniciativas ficam a cargo das Províncias e 

Regiões, que se empenham garantindo todo o investimento. 

Incentivamos a que estas iniciativas continuem e se desenvolver cada 

vez mais.  

 

Nossa Internacionalidade  

37 – A Internacionalidade da Congregação é uma constatação de 

nossa realidade: estamos presentes em 29 países. Isto representa uma 

diversidade de línguas, culturas, modelos de igreja e compreensão da 

realidade humana... 

38 – No nível dos conceitos, não encontramos nenhuma resistência 

declarada a esta perspectiva, pois ela tem ressonância na atualidade 

como efeito da globalização econômica que gera a flexibilização das 

fronteiras. A mobilidade urbana é, hoje, um desafiante problema para 

os atuais governos em suas políticas públicas, seja ela no interior dos 

próprios países, provocando o diálogo cultural das diferentes origens, 

seja no nível internacional, motivada por novas buscas de 

sobrevivência, em especial das populações mais pobres. Assistimos, 

diariamente, à chegada de um grande número de refugiados africanos 
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que entram na Europa. Vemos os números de pessoas que deixam seus 

países em consequência das guerras políticas e religiosas aumentarem 

a cada dia.  Estas realidades que estão se impondo nos ajudam a 

constatar que o ser humano é capaz de se abrir para dialogar e se 

deixar ser “moldado” por novos valores culturais. Porém, onde ele se 

encontra, é também capaz de contribuir para que seus valores de 

origem interfiram na realidade que o acolheu. Os frutos de uma 

integração respeitosa têm gerado crescimentos no nível econômico, 

mas também da qualidade das relações humanas. Podemos, no olhar 

da fé, contemplar a realização da Palavra do Senhor, que nos convoca 

a sermos um só povo em Cristo Jesus, vivendo uma verdadeira 

fraternidade que ultrapasse raça, cultura, religião, grupos... 

39 – A leitura que fazemos sobre este aspecto é muito positiva no que 

diz respeito à acolhida e à compreensão daquilo que o 34° CG nos 

pediu. Reconhecemo-nos como uma família religiosa, fundada a partir 

da cultura francesa/europeia, que se estendeu nos diversos continentes, 

abrindo diálogo com outras formas de expressão cultural e eclesial. 

Concretamente podemos afirmar que seria inconsequente uma pessoa 

eucarística não ser aberta para a comunhão internacional. Nos 

encontros e nas visitas com os formandos nas diferentes etapas, esta 

abertura à internacionalidade não encontra dificuldades. É parte 

integrante da mentalidade do jovem de hoje, como um efeito de seu 

trânsito no mundo virtual que, fantasiosamente, se apresenta sem 

fronteiras. 

40 – Como Congregação, temos uma resposta atual e concreta ao 

desafio da internacionalidade: a Espiritualidade Eucarística Renovada. 

Nosso testemunho de construção de verdadeiras comunidades 

fraternas, que acolhem as diferenças como dons, pode ser para as 

sociedades interculturais uma luz, um projeto a ser desenvolvido. 

Nossa construção de comunidades orantes, que revelam a 

centralidade de Deus em nossas relações, pode ser um incentivo para 

os diálogos dos grandes grupos religiosos e também das experiências 

individuais na relação com o sagrado. Nossa forma de viver a missão, 

como comunidade de serviço, na disponibilidade e na gratuidade, 

tendo como principal interesse o crescimento do Reino, a partir da 

Eucaristia, pode ser uma luz para desenvolvermos ações que 

multipliquem as diferentes riquezas que recebemos de Deus.  
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41 – Quando partimos para a concretização de um projeto 

congregacional e internacional, os frutos comprovam que este é o 

caminho a ser seguido. Temos algumas experiências presentes na 

Congregação que buscam responder aos desafios da missão e da vida 

comunitária. Os limites se mostram presentes, mas, em verdade, não 

podem ser atribuídos somente à internacionalidade da comunidade, 

pois os mesmos desafios estão presentes também nas demais 

comunidades de religiosos de uma mesma cultura. O que se espera de 

um religioso que se dispõe a viver esta experiência é uma abertura ao 

diferente e uma capacidade de diálogo para que nenhuma mentalidade 

cultural venha a se impor no relacionamento e na missão. 

42 – Cremos que a composição de comunidades interculturais deve 

continuar como um objetivo a ser aprofundado e desenvolvido em 

nossa Congregação. O fechamento em regiões/províncias nos 

empobrece e limita nossas escolhas, impedindo-nos de desbravar 

nossos ambientes missionários. É comum escutarmos, em algumas 

realidades de infertilidade vocacional e missionária, que não temos 

mais no que colaborar, que não somos solicitados para expressar 

nosso carisma como antigamente. Constatamos, porém que a chegada 

de religiosos de outras culturas, com um ardor apaixonado pela missão 

eucarística, porta algo de novo. Eles são capazes de enxergar novos 

itinerários pastorais e missionários e propor soluções alternativas. 

Uma situação delicada entre nós é quando, no envio de um 

missionário, espera-se alguma compensação financeira à região ou 

província que o enviou. Isto gera limites nas relações, podendo gerar 

categorias diferenciadas de religiosos, criando um desconforto na vida 

comunitária.  

43 – A compreensão, como dissemos acima, do valor da 

internacionalidade congregacional deve ajudar-nos a superar a ideia de 

que seria a solução para garantir nossa presença em alguns postos de 

missão, simplesmente pelo fator da continuidade de nossa presença. A 

composição de uma comunidade internacional deverá ter o critério 

objetivo da somatória das diferentes experiências pessoais e eclesiais 

que podem trazer algo novo à missão. Um religioso que se desloca de 

sua cultura para assumir a missão em outra realidade deve portar, 

também, a sua contribuição específica. Caso contrário, seria uma mera 

continuidade de um modelo que pode estar com seus dias contados.  
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44 – A Mensagem final do 34° CG orienta que o Conselho Geral deve 

acompanhar as transferências de religiosos de uma Região/Província a 

outra. Isto tem sido feito pela aprovação dos contratos realizados entre 

as regiões/províncias e mesmo diretamente com a Cúria geral, como é 

o caso dos religiosos da comunidade de La Mure. Para além do dado 

institucional deste processo, deparamo-nos com o desafio de assegurar 

comunidades internacionais em lugares considerados estratégicos para 

a Congregação, em especial na Europa. Pela prática do exercício de 

governo em nossa Congregação, o Superior Geral não dispõe 

diretamente da autoridade para transferir um religioso de uma 

Província/Região para compor uma comunidade que responda a uma 

necessidade Congregacional. Neste ponto, contamos com a abertura e 

sensibilidade dos irmãos provinciais e regionais, mesmo sabendo das 

inúmeras necessidades locais, que estarão sempre presentes. 

 

Economia de Comunhão 

45 – Estudiosos da área econômica afirmam que a energia que move o 

mundo é o dinheiro. Pela sua forma moderna de se apresentar, não 

mais como cédulas ou moedas, mas como referências de bolsas de 

valores e cartões bancários, todas as organizações políticas, sociais e 

religiosas são, hoje, influenciadas e impulsionadas por esta energia.  

46 – Em nosso contexto Congregacional, somos participantes deste 

processo e sofremos também as consequências da atual crise 

econômica. Agrega-se a este fator a mudança que estamos vivendo, há 

alguns anos, da diminuição de presença nas províncias que, ao longo 

dos anos, acumularam reservas econômicas e das novas províncias em 

expansão que ainda não se autossustentam. Numa leitura de fé, 

podemos também acolher este momento como um kairos, uma graça 

que Deus está nos dando para sermos mais pobres segundo o 

evangelho e testemunharmos de forma mais explícita a profissão 

pública que fizemos. 

47 – A solidariedade que presenciamos nestes últimos anos na 

Congregação é uma prova cabal de que a comunhão eucarística entre 

nós passou também pelo aspecto econômico. Províncias, Regiões, 

casas de formação, situações de calamidades e a casa generalícia 

foram assistidas, inúmeras vezes, pelas Províncias com maiores 

recursos financeiros. Esta comunhão gera maior fraternidade e 
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sentimento de pertença à mesma família que, em situações diversas, 

precisa de sustento.  

48 – Neste aspecto econômico, necessitamos de uma posição clara 

deste CGA. Conforme os dados apresentados no 34° CG, a 

administração geral vem trabalhando em déficit há alguns anos, e 

chegamos a uma situação limite. Não dispomos de recursos suficientes 

para realizar a nossa missão conforme o modelo atual concebido. A 

contribuição das Províncias e Regiões, segundo a nova forma proposta 

que deveremos votar neste CGA, que foi elaborada pelo ecônomo 

geral e a Comissão Internacional de Finanças, não é uma resposta ao 

déficit, mas uma redistribuição mais justa da responsabilidade 

econômica com a Congregação. Peço a vossa atenção à apresentação 

do ecônomo geral, que nos fornecerá dados atualizados, para que 

possamos refletir e propor caminhos mais seguros para o futuro da 

Congregação.  

 

Passos futuros 

49 – Este CGA será chamado a indicar o caminho a seguir em vista da 

preparação ao 35° Capítulo geral. Uma comissão de Memória e 

Discernimento está fazendo uma escuta atenta da apresentação de 

nossa realidade e irá propor, para o nosso discernimento, o tema 

central a ser desenvolvido no decorrer desta preparação. Como 

Conselho geral apresentamos algumas sugestões para este 

discernimento, fruto de nossa reflexão a partir do serviço que estamos 

prestando.  

50 – O grande tema da missão continua como uma urgência na vida da 

Igreja. Papa Francisco insiste nos seus pronunciamentos e nos seus 

escritos na necessidade de cada cristão sair de si e ir ao encontro das 

pessoas, anunciando com a vida o Evangelho de Jesus Cristo: uma 

Igreja em saída! De nossa parte, como Congregação, já nos 

convencemos que uma verdadeira vida eucarística tem como 

referência a busca de comunhão e partilha, isto é, viver a 

missionariedade de nossa vocação. Nossa Regra de vida, no número 2 

nos recorda o exemplo de Pe. Eymard: “Convencido que uma vida não 

pode ser plenamente eucarística se não for consagrada a Deus e às 

pessoas, ele nos deixou um exemplo de contemplação e de ação 
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apostólica”. Assim sendo, acreditamos que temos muito ainda o que 

aprofundar e concretizar na linha da “paixão pela missão eucarística”. 

51 – Pe. Eymard é nossa referência para compreendermos o grande 

mistério da Eucaristia. Seus estudos, sua experiência apostólica e sua 

vida mística apontam como devemos viver e anunciar este mistério 

hoje. Uma dimensão ainda não muito explorada em algumas gerações 

de sacramentinos é o seu voto de personalidade que no mês passado, 

21 de março, celebramos o aniversário de 150 anos deste grande 

acontecimento em sua vida. A força deste dom na vida de Pe. Eymard 

sempre se manifestou em sua ação apostólica, em uma fecundidade 

reconhecida. Aprofundarmos este Dom poderá também nos ajudar a 

sermos mais fecundos na missão. 

52 – Uma linha de reflexão também se abre na Igreja com a realização 

do Sínodo da Família. Este desafio nos toca de diferentes modos: 

somos uma família espiritual que é chamada a fazer um caminho de 

comunhão em vista de sermos uma presença mais qualificada no seio 

da Igreja; estamos em contato direto com os diferentes modelos de 

família em nossas ações apostólicas que nos desafiam a apresentarmos 

novas formas de realização da missão; somos conscientes que o 

nascimento de vocações depende de uma estrutura mínima de família 

e de uma participação efetiva na vida da grande família que é a Igreja. 

Acreditamos que este evento eclesial também deve iluminar nosso 

discernimento.  

 

Considerações finais 

53 – Conforme afirmei anteriormente, nosso carisma continua 

plenamente válido, atual e indispensável para o momento que a Igreja 

e o mundo passam. Esta constatação deve alimentar nossa esperança e 

nos fazer mais criativos em nossas ações de governo e nas expressões 

de nosso carisma na missão. Na pessoa de Papa Francisco, a Igreja nos 

convoca a estarmos mais próximos da realidade e de maneira especial, 

mais próximos dos pobres, como um caminho seguro de encontro com 

o Senhor. Este encontro torna-se valioso para o nosso processe 

contínuo de conversão.  

54 – Relembrei na carta de convocação que o CGA tem como uma de 

suas competências preparar o próximo capítulo geral, que também 

elegerá uma nova equipe para a Administração geral da Congregação. 
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Não é fácil para todos os religiosos compreenderem a dinâmica de 

uma casa geral, mesmo de uma Congregação média como é a nossa. 

Tentando responder a um pedido do 34º CG, buscamos estar mais 

presentes nas províncias e regiões. Em cada viagem para as visitas 

canônicas e também para participarmos de eventos como capítulos, 

assembleias, datas significativas, etc. buscamos, dentro do possível, 

fazer a animação própria de nossa missão e alimentar os laços de 

pertença à toda a Congregação.  

55 – Como Conselho Geral vivemos grandes desafios neste período. A 

substituição de um conselheiro, nas circunstâncias em que se deu não 

foi fácil para nós. Buscamos acompanhar e dar todo apoio possível ao 

nosso irmão que hoje sofre as penas do acontecido. Agradecemos a 

compreensão de todos os provinciais consultados na época e em 

especial pela adesão à nossa proposta de eleição de Pe. Joseph Binh 

para recompormos a nossa equipe. Nossas fragilidades também se 

manifestaram em nossos limites físicos de saúde. Nem sempre somos 

todos capazes de aproveitar da melhor forma este tempo dedicado 

exclusivamente a esta missão para avançarmos em reflexões, 

adquirirmos maiores conhecimentos, fazermos novas experiências. 

56 – Permitam-me uma pequena palavra sobre o nosso modo de viver 

o governo geral da Congregação. Já em 1993, quando fui convidado a 

participar do XXXI Capítulo geral, escutei uma reflexão sobre a 

necessidade de repensarmos a forma de atuação do Conselho geral. 

Algumas congregações fazem experiências diversas que também nos 

inspiram a pensarmos novas formas. Já sinalizei os desafios da 

manutenção econômica desta estrutura atual e da pouca influência que 

podemos exercer nas decisões que envolvem toda Congregação. Seria 

justo e prudente criarmos uma comissão de estudo em vista de 

apresentar ao próximo Capítulo geral possíveis propostas de novas 

formas de atuação do Conselho geral em nossa Congregação?  

57 – Iluminados pelo conteúdo que nos é proposto pela Igreja para 

vivermos este Ano dedicado à Vida Consagrada e em perspectiva de 

celebrarmos um Ano Santo especial para aprofundar a Misericórdia de 

Deus, convido-vos, como responsáveis pelos governos 

provinciais/regionais e como animadores diretos da vida consagrada 

de nossos irmãos a vos dedicarem de forma especial a esta missão. 

Este é o tempo que nos é dado para respondermos a este chamado que 

generosamente assumimos diante do Senhor Deus com dedicação, 
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esforço, sofrimentos, mas também alegrias. Não nos falta a assistência 

generosa e materna da Mãe da Eucaristia que nos acompanha sempre. 

Contamos com a paterna intercessão de São Pedro Julião Eymard para 

que possamos levar adiante este grande sonho de eucaristizar o 

mundo.  

58 – “O Senhor nos chama hoje, amanha será tarde demais”. Somos 

chamados a alcançar esta liberdade interior atualizando este voto da 

personalidade de Pe. Eymard: “Nada para mim, como pessoa; e, 

pedindo a graça essencial, nada por meio de mim. Modelo: a 

Encarnação do Verbo”. 

 

Roma, 26 fevereiro de 2015 

Festa da Apresentação do Senhor 

Ano da Vida Consagrada 
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ESPIRITUALIDADE DO TEMPO COMUM 

 
Pe. Vitório Baggi, sss 

 

Todas as formas de espiritualidade nascidas do modo de viver o 

seguimento de Cristo sob o impulso do Espírito Santo nunca podem 

prescindir da liturgia, pois ela é a seiva vital, a fonte de vida e 

expressão celebrativa da Igreja.  

Então temos o ano litúrgico. Este não é uma ideia, mas é uma 

pessoa: Jesus Cristo e o seu mistério realizado no tempo e que, hoje, a 

Igreja celebra sacramentalmente como, ‘memória’, ‘presença’, 

‘profecia’. O mistério de Cristo foi compreendido e celebrado 

liturgicamente pela Igreja ao longo dos tempos segundo o critério que 

vai da ‘concentração à distribuição’. Não devemos esquecer este dado 

importante: o culto da Igreja nasceu da Páscoa e para celebrar a 

Páscoa.  

Nos primeiros tempos, portanto, celebrava-se somente o 

“mistério” de Cristo. Aos poucos surgiu a exigência de celebrar os 

‘mistérios’ de Cristo separadamente, por motivos pedagógicos e 

teológicos. Esta é a vida litúrgica da Igreja. É aquilo que fazemos 

todos os anos. E, por sinal, não podemos esquecer que já estamos 

celebrando o Tempo Comum no decorrer deste ano litúrgico de 2014 

– 2015.  

Se conseguirmos celebrar de maneira mais consciente, ativa, 

plena os mistérios de Cristo, então nos sentiremos mais motivados e 

capacitados para celebrar o Tempo Comum deste ano que recomeçou 

segunda - feira após Pentecostes e que terminará antes das Primeiras 

Vésperas do primeiro domingo do Advento. Como reza o Guia 

Litúrgico-Pastoral da CNBB (44): “A tônica dos 33 (ou 34) domingos 

é dada pela leitura contínua do evangelho. Cada texto do evangelho 

proclamado nos coloca no seguimento de Jesus Cristo, desde o 

chamamento dos discípulos, até os ensinamentos a respeito dos fins 

dos tempos. Neste tempo, temos também as festas do Senhor e a 

comemoração das testemunhas do mistério pascal (Maria, Apóstolos e 

Evangelistas, demais Santos e Santas)”.  

Parece, portanto que, para entrar vitalmente no Tempo Comum, 

celebrando o mistério de Cristo, é necessário retificar algumas 

perspectivas parciais ou redutivas em que ele é encarado sobre tudo 
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pelas chamadas “devoções” onde prevalece o aspecto anedótico, 

sentimental e moralista em detrimento do aspecto salvífico.  

É necessário recuperar, à luz da melhor teologia bíblico-

patrístico-litúrgica e dos ensinamentos do Vaticano II, a riqueza e a 

centralidade do Mistério Pascal e, sentirmo-nos, mediante a 

celebração litúrgica, atualmente envolvidos e imersos no próprio 

Mistério.          

Portanto, precisamos viver a dimensão cristocêntrico – trinitária 

própria do culto cristão. Tal dimensão enfim, exige que ela seja vivida 

e alimentada por meio dos ritos e das orações da própria celebração e, 

antes de mais nada, por meio dos textos bíblicos da Liturgia da 

Palavra.    
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SEMINÁRIO NACIONAL PARA VIDA CONSAGRADA 

REFLEXÕES SOBRE O ANO DA VIDA CONSAGRADA 

 
Pe. Rafael Cáceres, sss 

Pe. José Laudares de Ávila, sss 

 

No contexto do ano da Vida Consagrada, realizou-se em Aparecida – 

SP, entre os dias 07 e 10 de Abril de 2015, o Encontro dos Religiosos 

e Religiosas do Brasil e de alguns países da América Latina. 

Partilhamos com vocês algumas ideias que foram expostas e que se 

tornaram pontos de meditação do retiro do conselho provincial em 

junho deste ano: 

1 – Se nos convida a resgatar o caminho da Consagração. Quer dizer, 

dar o valor à vocação que o Senhor nos chama, sem esquecer que é ele 

quem nos chama. Recordar ainda mais que nossos fundadores atuaram 

dando uma resposta concreta à suas realidades e não ficaram só em 

palavras. 

2 – O mundo de hoje nos convida a evangelizar nossa vocação, por 

isso o tema do encontro, Lc 24, 32: “Não ardia os nossos corações 

quando ele nos falava pelo caminho?”. 

3 – Se nos convida a darmos conta que nós somos alcançados pelo 

mistério. Quer dizer, se nos propõe “uma mística de olhos abertos”, 

como disse Irmã Annete. A vida religiosa nos pede para assumirmos a 

existência como seres humanos concretos, com defeitos. 

Continuava a Irmã: “Que meu ouvido que escuta se transforme em um 

olho que veja com lucidez”, esse é o desafio do religioso hoje. 

Pedimos a Deus que nos dê olhos pascais para ver as coisas, as 

pessoas e todas as situações que somos chamados a viver hoje. 

 

Padre Joan Gerardo Colin 

1. A criação da CRB, que completa 62 anos, tem tido uma grande 

repercussão internacional. Depois do Concílio Vaticano II, a CRB 

foi um organismo da Igreja que trabalha em sintonia com a CNBB. 

Foi apresentando um extenso relatório das Assembleias e 

Seminários realizados pela CRB ao longo dos 62 anos de 

caminhada. Ela exerce uma grande expressão da Vida Religiosa 

Consagrada em todo o território nacional. Sua finalidade principal é 

congregar a VR Consagrada respeitando os diversos dons e 
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carismas de todas as congregações, ela quer celebrar e fortalecer os 

laços que devem existir entre os consagrados (as) a serviço da 

construção do Reino de Deus. 

2. A CRB procura promover sempre a unidade e o diálogo, a harmonia 

entre todos os organismos da Igreja. “A Vida Religiosa Consagrada 

está buscando uma verdadeira perfeição por meio de uma profunda 

conversão e ter uma verdadeira paixão por Cristo e seu Evangelho, 

revivendo os carismas e renovando uma dinâmica própria do 

Evangelho (a VR deve concentrar-se no Evangelho).” O documento 

Perfectae Caritatis nos chama há 50 anos a viver nossas 

espiritualidades e nossa místicas no Evangelho, de onde devemos 

ser mais irmãos para chegar a sermos mais místicos, mais santos, 

castos, pobres e obedientes. A comunidade religiosa deve ser o 

lugar do Espírito Santo. A vida consagrada é chamada a ser sinal do 

amor e da presença de Jesus no mundo. É o lugar para servir e 

realizar os projetos de missão na obediência à voz de Deus.   

3. Nós Consagrados somos chamados pelo Espírito Santo Criador 

dentro de nossos carismas particulares. A profecia da VR se 

concretiza na comunhão com os pobres, sair às periferias e entrar no 

mundo dos mais abandonados. Ser mais comprometidos com os 

pobres, movidos a sair para conhecer o amor de Deus através deles. 

A autêntica VR deve viver o amor primeiro no espírito da 

congregação. O que nos levará a tomar a decisão certa. A meta é 

chegar a um caminho mistagógico que vai nos formando. Por isso é 

necessário sermos audaciosos. Nada nos poderá roubar a esperança! 

Deus é nossa alegria e esperança. “Vida Consagrada tens a Cristo e 

a Maria”.  

 

Irmão Afonso Murad 

1- A subjetividade envolve o Religioso em processos de decisão. 

2-  Hoje se vive a vida comunitária com menos retrocessos e mais 

consensos. 

3-  A VR se vive hoje na tensão produtiva. Fala-se mais do 

encantamento de se deixar tocar pelo amor de Deus. Hoje se olha 

mais a pessoa e isso tem sido bom. Deve-se ter em conta os pobres 

que nos ensina que se pode ser feliz com pouco. 

4-  Valoriza-se mais a mulher e se dá um valor de igualdade. O Papa 

Francisco tem feito um trabalho enorme para gerar a igualdade entre 

o homem e a mulher. 
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5- A VR está chamada também a preocupar-se com os diversos grupos 

sexuais e isso também atinge a VR, também a Pastoral Vocacional e 

outros. Nisso temos que ser astutos.  

6- Boa é a tendência de valorizar mais os leigos e assim responder com 

nossos carismas ao chamado do mundo atual, embora isso tenha 

sido um perigo, já que nos tem afastado, em algumas congregações, 

dos pobres.  

7- Desafiados a uma internacionalidade e também a afrontarmos os 

contextos interculturais de nossas sociedades. 

 

Irmã Mercedes Sánchez (México) 

Luzes e Sombras 

A esperança dinamiza a realidade. Temos os documentos de “Santo 

Domingo” que nos falava da inculturação; “Aparecida” no falava da 

missão, para que todos tenham vida. É o resumo de tudo o que temos, 

mas partilho a realidade que tenho vivido: 
 

a)  A VR hoje é um convite a retirar as pedras dos túmulos, deixar os 

lençóis lá dentro e “Fazer sair o Ressuscitado”. 

b)  A VR é um convite a nos renovar no Espírito, isso é o futuro. 

c)  Porque nos acomodar à escuridão? Somos buscadores da luz, 

buscadores de Deus. 

d)  O perfume de Deus está presente, cheio de esperanças e é 

necessário darmos conta do que somos donos, do que possuímos. 

e)  A Consagração é bloqueada quando nos deixamos levar pelo 

imediatismo, porque o amor providente de Deus se faz presente no 

nosso tempo. Sempre necessitamos fazer uma leitura dos 

acontecimentos, tentando ver as coisas como Deus as veria. 

f)  A realidade nos convida, na VR, a ter caminhos mais humanos e 

transparentes. Tudo o que cheire Evangelho serve para levar à 

missão. 

g)  Concentrar-se para centrar-se, a verdadeira espiritualidade está 

aqui, em tentar ser mais humanos: uma vida assim contagia. O 

relacionarmos com caridade, com amor sincero fala ao mundo, esta 

é a prova de fé forte e madura. 

h)  Na missão, o Papa Francisco nos convida às periferias. Uma leitura 

da realidade que nos interpela e que nós temos que enfrentar. 

i) A Autoridade hoje não deve deixar as coisas como estão. Deve 

propor caminhos que engendrem vida na missão.   
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ADORAÇÃO EUCARÍSTICA 

NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO APARECIDA 

12 de Outubro 

Solenidade 

 
Pe. Renivaldo Bruno, sss 

 

 Preparar a capela de maneira que esteja um ambiente acolhedor e 

orante, cuidando para que não seja desproporcional à costumeira 

arrumação para uma Celebração Eucarística. 

 Convidar os irmãos a entrar em um clima de oração e de intimidade 

com Deus. 

 Se a comunidade dispõe de instrumento musical, com um fundo 

musical pode entoar um refrão convidado ao silêncio. 

 

Acolhida: 

Irmão, por meio da oração pessoal, comunitária, por meio da Palavra 

proclamada, como também por meio do canto o Senhor falará ao 

nosso coração. Disponíveis à ação do Espirito de Deus, em um 

momento de recolhimento, abramos nosso ser para o nosso Criador, 

para contemplarmos o Mistério do Senhor. 
 

Silêncio 
 

Refrão: 

Confiemo-nos ao Senhor, ele é justo e tão bondoso. 

Confiemo-nos ao Senhor, Aleluia.  
 

Silênio 
 

Exposição: 

Vinde e vede, vinde!  

Ele está no meio de nós!  

Ele está no meio de nós!  
 

 

Silêncio 
 

 

 

 



Vol. IV – Segunda parte do Tempo Comum Página 29 
 

Canto 

Cantar a beleza da vida,  

presente do amor sem igual:  

Missão do teu povo escolhido,  

Senhor, vem livrar-nos do mal.  
 

Vem dar-nos teu Filho, Senhor,  

sustento no Pão e no Vinho. 

E a força do Espírito Santo,  

unindo o teu povo a caminho. 
 

Erguer os que estão humilhados,  

doar-se aos pequenos, aos pobres: 

Missão do teu povo escolhido.  

Senhor, nossas forças redobre!  

 

Buscar a verdade, a justiça,  

nas trevas brilhar como a luz: 

Missão do teu povo escolhido.  

Senhor, nossos passos conduz!  
 

Andar os caminhos do mundo,  

plantando teu Reino de paz:  

Missão do teu povo escolhido.   

Senhor, nossos passos refaz!  
 

Fazer deste mundo um só povo,  

fraterno, a serviço da vida: 

Missão do teu povo escolhido.  

Senhor, vem nutrir nossa lida! 

 

Silêncio: 
 

Salmo: 

Eu me entrego, Senhor, em tuas mãos 

E espero pela tua salvação! 
 

Junto de ti, ó Senhor, eu me abrigo,  

Não tenha eu de que me envergonhar; 

Por tua justiça me salva e teu ouvido  

Ouça meu grito: “Vem logo libertar!” 
 

Sê para mim um rochedo firme e forte,  

Uma muralha que sempre me proteja; 

Por tua honra, Senhor, vem conduzir-me,  

Vem desatar-me, és minha fortaleza! 
 

Em tuas mãos eu entrego o meu espírito,  

Ó Senhor Deus, és tu quem me vai salvar; 

Tu não suportas quem serve a falsos deuses,  

Somente em ti, ó Senhor, vou confiar! 
 

De minha parte, Senhor, em ti confio,  

Tu és meu Deus, meu destino, em tuas mãos!  

Vem libertar-me de quantos me perseguem,  

Por teu amor, faz brilhar tua salvação! 
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Silêncio: 
 

Texto Bíblico: Lc 23, 45 
 

Meditação (elementos para quem preside) 

“A entrada no mundo espiritual é sempre um mistério que assusta a 

alma. Por isso, todos olhamos com precaução, mas com horror, o 

momento inevitável da morte. Estamos tão acostumados com um 

mundo com leis concretas que conhecemos, a qual nós somos 

acostumados, que quase todo o mundo causa um sentimento de 

espanto ao entrar em regiões desconhecidas, a da morte. 

Esta precaução e temor não podiam existir no Divino Filho, no Verbo 

Encarnado; no entanto, ouvimos-lhe exclamar: ‘Pai, em tuas mãos 

entrego meu espírito’. Por quê? 

Podemos imaginar o Calvário como um lugar trágico, não somente 

pela insolência da multidão pronunciando gritos, blasfêmias e 

zombarias, esta situação já havia terminado. As trevas haviam feito 

desfilar os zombadores, e há silêncio no Calvário por um tempo de 

três horas, no entanto, continua sendo aquele um lugar terrível, pois 

me permita contestar a pergunta com outras questões: quem moveu 

aqueles lábios escarnecedores? Quem animou aqueles insolentes 

gritos raivosos? Quem inspirou as blasfêmias? O inimigo de Deus e 

dos homens pôs em jogo todos seus recursos espirituais para dar lugar 

a aquela vitória contra o Filho de Deus encarnado, aquela vitória que 

foi sua maior derrota.  O Diabo e seus exércitos, que parecem ter se 

manifestado de um modo especial na Palestina durante o ministério 

público de Cristo, chegaram ao cúmulo de sua atividade e no ápice de 

sua responsabilidade na tragédia do Calvário. 

Ora, o Redentor, feito homem, reduzido condição de homem, por sua 

voluntária kenosis (esvaziamento do logos divino), vai entrar no 

mundo espiritual, vai subir ao céu passando através do inferno, no 

mesmo calvário e provavelmente um pouco mais tarde, de um modo 

literal, tenhamos que interpretar textualmente a passagem em Pedro 3, 

19. 

Cristo não teme aquela parte espiritual de sua tragédia, não teme mais 

que uma coisa: estar separado de Deus. Agora se mostra tranquilo e 

confiante. 

“Ainda que eu ande pelo vale da morte, não temerei mal algum.” 

(Salmo 23,4). Se isto podia dizer um pobre pecador, o salmista Davi, 
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muito mais o Salvador perfeito, por isto o ouvimos exclamar: “Pai, em 

tuas mãos entrego meu espírito.” Aquele que nos falou do mendigo 

Lázaro que foi levado pelos anjos quando deu seu último suspiro, não 

desejaria ter uma corte celestial quando, cumprida sua missão e sua 

obra redentora, sobre a terra, se disporia para entrar pelas portas 

eternas (aquelas portas que lemos no salmo 24, e em Apocalipse 21, 

12-13). Não quis tê-la no Getsêmani (Mateus 26, 36 – 54), porém a 

proteção do Pai não seria nenhum impedimento para sua obra 

redentora já consumada. 

Quão encorajados deveriam ficar seus amigos que não lhe 

abandonaram nem mesmo naquelas horas de crescente escuridão 

física! Sabiam que se eles podiam já apenas vê-lo, e muito menos 

ajudá-lo, os céus estavam espiritualmente abertos para protegê-lo e 

levá-lo em triunfo à região celestial. 

A experiência do Salvador como homem tem que ser a nossa também 

de um modo inevitável; todos temos que passar por este sombrio vale. 

Quando? Como? Não sabemos, mas virá dentro de poucos anos. Então 

podemos nos dirigir a Deus do mesmo modo que seu Filho o fez? Se é 

o nosso Pai, podemos! A grande questão para nós é: O que devemos 

fazer para que o seja? Temos a resposta em João 1, 12 e Efésios 1, 5. 

A morte redentora de Cristo é a garantia de que podemos terminar 

nossos dias com a mesma confiança que Ele, se o termos aceitado 

como nosso Salvador e Senhor. Somente então poderemos dizer com 

alegria: Pai, em tuas mãos eu entrego meu espírito! Leve-o como 

quiseres e onde quiseres, por esse universo misterioso, insondável, 

invisível, onde há inimigos poderosos não abrangidos ainda, mas nele 

Tu reinas porque é o Criador e Senhor Todo Poderoso. Poderemos 

dizer isso quando a chegue a hora? Poderemos enfrentar com uma 

realidade tão misteriosa e desconhecida sem nenhum temor? 

Poderemos, sim! Mesmo que não sejamos, como Ele era, Unigênito, 

poderemos como filhos adotivos. Veja como Estêvão, que não era 

mais que um fiel como nós, pôde imitá-lo em algumas de suas 

palavras da Cruz. Sigamos seu exemplo e se cumprirá em nós, como 

se cumpriu em Estêvão, a promessa de Cristo: não se perturbe vosso 

coração...” “Vou preparar um morada para vós”. E iremos para aquela 

morada por sua Graça, para vê-lo e estar com Ele “imensamente 

melhor” (Filipenses 1, 23) pelos séculos dos séculos” (São João Paulo 

II). 
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Após um momento de silêncio, fazer uma partilha espontânea da 

Palavra. 
 

Preces Espontâneas 

Ó Senhor, ó Senhor neste dia, escutai nossa prece. 

 

Bênção 
 

Tão sublime Sacramento, adoremos neste altar 

Pois o Antigo Testamento deu ao Novo seu lugar 

Venha a Fé, por suplemento, os sentidos completar 

Ao eterno Pai cantemos e a Jesus, o Salvador 

Ao Espírito exaltemos, na Trindade Eterno Amor 

Ao Deus Uno e Trino demos a alegria do louvor 

Amém! Amém! 

 

Oração (cf. à escolha, uma das sete orações, Ritual da Sagrada 

Comunhão e do Culto Eucarístico fora da Missa, p. 61). 
  

Reposição (Faz-se a reposição do Santíssimo, enquanto a 

comunidade pode entoar um canto eucarístico). 
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LECTIO DIVINA 

NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO APARECIDA 

12 de Outubro 

Solenidade 
 

Pe. Renivaldo Bruno, sss 

 

Invocação ao Espirito Santo:  
Vem, vem, vem, vem Espirito Santo de Amor,  

vem a nós, traz a Igreja um novo vigor. 
 

“Maria, mãe de Jesus, voz dos pobres e pequenos, acolheu a Palavra 

de Deus em seu coração e a pôs em prática” (RV 14). 
  

Silêncio 
 

Leitura 
 

Evangelho (19, 25-27) 

O que diz o texto? 
 

Silêncio 
 

Dai-nos a bênção/ ó mãe querida!  

Nossa Senhora/ Aparecida.  

Dai-nos a bênção/ ó mãe querida!  
Nossa Senhora/ Aparecida.    

 

1.Sob esse manto/ do azul do céu.  

Guardai-nos sempre/ no amor de Deus.    
  
Silêncio: 
 

Meditação 
 

Maria nos convida a este encontro íntimo com Deus por meio da 

oração, escutando sua Palavra, e buscando meditá-la. Junto à cruz 

Maria recebe de Jesus um grande legado, ser Mãe do discípulo que ele 

mais amava, e assim também ser Mãe de toda humanidade. 

Celebramos a Festa de Nossa Senhora Aparecida. Como é de nosso 

conhecimento, os pescadores primeiro pescam o corpo da Virgem, 
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depois a cabeça. Os pescadores encontraram na imagem da Virgem 

um grande sinal de Deus, para não desistirem diante das dificuldades, 

apesar de nada terem pescado. 

A imagem de Nossa Senhora Aparecida, assim chamada pelos 

pescadores e em seguida pelos habitantes desse povoado, permanece 

aí nesta cidade que hoje recebe o nome de Aparecida, e que, desde o 

seu santuário protege a todo o povo brasileiro e aos que a ela 

recorrem. 

 

Oração 
 

Preces: espontâneas 

Resposta: Maria, Mãe de Deus e nossa, rogai por nós! 
 

Ao final, quem conduz reza: 

Ó Deus todo-poderoso,  

ao rendermos culto à Imaculada Conceição de Maria,  

concedei que o povo brasileiro,  

fiel à sua vocação  

e vivendo na paz e na justiça,  

possa chegar um dia à pátria definitiva.  

Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,  

na unidade do Espírito Santo. 
 

 

Contemplação 
 

Silenciar, deixando que a palavra lida, meditada e rezada nos faça 

ver o mundo, nossa realidade com o olhar de Deus. 
 

Canto: 

Dai-nos a bênção/ ó mãe querida!  

Nossa Senhora/ Aparecida.  

Dai-nos a bênção/ ó mãe querida!  
Nossa Senhora/ Aparecida.    
 

2. Eu me consagro/ ao vosso amor/  

Ó Mãe querida do Salvador. 
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Ação 

Que compromisso a Palavra de Deus me inspira a fazer com Deus? 

 

Silêncio 

 

Canto  

 
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,  
 

–
55

 como havia prometido aos nossos pais, *  

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

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

Como era no princípio, agora e sempre. Amém. 
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ADORAÇÃO EUCARÍSTICA 

SOLENIDADE DE TODOS OS SANTOS 

1º de Novembro 

 
Ir. Willian Fausto, sss 

 

Presidente: “Cantai ao Senhor Deus um canto novo, porque ele fez 

prodígios! Sua mão e seu braço forte e santo alcançaram-lhe a vitória” 

(Salmo 97,1). 

O único “digno de receber o poder, a riqueza, a sabedoria e a 

força, a honra, a glória e o louvor” (Ap 5,12) é Jesus, o Cordeiro de 

Deus imolado. A ele cantamos, com nossas vidas, um cântico novo de 

adoração.  

Hoje nossa comunidade se reúne para adorar. Adoramos porque 

somos agradecidos, fomos perdoados e salvados por Jesus. Ele é o 

motivo de nosso cântico novo. A santidade é a vida diante de Jesus. 

Não apenas de fórmulas religiosas, mas sim como celebração de uma 

vida sempre a caminho. Com todos os santos e santas, que já estão 

contemplando (em adoração) Jesus, nos reunimos para cantar as 

maravilhas que ele tem feito em nossas vidas. 
 

Silêncio orante. 
 

Canto: Cantar várias vezes e intercalar silêncio e refrão orante, buscar 

criar um clima de oração e silêncio. 

 

Louvarei a Deus, seu nome bendizendo.  

Louvarei a Deus, à vida nos conduz. 
  
 

1. Recordação da vida 
 

Presidente: A vida é um grande louvor a Deus. Em tudo Deus está 

falando. Em uma catástrofe, ele nos convida a sermos solidários. Em 

tempo de guerra, o Senhor adverte à Paz. No luto, temos para onde 

correr e encontrar consolo. Ao experimentar momentos de júbilo, 

festa, celebração, dança ele está conosco. Voltemos nosso olhar ao 

passado e contemplemos o carinho que o Senhor tem para com seus 

eleitos. 
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Canto: Louvarei a Deus... 
 

 Façamos memória de nossa vida. Busquemos os rastros que 

Deus deixou e, durante a experiência, não nos demos conta que lá Ele 

estava. Quais foram os acontecimentos que mais lhe marcou nestes 

últimos dias vividos? Um nascimento, uma perda, um matrimônio, um 

aniversário, seu ofício, uma discursão, um pedido de perdão.  

Fazendo memória de nossa comunidade: um encontro, a 

catequese, momentos de oração, formação, desafios inter-relacionais, 

acordos, reconciliações, festividades. O que nos fez estar unidos ou 

buscar a união em Cristo? 
 

Canto: Louvarei a Deus... 
 

Silêncio orante 
 

2. Exposição do Santíssimo Sacramento 
 

Canto: Teu corpo e Teu sangue, Senhor és nossa vida.  

Teu corpo e Teu sangue, o Teu amor vem nos alimentar. 
 

Silêncio orante 
 

3. Presidente: “Louvem o nosso Deus, todos os seus servos, 

todos os que o temem, pequenos e grandes” (Ap 19, 5). Toda a terra 

canta as maravilhas do Senhor. O céu, a terra e a humanidade são 

convocados a proclamar a santidade de Nosso Senhor Jesus Cristo. 

Adoremos ao Senhor que reina eternamente. 

 

Canto: Te Deum 

1. 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. 
 

2. Todos os povos sonham 

E vivem nesta esperança 

De encontrar a paz 

Suas histórias todas apontam 

Para o mesmo rumo, onde Tu estás. 
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Santo, santo, santo 

Santo, santo, santo 

Todo poderoso 

É o nosso Deus 
 

3. Senhor Jesus Cristo, nós te louvamos 

E te agradecemos teu imenso amor 

Teu nascimento, teu sofrimento 

Trouxe vida nova, onde existe a dor. 
 

4. Nós te adoramos e acreditamos 

Que és o Filho Santo do nosso Criador 

E professamos tua verdade 

Que na humanidade plantou tamanho amor. 
 

5. Deus infinito, teu Santo Espírito 

Renova o mundo sem jamais cessar 

Nossa esperança, nossos projetos 

Só se realizam quando Ele falar. 
 

6. 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. 
 

4. Presidente: “Diante do Trono e do Cordeiro, cantavam um 

cântico novo” (Ap 14, 3). Somos cordialmente chamados a cantar um 

canto novo ao Senhor. Este canto é um gesto de amor a Deus e um 

reconhecimento da salvação e presença em nossa história. Com o 

salmista, cantemos a justiça, a fidelidade e a proximidade de nosso 

Deus. 
 

Salmo 98 (97) - Reginaldo Veloso 

1. Entoai ao Senhor novo canto  

pois prodígios, foi ele quem fez. 

Sua mão e o seu santo braço  

salvação nos trouxeram de vez. 
 

Então, os povos viram foi Deus quem nos salvou. 

Por isso, ó terra inteira, cantai o seu louvor. 
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2. Salvação o Senhor manifesta  

sua justiça às nações demonstrou. 

Recordando sua fidelidade  

pelo povo do seu grande amor. 
 

3. Celebrai ao Senhor com tambores 

com violões e pandeiros cantai, 

com atabaques, cornetas e flautas  

ao Senhor, Deus e Rei aclamai! 
 

4. Batam palmas o mar e os peixes  

todo mundo e o que ele contém; 

que os rios alegres aclamem  

e as montanhas bendigam também. 
 

4. Ante face de Deus alegrai-vos 

ele vem para nos governar, 

guiará com justiça os povos  

as nações no direito e na paz. 

 

6. Animador: Pelo Batismo somos agregados de tal maneira ao 

coração de Deus que nos confundimos com ele. Somos filhos de Deus 

e, na esperança futura, já estamos envolvidos com sua santidade. Não 

merecemos, mas recebemos o dom de Deus: seu amor incondicional 

que rompe com todas as lógicas humanas. 
 

7. Canto:  

Eu vim para escutar, Tua palavra, Tua palavra, Tua palavra de 

amor. (Eu gosto de escutar..., eu quero entender melhor..., o 

mundo ainda vai viver...) 
 

8. Palavra de Deus: 1 Jo 3,1-3  

Seja proclamada a Palavra de uma Bíblia, na mesa da Palavra. 
 

Caríssimos: Vede que admirável amor o Pai nos consagrou em nos 

chamar filhos de Deus. E somo-lo de facto. Se o mundo não nos 

conhece, é porque O não conheceu a Ele. Caríssimos, agora somos 

filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas 

sabemos que, na altura em que se manifestar, seremos semelhantes a 
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Deus, porque O veremos tal como Ele é. Todo aquele que tem n’Ele 

está esperança purifica-se a si mesmo, para ser puro, como ele é puro. 
 

9. Breve reflexão  
 

Pistas para reflexão  

João é o discípulo amado. Todos os seus escritos nos conduzem 

a conhecer e aprofundar o amor de Deus pela humanidade. Amar e ser 

amado é um anseio humano. Como somos imediatistas, desatentos e 

sem memória, sempre nos distanciamos de nossa essência: filhos de 

Deus. Se Deus é santo e partimos do seu coração, o que também 

somos? Em Cristo já somos santos. Não há que buscar o que já temos. 

Basta começarmos a agir de forma santa. 

Jesus sempre esteve do lado da viúva, do estrangeiro e do órfão. 

A maioria de suas ações de salvação foi para promover a vida dos 

marginalizados do seu tempo. Ele sabia trazer para o centro quem 

estava fora do círculo da liberdade, quem estava à margem. 

Ser santo é assemelhar-se a Cristo. Seguir seus passos. Quem 

despreza o pobre pode até ser religioso, porém está distante da 

santidade. Santidade, solidariedade, justiça e salvação emanam do 

mesmo poço: Jesus de Nazaré.  
 

10. Animador: Na plenitude da Revelação, Deus se encarnou 

em seu Filho Jesus, também por causa do “sim” que uma mulher 

chamada, Maria deu ao projeto do Pai. O diferencial de Maria era a 

santidade e pureza de coração. Repleta do Espírito de Deus, Maria foi 

a criatura que cantou o mais belo canto a Deus. Seu canto reuniu todas 

as realidades passadas, presentes em seu tempo e futuras. Seu canto 

novo nos motiva a seguir seu exemplo. Cantemos as maravilhas que o 

Senhor fez por nós por meio de Jesus e façamos nosso o projeto de 

Deus: 
 

Canto 

O Senhor fez em mim maravilhas,  

santo, santo, santo é seu nome. 

 

1. A minh’alma engrandece o Senhor e exulta o meu espírito em Deus, 

meu Salvador. 
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2. Porque olhou para a humildade de sua serva, doravante as gerações 

hão de chamar-me de bendita. 
 

3. O Poderoso fez em mim maravilhas, e santo é o seu nome! 
 

4. Seu amor para sempre se estende sobre aqueles que o temem. 
 

5. Manifesta o poder de seu braço, despede os ricos sem nada. 
 

6. Acolhe Israel, seu servidor, fiel ao seu amor. 
 

7.Como havia prometido a nossos pais, em favor de Abraão e de seus 

filhos para sempre. 
 

8.Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, 

agora e sempre. Amém! 
 

11. Preces: (estas preces foram extraídas do Oficio Divino das 

Comunidades, p.620, no entanto podem ser elaboradas outras 

conforme a necessidade da comunidade ou realizadas de forma 

espontânea). 

 

Presidente: Irmãos, louvemos a testemunha fiel, Jesus Cristo, nos 

santos e santas que seguiram seus passos e digamos: R.: Glória a ti, 

Senhor! 

 

1. Nós te louvamos, Senhor Jesus, porque nos amastes até o fim e 

porque és o primeiro entre todos os santos. 
 

2. Nós te louvamos, Senhor Jesus, por todas as pessoas que estão 

vivendo hoje a sua fé autenticamente, no meio de tantos sofrimentos e 

perseguições.  
 

3. Nós te louvamos porque nos fizeste participar da tua morte e da 

Ressurreição e és nosso caminho para a vida. 
 

4. Nós te louvamos, Senhor Jesus... 
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 12. Bênção 

 

Todos se ajoelham para a bênção, inclusive quem preside. 

 

Eu vos dou um novo mandamento:  

“Que vos ameis uns aos outros,  

assim como eu vos amei”,  

diz o Senhor. (Bis) 
 

1.Feliz o homem sem pecado em seu caminho, que na lei do seu Deus 

vai progredindo. 
 

2. Quero guardar vossa vontade e vossa lei; Senhor, não me deixeis 

desamparado! 
 

3. Glória ao Pai e ao Filho e ao Santo Espírito, pelos séculos dos 

séculos. Amém. 

 

Após o canto, o que preside, de pé, faz a oração (cf. à escolha, uma 

das sete orações, Ritual da Sagrada Comunhão e do Culto Eucarístico 

fora da Missa, p. 61). 

 

13. Reposição do Santíssimo 

Quem preside repõe o Santíssimo no Tabernáculo, enquanto todos 

cantam: 

Eu vos dou um novo mandamento:  

“Que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei”,  

diz o Senhor. (Bis) 
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LECTIO DIVINA 

FESTA DE TODOS OS SANTOS 
 

Ir. Willian Fausto, sss 

 

Ambiente:  

• Promover um espaço de silêncio e meditação.  

• Evitar conversas paralelas e perda de foco durante a Leitura 

Orante da Palavra de Deus.  

• Dispor as cadeiras de modo que todos estejam de frente (se possível 

organizar em círculo).  

• No centro do espaço colocar uma bíblia aberta, velas e palavras 

retiradas do evangelho a ser meditado (por exemplo: bem-

aventurados, discípulos, pobres, humildes, puros, dentre outras); ou 

conforme a criatividade da comunidade.  

• Sendo oportuno, se pode dispor algumas imagens que retratam as 

realidades propostas pelo evangelho, ao invés das palavras 

indicadas anteriormente. 

• Que todos tenham bíblia em mãos para a oração. Evitar 

compartilhar bíblias ou utilizar dispositivos móveis. 
 

Canto:  
Teu sol não se apagará,  

tua lua não terá minguante,  

porque o Senhor será tua luz,  

ó povo que Deus conduz.  

Cantar várias vezes, ora rápido, ora tranquilo, ora sussurrado, 

explorando as diversas realidades que este canto pode suscitar. 
 

1. Motivação: A Palavra de Deus é viva. Sua força 

transformadora é real para a comunidade que se reúne para dela sugar 

novas dinâmicas de vida. Pela oração, buscamos uma vivência 

encarnada do Evangelho, aspirando uma vida feliz. Porém, a 

felicidade não é um dato intimista ou apenas pessoal. Felicidade é a 

integridade de posturas transmitida em um novo jeito de ser e de 

relacionar-se com nossos irmãos. Felicidade é ser bem-aventurado, à 

modelo do Evangelho, mesmo que aos olhos do mundo pareça 

infelicidade. Quando estamos em Deus, ao passar pelo vale da aridez, 

o transformamos em manancial (cf Sl 84,6). 
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Para iniciarmos este momento orante, invocamos a presença do 

Espírito Santo para que ele nos ilumine e nos conduza às profundezas 

da vontade de Deus. 

 

Canto: 
Enviai o vosso Espírito, Senhor, (2x) e da Terra toda face renovai.  

Enviai o vosso Esprito, Senhor, (2x) e da terra toda face renovai. 
 

Silêncio orante 
 

Canto:  
Tua Palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor.  

Tua Palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor.  

Lâmpada para os meus pés, Senhor,  

luz para o meu caminho.  

Lâmpada para os meus pés, Senhor,  

luz para o meu caminho.  

Este canto será indicativo para início de cada momento da Lectio 

Divina, todavia pode ser escolhido outro canto conforme o costume 

ou inspiração da comunidade. 
 

2. Leitura da Palavra – Fazer uma leitura pausada do 

evangelho. Em seguida manter em silêncio e pedir para outra pessoa 

proclamar o texto em oração. 
 

Evangelho (Mt 5, 1-12) 

Naquele tempo, ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte e sentou-se. 

Rodearam-no os discípulos e ele começou a ensiná-los, dizendo: 

“Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos 

Céus. Bem-aventurados os humildes, porque possuirão a terra. Bem-

aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-

aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. 

Bem aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. 

Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-

aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de 

Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor da 

justiça, porque deles é o reino dos Céus. Bem-aventurados sereis, 

quando, por minha causa, vos insultarem, vos perseguirem e, 
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mentindo, disserem todo o mal contra vós. Alegrai-vos e exultai, 

porque é grande nos Céus a vossa recompensa”. 
 

• Em silêncio, leia novamente o evangelho. Leia sem nenhuma 

intenção. Releia imaginando a cena, os discípulos, o cenário, a 

multidão. Leia o texto como se você estivesse presente naquele 

momento. 

• Identifique cada sentimento ou pensamento que a leitura das Bem-

aventuranças lhe proporciona. Não tenha medo de ler e de sentir o 

que o texto sugere. Diga para o grupo, de forma espontânea e direta, 

palavras que te chamaram a atenção no Evangelho (exemplo: pobre, 

perseguido, amor, justiça; é somente dizer uma palavra neste 

momento como que buscando um eco do texto em nossos corações). 

 

3. Meditação da Palavra 

• Releia cada bem-aventurança de forma pausada. Pare em cada uma 

e trate de buscar os momentos de sua vida em que você passou por 

essas situações. 

• Recorde de pessoas que experimentaram ou situações que você 

presenciou em cada bem-aventurança. 

• Escolha a bem-aventurança que mais tocou seu coração. 

• Pare neste versículo. Saboreie relendo-o várias vezes. 

• Perceba o que este versículo está dizendo para você.  

• Este versículo lhe traz alegria, tristeza, agitação, calma, nervosismo, 

raiva, otimismo, esperança, amor, justiça, confiança, lhe aconselha?  

• Em voz alta, leia para o grupo o versículo que lhe conduziu neste 

momento. 

 

Pistas para uma breve reflexão: 

As bem-aventuranças nos prepara e exorta para a vivência do 

Reino de Deus entre nós. Aos olhos do mundo, os “bem-aventurados” 

aparecem em situação de debilidade e fragilidade. Mas se formos a 

fundo em cada proposição de Jesus, perceberemos que existe uma 

contradição entre a felicidade provinda do Evangelho e a felicidade 

proposta pelo mundo. 

Jesus disse: “felizes os pobres de Espirito” advertindo às 

riquezas desse mundo. Contra toda violência atual, Cristo convida a 

ser manso. Diante da cultura de festa, talvez passaremos por tristezas, 

choraremos. A vontade de Deus prevalece sobre toda libertinagem que 
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não é liberdade. Nos ambientes que atuamos, reina a competição; 

Jesus pede a misericórdia. E por ser um mundo de competidores, 

tantas vezes impera a mentira e a hipocrisia que é motivo para sermos 

misericordiosos. Estamos cansados de escutar rumores de guerras por 

toda a Terra, todavia o movimento da Paz ainda está embrionado, 

necessita nascer; os bem-aventurados são, por excelência, os 

portadores da Paz. Estar diante dos poderosos deste mundo é uma 

tentação e uma ilusão. Mesmo que perseguidos e tentados a adorar a 

outros senhores, Jesus é nosso mestre e único Senhor. 

Bem-aventurado aquele que, na contramão do mundo, 

ativamente espera em Deus um mundo novo. Esta nova terra, germina 

em cada cristão que, verdadeiramente, assumiu a missão do nome que 

porta e o constitui. 
 

Silêncio orante após a reflexão. 
 

4. Oração com a Palavra 

• Depois de escutar, meditar, refletir e se colocar dentro da Palavra, o 

que o evangelho me convida a dizer para Deus? 

• Esta Palavra me impulsiona a agradecer? Louvar? Bendizer o nome 

de Jesus? Reconhecer-me como dependente dele? Pedir paz, 

misericórdia, mansidão, pobreza de Espírito? 

• Que oração nasce desta conversa sincera com Deus a partir de sua 

Palavra? 

• De maneira simples, direta e com poucas palavras, aqueles que se 

sentirem movidos podem direcionar verbalmente a Deus suas 

orações. 

 

5. Contemplar – gratuidade 

Ver a realidade com os olhos de Deus. Mergulhar no mis´terio de 

deus. Saborear Deus. Observar e avaliar a vida, os fatos, os pobres, a 

situação do povo, com um novo olhar. 

 

6. Atuar / compromisso 

Depois de todo este caminho mediado pelo Espírito, não 

podemos ser mais os mesmos.  A Palavra de Deus não cai na terra e 

volta para o céu sem cumprir sua missão. A missão do Evangelho é, 

ao trazer a boa notícia do Reino, gerar homens novos com um novo 
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modo de ser. Não são necessárias coisas grandiosas. Basta uma 

mudança simples de hábito que o Reino brota e gera vida. 

• Observando o seu modo de ser (atuar), o que o evangelho o conduz 

a mudar de direção? 

• Que compromissos pessoais podem ser feitos com Deus mediante 

esta oração? 

• Existe alguma inspiração de ação comunitária que este Evangelho 

suscita? Qual? É possível realizar? Quem se dispõe? Quando? 

Onde? Para quem? 
 

Finalizemos esta lectio com um abração fraterno de paz entre os 

irmãos dizendo: “você é um bem-aventurado. Força!”.  
 

Concluir a lectio com este canto (versão Ofício Divino das 

Comunidades) ou outro apropriado: 
 

Bem-aventuranças (Mateus 5,3-10) 2ª versão 
 

1. São felizes, os que sentem que são pobres, 

pois deles é o Reino de Deus! 
 

2. São felizes os que estão chorando, 

consolados por Deus eles serão! 
 

3. São felizes os mansos e humildes, 

pois a terra prometida herdarão! 
 

4. São felizes os que tem fome e sede de justiça, 

saciados por Deus eles serão! 
 

5. São felizes os que tem misericórdia, 

pois em Deus misericórdia encontrarão! 
 

6. São felizes os que tem coração puro, 

pois eles hão de ver a Deus! 
 

7. São felizes os que trabalham pela paz, 

porque filhos de Deus serão chamados! 
 

8. São felizes os perseguidos por causa da justiça, 

pois deles é o Reino de Deus! 
 

9. São felizes vocês, perseguidos e insultados por minha causa, 

fiquem alegres, Deus os recompensará! 
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ADORAÇÃO EUCARÍSTCA 

TODOS FIÉIS DEFUNTOS 
 

Pe. Julian Acevedo, sss 

 

É importante preparar esta adoração com antecedência, 

prevendo já os cantos a serem utilizados. 
 

CANTO (Escolha-se um canto eucarístico para a exposição do 

Santíssimo). 
 

EXPOSIÇÃO 
 

ORAÇÃO INICIAL:  

Senhor Jesus, te buscavam entre os mortos, queriam encontrar-te em 

um túmulo, buscavam a um morto, porém tu havias ressuscitado; a 

morte não te reteve, estavas vivo e segues vivo, venceste a morte, 

tendo sido ressuscitado.  

Hoje, que celebramos tua vitória, tua vida, tua presença entre nós, te 

pedimos que nos ajudes a sentir a alegria de saber que estás ao nosso 

lado porque estás vivo, porque estás ressuscitado. Faz-nos 

experimentar a alegria e a paz que sentiram os teus discípulos ao te 

ver ressuscitado e assim sermos capazes de dar razão à nossa fé em ti, 

como o crucificado que ressuscitou. Que assim seja! 
 

EVANGELHO: JOÃO 20,1-9 – Para ler e refletir. 
 

Motivação: Haviam enterrado Jesus em um sepulcro novo, colocaram 

uma pedra pesada na porta e foram cumprir a obrigação de descansar 

no Sábado. Porém ao chegar o Domingo, seus discípulos ali se 

encontraram com a surpresa. Quais foram suas reações? Escutemos e 

vejamos qual é também a nossa. 
 

COMO LER O TEXTO: 

1) Proclamar o texto em voz alta (todos de pé). 

2) Cada um pode ler em voz alta o versículo que mais chamou a sua 

atenção (assentados). 
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CANTO 
 

Motivação: Hoje como ontem, o Senhor continua vindo ao nosso 

encontro e nos convida a vê-lo e a anunciar a alegre notícia de sua 

ressureição. Devemos ouvir a sua palavra sabendo que ele vai adiante 

de nós. 
 

• Ver e Crer: O Discípulo Amado viu e acreditou. O que me leva a 

crer que Jesus está vivo, que está presente entre nós, hoje, dando 

vida nova aos pobres? 

• Você já passou por uma experiência de perda ou de morte? O que te 

deu vida nova, o que te devolveu a esperança e alegria de viver? 

• O que afirmo em meu interior quando digo: “Creio na 

Ressureição?”. 
 

Depois de um tempo de meditação pessoal, compartilhe com 

simplicidade essa reflexão, o que o texto me diz sobre minha 

realidade e situação pessoal. 
 

CANTO 
 

SILÊNCIO PESSOAL 
 

ORAÇÃO: 

 Nosso coração canta jubiloso a ti, Deus Pai da vida. Este é o dia 

em que agiste na ressureição de Jesus, por isso transborda nossa 

alegria e nosso gozo pela vida nova que flui abundantemente da cruz e 

do sepulcro vazio de Cristo. 

 Obrigado Pai, porque pelo Batismo nos fizeste renascer com 

Jesus para uma nova vida, que nos fazes filhos do teu amor. O fogo do 

Espírito Santo e a luz do Círio Pascal são sinais alegres do homem 

novo, libertos em Cristo. 

 Queremos romper com o velho fermento do pecado para sermos 

homens e mulheres novos, filhos de tua ternura de Pai, convidados a 

comer o pão e beber o vinho da festa do teu reino. Amém. 
 

TEXTO PARA MEDITAR: JOÃO 20,19-31 
 

Motivação: Reunidos em um local fechado. À espera, sem saber 

muito bem de quê. Assim se encontravam os discípulos quando 

aconteceu o que agora escutaremos. Antes de tudo, que nossos 

ouvidos estejam bem abertos, mas também nossos corações, para 
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poder acolher a alegria da presença de Jesus e desse modo também 

sejamos capazes de crer sem ver. 
 

CANTO 
 

ORAÇÃO: 

Senhor ressuscitado, assim como os Apóstolos, muitas vezes as 

situações da vida fazem com que nos fechemos em nós mesmos e 

busquemos refúgio em outras coisas e pessoas que não és tu, pelo 

cansaço ou por medo, ou por ignorância ou simplesmente por falta de 

fé. Tu que nos disseste que são bem-aventurados os que creem sem ter 

visto, a nós que cremos e esperamos em ti, ilumina-nos, enche-nos de 

teu amor, inunda-nos de tua paz para que, sensíveis à tua voz e à tua 

presença, te busquemos de coração e sejas tu para nós, nosso Deus e 

Senhor, o que dá sentido pleno e verdadeiro a tudo o que somos e a 

tudo que fazemos, porque estás vivo e estás conosco. Que assim seja. 
 

Motivação: A Incredulidade de Tomé dá lugar à adoração: “meu 

Senhor e meu Deus”. São palavras que só podem ser pronunciadas 

sinceramente quando estamos convencidos de que Jesus ressuscitado 

nos acompanha. 
 

• Depois de um tempo de oração pessoal, podemos compartilhar em 

voz alta nossa oração, sempre dirigindo-nos a Deus, em louvor, 

ação de graças ou súplica confiante. 

• Também se pode recitar o Salmo 117.  
  

CANTO 
 

TEXTO PARA MEDITAR: JOÃO 20, 1-9. 
 

Ver na noite e crer por amor. 

Peçamos o Espírito Santo: Senhor Jesus Cristo, hoje tua luz 

resplandece em nós, fonte de vida e alegria! Dá-nos teu Espírito de 

amor e de verdade para que, como Maria Madalena, Pedro e João, 

saibamos também nós descobrir e interpretar à luz da Palavra os sinais 

de tua vida divina presença em nosso mundo e acolhê-los com fé, para 

vivermos sempre na alegria de tua presença junto a nós, mesmo 

quando tudo parece estar rodeado das trevas da tristeza e do mal.  
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TEXTO: proclamar da Bíblia o texto acima citado.  
 

No primeiro dia que se seguia ao sábado, Maria Madalena foi ao 

sepulcro, de manhã cedo, quando ainda estava escuro. Viu a pedra 

removida do sepulcro.  Correu e foi dizer a Simão Pedro e ao outro 

discípulo a quem Jesus amava: Tiraram o Senhor do sepulcro, e não 

sabemos onde o puseram!  Saiu então Pedro com aquele outro 

discípulo, e foram ao sepulcro.  Corriam juntos, mas aquele outro 

discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao 

sepulcro.  Inclinou-se e viu ali os panos no chão, mas não entrou. 

Chegou Simão Pedro que o seguia, entrou no sepulcro e viu os panos 

postos no chão.  Viu também o sudário que estivera sobre a cabeça de 

Jesus. Não estava, porém, com os panos, mas enrolado num lugar à 

parte. Então entrou também o discípulo que havia chegado primeiro 

ao sepulcro. Viu e creu.  Em verdade, ainda não haviam entendido a 

Escritura, segundo a qual Jesus devia ressuscitar dentre os mortos. 
 

Deixar um espaço de silêncio interior...  
 

Para abrir o coração e dar lugar dentro de mim à Palavra de 

Deus: 
 

- Volto a ler lentamente toda a passagem. 

- Também estou no jardim: o sepulcro vazio está diante de meus 

olhos. 

- Deixo ressoar em mim as palavras de Maria Madalena. 

- Corro também com ela, Pedro e o outro discípulo. 

- Me deixo mergulhar no espanto de alegria da fé em Jesus 

ressuscitado, embora, como eles, não vejo com meus olhos de carne. 
 

OREMOS INVOCANDO GRAÇAS E FALANDO A DEUS:  
 

Com um hino extraído da carta de Paulo aos Efésios (Cap. 1,17-23) 
 

O Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai glorioso, vos dê o Espírito 

da sabedoria e da revelação, para que o conheçais de verdade. Que ele 

ilumine os olhos de vosso coração, para que conheçais a esperança na 

qual fostes chamados, qual a riqueza e a glória concedida em herança 

aos santos, e qual grandeza do poder que ele exerce sobre nós, seus 

fiéis, segundo o vigor de sua força poderosa, que exerceu no Cristo, 

ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o sentar-se à sua direita, nos 
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céus, acima de todo principado, potestade, fortaleza e senhorio ou 

qualquer outro título que se possa nomear, não só neste mundo, mas 

também no que há de vir. Deus pôs tudo debaixo de seus pés e o 

constituiu acima de tudo, como cabeça suprema da Igreja, que é o seu 

Corpo, a plenitude daquele que se plenifica todo em tudo.  
 

ORAÇÃO  

Ofereçam os cristãos as oferendas de louvor à glória da vítima 

propícia da Páscoa. Cordeiro sem pecado que as ovelhas salva. Uniu 

os culpáveis a Deus com nova aliança. Lutaram vida e morte em 

singular combate e morto o que é vida triunfante se levanta.  

O quem viu no caminho, Maria, de manhã? – O meu senhor glorioso, 

o túmulo abandonado, os anjos testemunhas, lençóis e o manto. 

Ressuscitou de verdade meu amor e minha esperança. Vinde à 

Galileia, ali o Senhor os espera; ali eles verão a glória da Páscoa 

primeira dos mortos, sabemos por tua graça que estás ressuscitado; a 

morte em ti não manda.  

Rei vencedor tende piedade da miséria humana, dai aos teus fiéis parte 

de tua vitória santa.  
 

Todos podem fazer preces espontâneas. 
 

Nossa oração pode também ser concluída com esta vibrante 

invocação: 

Amor, Amor, Amor! Quero sentir, viver e expressar todo este 

amor que é penhor jubiloso no mundo e alcance feliz com os outros. 

Só tu me salvas, só tu me libertas.  E o orvalho desce para regar o vale 

mais verde da criação. 
 

Bênção 
 

Todos se ajoelham para a bênção, inclusive quem preside. 
 

Vós sois o caminho, a verdade e a vida,  

o Pão da alegria descido do céu! 
 

1. Nós somos caminheiros que marcham para os céus.  

Jesus é o caminho que nos conduz a Deus. 
 

2. Jesus, verdade e vida, caminho que conduz  

a Igreja peregrina, que marcha para a luz. 
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Após o canto, o que preside, de pé, faz a oração (cf. à escolha, uma 

das sete orações, Ritual da Sagrada Comunhão e do Culto Eucarístico 

fora da Missa, p. 61). 

 

Reposição do Santíssimo 

Quem preside repõe o Santíssimo no Tabernáculo, enquanto todos 

cantam: 

 

Todo aquele que crê em mim 

Um dia ressurgirá 

E comigo então se assentará 

À mesa do banquete do meu Pai. 
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LECTIO DIVINA 

 TODOS FIÉIS DEFUNTOS 

 “Se tivesses ficado aqui meu irmão não teria morrido” 
 

Pe. Julian Acevedo, sss 

 

1. LEITURA: 
 

a) ORAÇÃO INICIAL 

Espírito vem dos quatro cantos do céu e sopra sobre estes mortos para 

que revivam (Ez 37,9), vem espírito santo, sopra sobre nossa mente, 

sobre nosso coração, sobre nossa alma, para que sejamos em Cristo 

uma nova criação, primícias da vida eterna. Amém. 
 

b) LEITURA DO EVANGELHO Jo 11, 17-27 

À chegada de Jesus, já havia quatro dias que Lázaro estava no 

sepulcro. Ora, Betânia distava de Jerusalém cerca de quinze estádios. 

Muitos judeus tinham vindo a Marta e a Maria, para lhes apresentar 

condolências pela morte de seu irmão.  Mal soube Marta da vinda de 

Jesus, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, estava sentada em casa. 

Marta disse a Jesus: Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não 

teria morrido! Mas sei também, agora, que tudo o que pedires a Deus, 

Deus te concederá. Disse-lhe Jesus: Teu irmão ressurgirá. Respondeu-

lhe Marta: Sei que há de ressurgir na ressurreição no último dia. 

Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em 

mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em 

mim, jamais morrerá. Crês nisto? Respondeu ela: Sim, Senhor. Eu 

creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, aquele que devia vir ao 

mundo.  
 

c) MOMENTO DE SILÊNCIO ORANTE: 

Para que a palavra de Deus possa entrar em nós e iluminar nossas 

vidas. 
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2. MEDITAÇÃO: 
 

a) Chave de leitura: 

Neste relato é Jesus mesmo quem se manifesta claramente dizendo 

“eu sou a ressurreição e a vida” (11,25). Estes dois termos, da 

perspectiva do evangelho constituem uma mesma realidade. 

Marta é quem provoca esta declaração e a primeira em admiti-la com 

fé: “sim, Senhor eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, aquele 

que devia vir ao mundo” (cf. 11,27). Sua confissão de fé está 

completamente de acordo com o propósito do Evangelho segundo 

João (cf. 20,31). 

Sua confissão é a proclamação de que em Jesus está a vida, uma vida 

que está a ponto de manifestar-se na ressurreição de seu irmão Lázaro, 

mas sobretudo, uma vida que lhe é comunicada na intensa amizade 

(cf. 12,2). 

Marta entra em cena como discípula que, movida pela fé, está 

convencida de que sua prece será escutada por Jesus: “eu sei que tudo 

o que pedires a Deus, Deus te concederá” (cf. 11, 22). 

A ressurreição e a vida expressam o sentido último da missão de 

Jesus: comunicar plenamente aos homens a vida. 

A comunhão com Jesus garante esta vida aqui e mais além da morte. 

Marta não necessitará que Jesus volte à sua casa no dia de sua morte 

para ressuscitá-la também, porque ela precisamente já compreendeu 

que desde este momento, por sua fé em Jesus, já começou a 

ressurreição: “todo o que vive e crê em mim não morrerá jamais” (cf. 

11, 26). 

Vale a pena reconstruirmos agora, por nossa conta, o caminho de fé 

que Marta realiza na passagem que lemos hoje e deixemos que ele 

penetre também no nosso. 
 

3. ORAÇÃO: 
 

a) Salmo 22 (melodia “Vós sois meu Pastor, ó Senhor”) 
 

Felizes pra sempre estarão, 

em vossa casa, ó Deus, sempre habitarão! 
 

1. Em verdes pastagens, me leva a repousar. 

Em fontes bem tranquilas, as forças recobrar. 
 

2. Por justos caminhos, meu Deus, vem me guiar. 
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De todos os perigos, meu Deus, vem me livrar. 
 

3. Meu Deus junto a mim, o mal não temerei, 

seguro em seu cajado, tranquilo eu estarei. 
 

4. Me preparais a mesa, perante o opressor, 

me perfumais a fronte, minha taça transbordou. 
 

5. Felicidade e amor, sem fim me seguirão, 

um dia em vossa casa, meus dias passarão. 

 

4. CONTEMPLAÇÃO 

Este é um novo encontro de Jesus com Marta e Maria, em um 

momento desagradável, pois acaba de morrer seu irmão. Marta, que 

no encontro anterior havia estado tão ocupada e agitada em casa, 

ocupada com uma série de coisas, certamente importantes, mas não 

tanto quanto para ignorar e deixar de ouvir Jesus, sempre ansiosa e 

fora de foco, vem esta vez reprovar Jesus por não haver estado 

presente. Se tivesse ficado aqui a história seria outra: “se tivesse 

ficado aqui meu irmão não teria morrido”. 

Quantas vezes reprovamos a ausência de Deus? E culpamo-lo por tudo 

que nos ocorre. É que Ele não está aqui, dizemos. Mas devemos 

refletir nas palavras de Jesus, na resposta que ele dá a Marta. Tu sabes 

quem sou eu? Crês em mim? Então por que te preocupas? Então o 

problema não é que este não é o Senhor, é que não temos fé. Simples 

assim, outra seria nossa atitude na vida. Isto é o que pede o Senhor... 

Ter fé nele, isso basta. 

Nas ocasiões em que Jesus se encontra com Marta de uma ou de outra 

maneira ele lembra: “uma só coisa é importante, Maria a escolheu e 

não lhe será tirada”. 
 

Oração final: 
 

Ó Deus, que nos nutre com a mesa de tua Palavra e do pão da 

vida para fazermos crescer no amor, concedei-nos acolher tua 

mensagem em nosso coração para chegar a ser no mundo fermento e 

instrumento de salvação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. 

 

 

 



Vol. IV – Segunda parte do Tempo Comum Página 57 
 

ADORAÇÃO  

NOSSO SENHOR JESUS CRISTO,  

REI DO UNIVERSO 

SELENIDADE 

MÉTODO LECTIO DIVINA 
 

Pe. Jackson Frota, sss 

 

Canção de Acolhida 

Oh luz do Senhor, que vem sobre a terra,  

inunda meu ser, permanece entre nós. (bis) 
 

Palavra de Acolhida 

Reunidos para este momento de oração e adoração do Cristo presente 

no Sacramento Eucarístico, queremos recordar que esta presença 

decorre da Celebração Eucarística, e a ela nos deve encaminhar. A 

piedade que nos leva à Adoração da Santíssima Eucaristia move-nos 

também a participar radicalmente do mistério pascal. 

Reconhecendo a grandiosidade de Deus e a maravilha da obra 

criadora, elevemos nosso louvor e gratidão a Deus. 
 

Cântico 
Vinde, Espírito de Deus  

E enchei os corações dos fiéis com vossos dons; 

Acendei neles o amor como um fogo abrasador! 
 

E cantaremos, aleluia!  

e a nossa Terra renovada ficará, 

se o vosso Espírito, Senhor nos enviar. 

 

1. Leitura 
 

João (Jo 18, 33b-37) 
 

Naquele tempo, disse Pilatos a Jesus: «Tu és o Rei dos Judeus?». 

Jesus respondeu-lhe: «É por ti que o dizes, ou foram outros que to 

disseram de Mim?». Disse-Lhe Pilatos: «Porventura eu sou judeu? O 

teu povo e os sumos sacerdotes é que Te entregaram a mim. Que 

fizeste?». Jesus respondeu: «O meu reino não é deste mundo. Se o 

meu reino fosse deste mundo, os meus guardas lutariam para que Eu 
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não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui». Disse-

Lhe Pilatos: «Então, Tu és Rei?». Jesus respondeu-lhe: «É como 

dizes: sou Rei. Para isso nasci e vim ao mundo, a fim de dar 

testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade escuta a minha 

voz». 

 

2. Meditação 

Pilatos não está interessado em estabelecer qualquer relação com 

Jesus e, no entanto, pelo contexto, percebemos como a realeza de 

Jesus é proclamada não pelos seus (os judeus), pelos que o acusam, 

mas por um estrangeiro, Pilatos. Ser “Rei dos judeus” significa ser 

Messias numa situação que poderia ser considerada de insubordinação 

a Roma. E é enquanto Messias que Jesus é julgado e condenado. A 

sua realeza não é, por isso, deste mundo. Não é uma ameaça. É, para 

todos nós, um Rei de vida nova, de intensidade espiritual, de força 

interior que transforma e faz descobrir a verdade autêntica que tudo 

transfigura. 

A acusação provém de fora do pretório: são os sumos sacerdotes 

(aliados de Roma para manterem poder e influência junto das 

autoridades e junto do povo) quem, diante da ameaça do 

“revolucionário nazareno” o acusam. Interessante é a procura da 

motivação de semelhante acusação: por quê? Que fizeste? Pergunta, 

naturalmente, sem resposta. 

Que poderia responder Jesus? “Percorri os caminhos de Israel 

anunciando a boa nova aos pobres, a libertação aos cativos, curando 

os enfermos, proclamando um tempo novo de esperança e felicidade, 

declarando bem-aventurados os pobres, os humildes, porque deles é o 

Reino dos céus”. Nada fez que não pusesse de manifesto um Reino 

maior que todos os reinos da Terra. Que poderia fazer mais Jesus? 

Entregar a sua vida para a salvação de todos. Esse é o episódio 

seguinte que transformará a realidade da nossa vida e do nosso 

mundo… 

Um reino sem espaço, nem tempo. Apenas feito de amor pleno e 

verdadeiro. Um reino que continua na ação concreta e cotidiana de 

todos aqueles que, desde o batismo, se chamam “cristãos”, ou seja, de 

Cristo. Nós os cristãos, em qualquer reino humano em que nos 

encontremos, construímos o reino de Jesus, o reino de Deus, para que 

o mundo acredite, para que o mundo se transforme, para que este 

nosso mundo seja de Deus, em Cristo. O “reino de Deus” aqui é o que 
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queremos juntos construir. Como? Testemunhando com fé e verdade a 

Cristo, Senhor de nossas vidas.  
 

Após um tempo de silêncio, cada um pode ler o texto seguinte 

individualmente: 
 

Jesus é rei num trono de serviço e entrega, sem outro poder que não 

seja o de amar os seus (e toda a humanidade) até ao fim, procurando 

redimir e salvar todos os que conseguem (e em si) encontram vida e 

vida em abundância. Jesus é Rei do “Reino de Deus” por ele 

inaugurado. O “Reino de Deus” que partilhamos como missão e 

tarefa. O “Reino de Deus” que é pertença de todos os “bem-

aventurados”. O “Reino de Deus” que significará felicidade para 

sempre na eternidade da vida. 

Jesus nasceu para nós e foi enviado para nos revelar a verdade de 

Deus Pai que o enviou, fazendo-se palavra que entendemos (Verbo 

encarnado de Deus), pela qual percorremos o caminho da salvação. E 

essa verdade anunciada por Jesus é a “condição essencial” para 

transformar o mundo. Sem hipocrisias ou meias palavras. Sem 

ambiguidades. Para chegar ao testemunho profundo e autêntico de 

Cristo em nós. Por Cristo, somos chamados a uma nova vida, ao 

anúncio e ao testemunho na nossa vida no seu Reino de verdade e 

amor. Somos chamados à transformação de nós mesmos (primeiro) 

para oferecermos depois o testemunho do nosso acreditar e agir. Na 

construção da nova (e nossa) cidade, na construção da civilização do 

amor iniciada em Cristo com o ponto culminante na sua paixão, morte 

e entrega, pela cruz para salvação de todos. 
 

3. Oração 
 

A partir da palavra proclamada, apresentemos ao Senhor nossas preces 

e louvores reconhecendo toda a sua dignidade de reinar em nossas 

vidas (espontâneo). 
 

4. Contemplação 
 

Neste dia, queremos pedir-te, Senhor, que reines sempre em cada 

momento do nosso dia, ajudando-nos a pensar, falar, atuar e amar 

como ele, segundo o seu coração. Por isso te pedimos que venha até 

nós o teu Reino, que encha de paz e de luz, em cada recanto do nosso 
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coração. Tu que vives e reinas por sempre, Senhor, em nós! (Tempo 

de Silêncio Contemplativo). 

 

Cântico 

A minh’alma tem sede de Deus,  

pelo Deus vivo anseia com ardor.  

Quando irei ao encontro de Deus,  

e verei tua face Senhor? (bis) 
 

a) A ovelha sedenta procura o riacho,  

a Minh’ alma suspira por Deus. Onde o acho? 
 

b) Pelas águas que correm suspira a ovelha.  

Pelas fontes de Deus a minh’alma anseia. 
 

c) Dor e lágrima são meu constante alimento:  

“Onde está o teu Deus?” dizem os maus e aguento. 
 

d) Por que estás abatida e confusa, ó Minh’ alma?  

Deus é teu companheiro, espera e te acalma. 
 

Iluminação de São Pedro Julião Eymard 

“Imaginem a perfeição sobre uma alta montanha, diz-se a um cristão: 

É preciso que cheguem à montanha de Deus. Há dificuldades, 

sacrifícios, subimos, depois rolamos, descemos: quantas dificuldades 

para chegar à perfeição! Um outro [...] pegar asas e voar. O primeiro 

passo é, através do trabalho das virtudes, atingir a perfeição por meio 

de pequenos detalhes, é longo, muito longo, não avançamos muito, 

não alcançamos, senão no fim da vida. Outro é São João, o discípulo 

amado, ele voa como a águia [cf. Ap 4,7], ele tem asas de amor. Ele 

sobe até o cume da montanha para aprender de Nosso Senhor Jesus 

Cristo, como é bonito, amável; ele conversa com ele, ele vê o que é 

feito por amor do homem, ele procura conhecê-lo para servi-lo e amá-

lo, ele começa por ver, em seguida ama, e se doa”. (PS 321) 

 

5. Bênção do Santíssimo Sacramento 
 

Entoar um canto eucarístico para a bênção, enquanto todos se 

ajoelham. Após o canto, quem preside, de pé, profere a oração de 

bênção e traça, em silêncio, o sinal da cruz sobre a assembleia.  
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Terminada a bênção, repõe o Santíssimo no sacrário, enquanto todos 

cantam: 

 

Feliz o homem que ama o Senhor  

e segue seus mandamentos  

o seu coração é repleto de amor,  

Deus mesmo é seu alimento. 

 

a) Feliz o que anda na lei do Senhor  

e segue o caminho que Deus lhe indicou;  

terá recompensa no Reino do céu  

porque muito amou. 

 

b) Feliz quem se alegra em servir o irmão,  

segundo os preceitos que Deus lhe ensinou:  

verá maravilhas de Deus, o Senhor,  

porque muito amou. 

 

c) Feliz quem confia na força do bem,  

seguindo os caminhos da paz e o perdão,  

será acolhido nos braços do pai,  

porque muito amou 

 

d) Feliz quem dá graças de bom coração  

e estende sua mão ao sem voz e sem vez,  

terá no banquete um lugar para si,  

porque muito amou. 
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LECTIO DIVINA 

NOSSO SENHOR JESUS DE CRISTO,  

REI DO UNIVERSO 

SOLENIDADE 
 

Pe. Jackson Frota, sss 

 

INTRODUÇÃO: 
 

Invocação do Espirito Santo 
 

A nós descei, divina luz! (bis) 

Em nossas almas acendei 

O amor, o amor de Jesus! (bis) 
 

1. Vinde, santo Espírito, e do céu mandai 

Luminoso raio, luminoso raio! 
 

Vinde, pai dos pobres, doador dos dons, 

Luz dos corações, luz dos corações! 
 

Grande defensor, em nós habitai, 

E nos confortai, e nos confortai! 
 

Na fadiga pouso, no ardor brandura, 

E na dor ternura, e na dor ternura! 
 

2. Ó luz venturosa, divinais clarões, 

Encham os corações, encham os corações! 
 

Sem um tal poder, em qualquer vivente 

Nada há de inocente, nada há de inocente! 
 

Lavai o impuro e regai o seco, 

Sarai o enfermo, sarai o enfermo! 
 

Dobrai a dureza, aquecei o frio, 

Livrai do desvio, livrai do desvio! 
 

No dinamismo da Eucaristia: Ler RV nº 08. Unidade e Diversidade 

 

Silêncio 
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LEITURA 

 

Evangelho: Jo 18, 33b-37 
 

O que diz o texto? 
 

Silêncio 

 

Refrão:  
Fala Senhor, Fala da vida,  

Só Tu tens palavra eterna, queremos ouvir. (bis) 

 

MEDITAÇÃO 

 

Esta festa solene de “Cristo Rei e Senhor do Universo” culmina o ano 

litúrgico e termina o itinerário espiritual e de fé que fomos fazendo ao 

longo do ano. O longo caminho iniciado com o Advento do ano 

passado encontra o seu ponto final nesta festa, neste encontro com 

Cristo, Rei e Senhor das nossas vidas. É preciso que Cristo reine em 

cada um de nós. Que o seu Reino seja proclamado e construído por 

todos os cristãos. Que a sua verdade permaneça. Sabemos que o Reino 

de Cristo já começou com a sua vinda, já que Ele mesmo o veio 

anunciar e iniciar. Jesus inaugurou o novo Reino, que «não é deste 

mundo» (Jo 18,36), e realizou-o plenamente com a sua morte e 

ressurreição. Alcançará o seu fim e grandeza quando em definitivo 

reinar no nosso coração de forma incondicional, vencidos os reinos 

deste mundo, para ser Rei e Senhor de todo o nosso ser.  
 

Silêncio para retornar ao texto bíblico e meditá-lo. O que o Senhor 

tem a me dizer? 
 

ORAÇÃO 
 

O que o texto me faz dizer a Deus? Conversar com Deus a partir do 

texto. Responder às interpelações em atitude de louvor, adoração,  

agradecimento, perdão. 

Após um momento de silêncio interior, proclamar a litania: 
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Após cada invocação, digamos, “Guia-nos Senhor”. 

 

• Cristo Rei que nos dás Vida... 

• Cristo Rei que perdoas... 

• Cristo Rei que compreendes... 

• Cristo Rei que nos alimentas... 

• Cristo Rei que nos salvas... 

• Cristo Rei que nos chamas... 

• Cristo Rei que nos corriges... 

• Cristo Rei que nos ensinas... 

• Cristo Rei que nos guias... 

• Cristo Rei que nos consolas... 

• Cristo Rei que nos proteges... 

• Cristo Rei que nos acompanhas... 

• Cristo Rei que nos defendes... 

• Cristo Rei que nos amas... 

 

Após um momento de silêncio, concluir a litania com a seguinte 

oração, feita por quem conduz a lectio. 
 

Aceita, Senhor, tudo o que temos para te oferecer na 

simplicidade da nossa vida. Aceita tudo o que somos e temos tudo o 

que vivemos e partilhamos, na certeza de te termos como Rei e 

Senhor. Faze com que todos os povos do mundo possam viver o dom 

da unidade e da paz, construindo em cada lar, em cada família, um 

recanto de amor onde tu reinas, hoje e para sempre. Para que o teu 

Reino se introduza no quotidiano do nosso existir. Para que o teu 

Reino seja a nossa verdade. Para que o teu Reino seja nosso para 

sempre. 
 

Refrão:  
A tua ternura Senhor, vem me abraçar,  

e a tua bondade infinita me perdoar  

vou ser o teu seguidor e te dar o meu coração.  

Eu quero sentir o calor de tuas mãos. 
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CONTEMPLAÇÃO 

 

Ver a realidade com os olhos de Deus. Mergulhar no mistério de 

Deus. Saborear Deus. Observar e avaliar a vida, os fatos, os pobres, 

a situação do povo, com um novo olhar. 

 

AÇÃO 

 

Que compromisso posso fazer com Deus após a contemplação de sua 

Palavra? 

De que forma posso viver o Reino de Deus e proclamá-lo no meu dia-

a-dia? 

 

 

 

 


