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1. Orientações Práticas  
 
Antes do encontro é necessário que tenha sido formada uma equipe de 3 ou 4 pessoas, responsável 
pela condução de todo o encontro (comunicação, acolhida, oração inicial, animação do encontro e 
partilha do alimento), preparando o ambiente (de forma eucarística), de acordo com o tema proposto. 
Faz parte do encontro, em seu todo, o espírito eucarístico de oração, fraternidade e serviço. No final 
do presente encontro, o grupo deve escolher uma nova equipe de 3 (três) ou 4 (quatro) pessoas que 
conduzirá o próximo encontro no mês seguinte. Que o Senhor nos conduza em nossas funções para 
que elas sejam sempre reveladoras dos dons da Eucaristia, presente em nossas vidas.  
 
2. Fraternidade - Palavra de Acolhida e Oração  
Palavra do Provincial  
 
Queridos irmãos e irmãs de Fé e Carisma Sacramentino:  
 
Saudações Eucarísticas! Sejam bem-vindos!!!  
 
Tendo passado as festividades do final e início de ano, somos movidos pela espiritualidade do 
Nascimento de Jesus a continuarmos o ano de 2008 desejosos de avançar e estreitar os laços 
eucarísticos que nos “re-unem” mais uma vez por meio deste nosso primeiro Boletim Formativo 
Mensal.  
“Eis que já estou criando coisas novas; já estão sendo dadas à luz. Não as percebeis?” (Is 43, 19a).  
A partir de agora, entre as “coisas novas” que o Senhor nos tem inspirado, vocês receberão 
mensalmente este material (boletim formativo) como suporte comum de crescimento entre todos os 
grupos que estão se encontrando. Ele servirá tanto para a formação inicial quanto para a continuada. 
Primeiramente para os grupos de Fortaleza e o de Uberaba.  
A partir desta orientação, será necessário que cada grupo se organize para a realização deste encontro 
de formação: marcando datas de encontros mensais, definindo as equipes de serviço, etc.  
Desejamos a todos e a cada um que este material seja utilizado pelo grupo e depois retomado de 
forma pessoal, em sua experiência de adoração e ou oração pessoal.  
Sabemos que esta realidade Leigas/os Sacramentinos tem surgido em nossa Província como um Dom 
de Deus que se mostra a nós sempre, de forma eucarística.  
Portanto, valorizemos estes momentos comuns e os sugeridos em nível pessoal para que o Espírito 
Eucarístico do Pai possa encontrar em nós um solo fecundo a sua Ação Redentora.  
Boa caminhada neste ano de 2008... E que ela tenha gosto de encontro, de partilha, de alimento e 
compromisso de vida [orante, fraterna e de serviço] em todos os níveis de nossa convivência.  
Que, por intercessão de São Pedro Julião Eymard, o Apóstolo da Eucaristia e de Nossa Senhora da 
Eucaristia, o Senhor abençoe cada um de vocês no firme propósito de cultivar a vocação eucarística 
que trazem em suas vidas.  
 
Em profunda comunhão,  
Padre Eugênio Barbosa Martins,sss  
Provincial dos Religiosos Sacramentinos  
Província de Santa Cruz – Brasil  
 
 
 
 
 
Oração Inicial:  
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• Refrão contemplativo1 (sugestão): Oh! luz do Senhor, / que vem sobre a terra / inunda meu 
ser, / permanece em nós.  

• Invocação da Santíssima Trindade: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.  
• Escuta da Palavra: sugerimos o texto abaixo citado (At 4, 32-37 retrato da Comunidade). 
• Meditação da palavra (uma música suave, um tempo para meditar. Ao som da música reler o 

texto pausadamente)2... Em seguida sejam orientadas as preces.  
• Preces espontâneas: a critério da equipe, cada resposta poderá ser rezada ou cantada.  

 
3. Fraternidade – Partilha de vida orientada 
 
 Este momento é de grande 
 importância para os que desejam livremente partilhar, dentro da “Comunidade de vida”, seu 
momento, acontecimentos, sentimentos. Esta partilha deve ser orientada a partir de: Como cada um 
chega ao encontro (“de onde vem”). Pode-se encerrar a partilha com um refrão contemplativo 
eucarístico, ex.: igualdade, / fraternidade, / nesta mesa nos ensinais, / as lições que melhor educam, / 
na Eucaristia / é que nos dais.  
 
4. Fraternidade - Palavra Refletida  

 
Tendo passado o Tempo do Natal e agora, aprofundando-o neste Tempo Comum, estamos 

preparando-nos para o Tempo Quaresmal. No caminho de nosso discipulado, a Liturgia da Igreja nos 
faz um convite: caminharmos com o Jesus encarnado ao Jesus Ressuscitado. Da Palavra Encarnada 
à Palavra feito Pão. Tudo isso é possível se levarmos em conta o Mistério Pascal do Cristo: 
Nascimento - a encarnação do Verbo, Vida - entregue como alimento, Morte - doação total e 
Ressurreição - resposta do Pai ao Filho e à comunidade.  

É neste movimento dinâmico e sempre atual que desejamos convidar cada leigo, cada leiga - 
que trás em seu mais profundo uma vocação eucarística - a fazer, a partir deste inicio de ano, um 
itinerário humano-espiritual que vise promover e aprofundar sua vocação eucarística (orante, fraterna 
e de serviço) nos espaços da FAMÍLIA, da IGREJA e da SOCIEDADE3.  
Um leigo, uma leiga da Eucaristia é interpelado(a) por nosso Fundador São Pedro Julião Eymard a 
se tornar um verdadeiro Apóstolo da Eucaristia nesses espaços acima sinalizados. Para isso este 
Boletim que damos início quer ser um meio formativo continuado que garanta um elo contínuo e 
comum de crescimento entre os diversos grupos da Fraternidade Leiga SSS. O comunitário deve 
fortalecer-nos no particular, isto é, a partilha comum (encontros, Palavra, Eucaristia, convivência, 
etc.) é que nos fortalece na vivência particular (intimidade com o Cristo-Palavra e Corpo-entregue).  
 
TEXTO BÍBLICO: Atos 4, 32-37 retrato da Comunidade.  
 
 
5. Fraternidade - Palavra Partilhada  
                                                 
1 Um refrão contemplativo é um canto de inspiração bíblica que ajuda a criar comunhão e serenidade na oração. Sua 
forma repetida de cantar cria no orante uma reunião de seus sentidos e por isso uma maior abertura para o encontro com 
Deus, com os irmãos e consigo mesmo, levando o grupo a uma oração mais frutuosa. Se não conhecerem este refrão, 
pode ser um outro escolhido pela equipe que animará o encontro. 
2 Sugerimos que não se reflita sobre o texto neste momento, pois isto será feito no tópico 4 (Fraternidade: Partilha 
Refletida). 
3  Uma vocação eucarística se constitui da seguinte tradição espiritual cristã: oração (intimidade com o Senhor), 
fraternidade (comunidade/ família de cristãos) e tradição espiritual cristã do serviço: o maior seja como aquele que serve. 
Já os termos FAMILIA, IGREJA e SOCIEDADE referem-se aos espaços por meio dos quais a tradição espiritual cristã 
(vida de oração, fraternidade e serviço) se encarnará em nossas atitudes.  
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À luz do texto bíblico, o que queremos para esta nossa caminhada de leigos e leigas 

sacramentinos?  
Comentem, a partir da PALAVRA REFLETIDA “O que você destaca como importante para 

sua vida e para a vida do grupo? Por quê?”. O que ATOS tem a ver com a PALAVRA REFLETIDA?  
 
 
6. Fraternidade - Palavra de Compromisso do mês  
 

A palavra de compromisso do mês é o momento em que o grupo, iluminado pela PALAVRA 
PARTILHADA deve assumir (seja individualmente ou na fraternidade) para o mês. Ex.: uma atitude 
[eucarística] perante alguma coisa, um encontro do grupo, uma visita a alguém em nome do grupo, 
um enfrentamento de alguma situação em seu trabalho, em sua família ou em sua comunidade, etc.  
 
7. Fraternidade - Palavra Informada  
 
DATAS FESTIVAS DA CONGREGAÇÃO:  
04 de fevereiro é dia do nascimento de São Pedro Julião Eymard  
05 de fevereiro é o dia do Batismo de São Pedro Julião Eymard 
 
INFORMES GERAIS:  
A partir deste mês de janeiro, os Sacramentinos da Província de Santa Cruz – Brasil dispõem de um 
colaborador contratado para acompanhar a fundação e a continuidade dos Leigos Sacramentinos.  
Seu nome é Marcelo Soares de Lacerda, Leigo SSS de Belo Horizonte – MG.  
Correio Eletrônico: soareslacerda@hotmail.com  
Telefone: (31) 3274–0598  
Participe do Grupo Virtual dos Leigos e Leigas Sacramentinos. Envie um correio eletrônico para: 
leigossacramentinos-subscribe@yahoogrupos.com.br  
 
DATAS DAS COMUNIDADES:  
Os Sacramentinos da América Latina estão abrindo, na festa do nascimento de São Pedro Julião 
Eymard, o Escolasticado Latino-Americano (responsável pela última etapa de formação dos jovens, 
a Teologia). Esta casa de formação será conduzida pelo religioso Sacramentino do Brasil, Padre 
Francisco Júnior.  
Acompanhemos esta nova experiência formativa.  
 
22 de janeiro – 1º Encontro do Grupo de São Benedito, após a etapa de formação inicial, quando o 
grupo também abordará outros pontos na pauta.  
 
31 de janeiro – é a vez do Grupo da Santíssima Trindade - 1º Encontro após a etapa de formação 
inicial, com a participação dos religiosos da comunidade local e definição da agenda de 2008.  
 
09 de fevereiro – 1º Encontro do Grupo de Uberaba, após a etapa de formação inicial, o Grupo está 
confiante em mais esta caminhada Eucarística.  
 
 
 
8. Fraternidade: Palavra e Partilha do Pão 
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“A mesa da refeição e da festa integra, redime e eleva o ser humano destituído de sua 
dignidade, de sua capacidade de sonhar com o pão bendito de cada dia”.  

Na modéstia e simplicidade, tenham uma boa confraternização de fim de encontro.  
 
 
Boa caminhada quaresmal.  
Afetuosamente,  
 
Ir. Marcelo Carlos da Silva, sss  
Animador do Projeto Leigas e Leigos Sacramentinos e responsável por este conteúdo.  
Contato para mais informações:  
Correio Eletrônico: marcellosssbrasil@yahoo.com.br  
Telefone: (31) 8423-4667.  
 
 
Pensamento do Mês:  
“Se cada cristão fizer da Eucaristia o centro de sua vida, tudo será transformado: As pessoas, a Igreja 
e a humanidade”.  
 
São Pedro Julião Eymard - Apóstolo da Eucaristia.  
 
 
Fraternidade Leigas e Leigos Sacramentinos  
 
 


