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1. Orientações Práticas 
 
Sugestão de que se prepare uma mesa de centro na reunião e se 
coloquem nela fotos de pessoas alegres, de mulheres gestantes, de 
crianças, de natureza viva. Caso não se consiga fotos, pôr uma vela e 
uma planta com botões de flores. 
 
 
2. Fraternidade – Palavra de Acolhida e Oração   

Caros irmãos e irmãs da família sacramentina: mais um encontro nos 
reúne. Com certeza temos muitas coisas neste encontro para 
partilharmos, refletirmos e decidirmos. É a dinâmica da vida. Neste 
sentido, começaremos a preparar-nos para mais um Natal. “É tempo de 
Advento!”, tempo de espera esperançosa, tempo de nos prepararmos 
para a Festa da Vida.  
Sintamo-nos muito bem acolhidos nesta reunião. Façamos nossa oração 
inicial. 
 
Oração Inicial 

 
� Refrão contemplativo (sugestão):  

 
     Ó luz do Senhor, que vem sobre a terra, inunda meu ser, permanece 
em nós. 
OBS.: Enquanto cantamos este refrão algumas vezes, vamos passando a vela 
acesa para depois colocá-la no centro da mesa entre as fotos. 
 
� Invocação da Santíssima Trindade (pode ser cantada) 
 
� Escuta da Palavra:  

 
      Texto: (Is 9, 1-6). 
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� Meditação da palavra 
 
(uma música suave, um tempo para meditar. Ao som da música, reler o 
texto pausadamente... depois de um momento de silêncio. Alguns podem 
repetir alguma palavra do texto)... Em seguida, sejam orientadas as 
preces.  
 

� Preces espontâneas  
 
 A cada pedido pode-se cantar o refrão:  
     “Tu vens, tu vens, eu já escuto os teus sinais” (2x). 

 
3. Fraternidade – Partilha de vida orientada 
 
Este momento é de grande importância para os que desejam 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 

OS TRÊS TEMPOS DO ADVENTO... 
 

O povo que andava nas trevas viu uma grande luz,  
e aos que viviam na região da sombra da morte,  

resplandeceu-lhes a luz (Is 9, 1). 
 

Refletir sobre este tema do Advento não deve ser para nós, da família 
sacramentina, só um momento de fim de ano. O Advento é um tempo 
denso de espiritualidade para nos lembrar que a cada dia o Senhor vem 
a nós e se manifesta de inúmeras formas. Por isso advento é espera 
esperançosa, é tempo de nascimento e, por fim, tempo de crescimento. 
Daí, o que estamos esperando? O que vai nascer de novo em nossa 



Fraternidade Leigas e Leigos Sacramentinos Página 4 

vida neste tempo favorável? O que pode crescer, expandir em nossas 
vidas para sermos Discípulos e Missionários do Senhor a partir de nossa 
vocação eucarística na família, no trabalho, na sociedade e na Igreja?  
 

Advento como tempo de espera recorda a liturgia, toca a cada um em 
sua singularidade. Para que nossa felicidade cresça, estamos sempre 
esperando algo novo e contribuindo para que o novo aconteça a partir 
de nossas ações e reflexões. Se olharmos nosso cotidiano, veremos que 
em cada tempo da vida esperamos algo importante: superar um 
momento difícil, estar mais perto das pessoas que amamos, conseguir 
realizar o que projetamos... Assim como a espera de um rebento, o ser 
humano é carregado do dom da fecundidade. É por isso que esperamos, 
com a graça de Deus, novos tempos, novas posturas, novos projetos, 
enfim o “novo que vem”.  
O próprio Deus sinaliza essa experiência com sua aliança junto da 
humanidade. Liturgicamente, a Igreja nos oferece quatro domingos para 
celebrarmos essa espera. É a forma de poder preparar-nos para que o 
Natal tenha um sentido mais singular a partir da vivência de cada um. No 
sentido litúrgico-celebrativo, estas quatro semanas são uma única e 
longa liturgia da vinda do Cristo no cotidiano de cada um e da 
comunidade.  
 
Advento como tempo de nascimento: ao esperar com esperança-
ação, cada cristão estará contribuindo para que o novo nasça em forma 
de melhores dias com mais vida, dignidade, saúde, paz, amor e 
fraternidade - meus Deus, quanta coisa precisa chegar, nascer. Este 
advento como nascimento de novos dias nos emparelha com o dado da 
encarnação, fazendo com que sejamos fecundos do Divino que habita 
em nós.  
Este segundo olhar sobre o advento nos convida a sermos parteiros da 
esperança da vida que nasce e renasce, persistindo em meio aos 
inúmeros sinais de morte. Há tanto por nascer em nós; 
conseqüentemente, deixar morrer para que venha o “homem e a mulher 
novos”. Não há nascimento sem parto.  
 
O terceiro olhar em direção ao advento evoca-nos o tempo de 
crescimento necessário. Assim como toda vida nova passa pelo tempo 
de espera, de nascimento, também não é diferente com o crescimento. É 
por isso que lembra o poeta “quem ama cuida”. Crescer é cuidar dos 
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rebentos de vida que nasceram de nossos propósitos, mudanças de 
vida, colaboração com a vida.  
Enfim, não há Tempo do Advento sem espera, sem nascimento e sem 
crescimento. A vida é assim um grande advento do Criador: Ele nos 
espera, nos faz nascer e nos acompanha no movimento expansivo da 
vida. Portanto, neste tempo favorável, coloquemo-nos em profunda 
meditação, comunhão com a Igreja, com a natureza e com a sociedade. 
Porque o advento é tempo de recordação de que nosso Deus é um Deus 
Shekinnah – um Deus-presença. Pois Ele vê, ouve, sente e vem em 
nosso auxílio, sempre. 
 
5. Fraternidade – Palavra Partilhada 

 
- Ler Lc 2, 26-39: a experiência da encarnação do Verbo na vida de 
Maria. 
- À luz do texto bíblico de Lucas, em que este Tempo do Advento pode 
ajudar-nos a crescer na vocação SSS? 
- Comentar, a partir da PALAVRA REFLETIDA: O que você destaca 
como importante no texto de reflexão ou então do texto bíblico de Lucas? 
Por que você acha esta parte importante? 

 
6. Fraternidade – Palavra de Compromisso do mês 
 
Fazer um momento pessoal de oração diante de Jesus eucarístico, 
meditando sua caminhada de 2008. Para isso, partir de três pontos:  
- O que espera para 2009? 
- O que nasceu de novo em 2008?  
- O que precisa cuidar melhor em sua vida, em 2009, para crescer na 
vida espiritual, humana e relacional? 
 

7. Fraternidade – Avaliação 
 

 A partir do tema formativo deste mês, sobre “Os três Tempos do 
Advento”, como você o avalia? 

 Que sugestões você gostaria de dar para possíveis temas em 2009?  

 Alguma dica para o formato de nosso roteiro de formação? 
 Como foi a utilização deste meio de formação em 2008? 
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8. Fraternidade – Palavra Informada 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- INFORMES GERAIS: 
 
- Em 22 de novembro próximo Ir. Marcelo estará reunido com o grupo de 
leigos sss de Uberaba, para um encontro de recolhimento, reflexão e 
espiritualidade. Sucesso no trabalho Leigos SSS. 
- No dia 7 de dezembro próximo, de 8h a 12h, em BH, em retiro de 
recolhimento e espiritualidade, estarão reunidos os grupos de leigos sss de 
BH e Sete Lagoas, também com a presença do Ir. Marcelo.  
- Nos dias 19, 20 e 21 de dezembro próximo, mais uma vez com a presença 
do Ir. Marcelo, em Fortaleza-CE reunir-se-ão os grupos de leigos sss de 
São Benedito e José Valter (dias 19 e 20) e no dia 21 o encontro com todos 
os leigos sss reunidos para um retiro de reflexão, partilha e espiritualidade. 
- De 1º a 6 de dezembro próximo, todos os religiosos sacramentinos da 
Província de Santa Cruz-Brasil, se encontrarão, em Assembléia Provincial 
Anual, no Recanto da Boa Viagem-BH/MG. Ir. Marcelo estará nesta 
Assembléia também como responsável pela ação dos leigos sss da 
Província, levando ao conhecimento dos participantes a caminhada e 
evolução desses grupos. Vamos elevar nossas orações para que este 
encontro seja de muita paz, crescimento e harmonia eucarística. 
- Ir. Marcelo solicita aos senhores(as) secretários(as) que providenciem de 
seis a dez fotos com registro dos momentos das atividades e encontros de 
cada grupo. Elas farão parte de um painel dedicado aos leigos sss, a ser 
montado no Recanto da Boa Viagem, durante a Assembléia Provincial. Por 
gentileza, enviem este material via correio, no máximo até a última semana 
de novembro, endereçado ao Cesc. 
- O Cesc – Centro Eucarístico Santa Cruz, lançou, este mês, a reedição do 
livro “Amanhã Será Tarde Demais”, de Norman B. Pelletier sss, que retrata 
a vida de São Pedro Julião Eymard. É a concretização de projeto elaborado 
com zelo e dedicação, e, certamente, de resultado primoroso. As 
comunidades que desejarem obter o livro, queiram comunicar-se com o 
Cesc. O mesmo está sendo repassado a preço de custo (R$5,00). 
Também está disponível no Cesc o livreto “São Pedro Julião Eymard – O 
Apóstolo da Eucaristia, também a preço simbólico de R$1,00.   
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9. Fraternidade – Palavra e Partilha do Pão 
 
Uma das formas de nos prepararmos para o Advento do Senhor, de             
fazer nascer o sonho de Deus em nós e de cuidar para que ele se 
expanda em nossas vidas é exercitando nossa convivência à mesa de 
refeição comum, a mesa-cocho, a primeira refeição dos cristãos, onde o 
alimento prefigurado foi o próprio Filho de Deus. Na refeição comum 
descobrimos um pouco mais o anúncio do Reino de Deus, a própria 
remissão dos cristãos.  
Boa vivência da espiritualidade da mesa! 

 

 

 
   Pensamento do Mês 
                                                    “Fujo de Deus, porque tenho medo de mim...”  
                                                                          (São Pedro Julião Eymard) 
 
   

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Boa caminhada neste Tempo do Advento. 
Afetuosamente, 
 
Irmão Marcelo Carlos da Silva, sss 
Animador do Projeto Leigas e Leigos Sacramentinos  
Contato para mais informações: 
Correio eletrônico: marcellosssbrasil@yahoo.com.br 
Telefone: (31) 8423-4667 
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Anotações 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


