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1. Orientações Práticas 
Continuando a reforçar a organização dos grupos para a preparação do 
encontro, a proposta é que se tenha, então, um novo grupo, permitindo 
que todos participem e se identifiquem com a atividade do Serviço. 
Formar as equipes de comunicação, acolhida, animação e oração é formar 
união com todos e, assim, vamos exercitando as mesmas ações de Jesus - 
quando Ele se coloca a serviço e lava os pés dos discípulos. Organize-se 
em seu grupo, tomando uma das tarefas e fazendo-se sinal da presença de 
Jesus entre os seus. O tempo da Quaresma ajuda cada um a organizar-se 
interna e espiritualmente para uma conversão e um olhar para Deus. 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 
Conselheiro 
 
A escolha do tema “A 
Páscoa do Senhor” é na 
certeza de que o grupo segue 
em sintonia com toda a 
Igreja. Nessa perspectiva, 
ela nos exorta em sua 
liturgia e práticas de piedade 
a reforçarmos nossa 
caminhada de discípulos e 
missionários do Senhor. 
O Tríduo Pascal é o centro 
de todo o Ano Litúrgico. 
Começa com a celebração 
de Quinta-feira Santa à noite 
e termina com a tarde do 
Domingo de Páscoa. Esses 
momentos são como um 
desdobramento da 
celebração do mistério 

central de nossa fé: o 
mistério pascal. 
A partir desse centro e desse 
desdobramento, mesmo não 
conhecendo a todos do 
grupo, tenho a certeza de 
que a unidade é verdadeira e 
nesta Páscoa envio minha 
alegre saudação aos irmãos 
agregados. 
   Saudações Eucarísticas!! 

Fraternalmente, 
Padre Egídio Doldi, sss  
Conselheiro Provincial 

dos Religiosos 
Sacramentinos 

Província de Santa Cruz  
Brasil   

 
 

 
Oração inicial: 

Banhados em Cristo, somos uma nova criatura           
(Rm 6,4) 
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 Refrão contemplativo (sugestão): De noite iremos, de noite 
iremos buscar a fonte. Só nossa sede nos guia. 
 Invocação da Santíssima Trindade: Em nome do Pai, do Filho e 
do Espírito Santo. 
 Escuta da Palavra: sugerimos os textos Jo 12,23-28 - A missão 
do verdadeiro Messias ou Lc 22,14-20 - Instituição da Eucaristia. 
 Meditação da palavra (uma música suave, um tempo para 
meditar. Ao som da música reler o texto pausadamente)... 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 
Mais uma vez é dada a oportunidade de partilhar, no grupo, a vivência de 
cada um. Aproveite esse momento para colocar-se diante dos outros de 
forma aberta e livre. É um bom momento para refletir: Como tem sido 
minha vivência no grupo? Essa participação tem provocado alguma 
diferença em minha vida? Como venho acolhendo essa vocação no 
trabalho, na família e na igreja? Quais os desafios? Pode-se encerrar a 
partilha com um refrão contemplativo eucarístico, ex.: Onde reina o 
amor, fraterno amor! Onde reina o amor, Deus ali está! 
 
 4. Fraternidade - Palavra Refletida 
O tempo litúrgico dos meses de fevereiro e março está centrado na Páscoa 
do Senhor: morte-ressurreição. Na Eucaristia, temos o MEMORIAL da 
Páscoa do Senhor. “Senhor Jesus Cristo, neste admirável sacramento, 
nos deixastes o memorial de vossa páscoa. Dai-nos venerar com tão 
grande amor os mistérios de vosso corpo e vosso sangue, 
experimentando sempre em nós sua eficácia redentora. Vós que viveis 
e reinais com o Pai na unidade do Espírito Santo.” (Oração da bênção 
eucarística). 
“Fazei isto em memória de mim”. Lembrança, atualização. O memorial 
é a recordação da intervenção de Deus num determinado momento 
histórico, atualizando-a na ação ritual, para permitir nossa participação no 
fato celebrado. A participação de todos nesse tão importante momento é 
sinal do amor de Deus a seu povo. Recordar a libertação da escravidão do 
Egito é também trazer hoje o desejo de libertação, participando de sua 
morte e ressurreição. Assim, entregamos com ele nossa vida ao Pai, 
confiando que um dia o Reino irá realizar-se, pondo fim a toda opressão, 
miséria, egoísmo..., tornando possível e verdadeira a convivência fraterna. 
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A Páscoa do Senhor nos ensina a celebrar o hoje de Deus. O todo do 
tempo. Na Páscoa festeja-se a vitória de Jesus sobre a morte. Unidos a 
Jesus, “que está sentado à direita de Deus Pai todo poderoso”, sabemos 
que a vida é mais forte do que a morte. “Escolhe, pois, a vida!”. 
 
TEXTO BÍBLICO: Jo 12,23-28 ou Lc 22,14-20 
 
5. Fraternidade - Palavra Partilhada 
À luz do texto bíblico: 
- O que é a Páscoa do Senhor? 
- Por que a Eucaristia é o memorial da Páscoa do Senhor? 
- Quais os frutos que podemos colher em nosso contato com a Eucaristia? 
 
6. Fraternidade - Palavra de Compromisso do mês 
Lembrando a advertência do apóstolo de que não sejamos meros ouvintes 
da Palavra, aqui vão algumas sugestões: 
 Participar fervorosamente de todas as grandes liturgias da Semana Santa, 
consciente de que, através delas, entramos em contato com os grandes 
mistérios da salvação. 
 Ajudar pessoas mais fracas na fé a comungar ao menos na Páscoa. 
Estabelecer a ligação: Escolhe, pois, a vida (o que eu posso escolher para 
essa promoção da Páscoa?). 
 Dentro do tema da CF 2008 “Escolhe, pois, a vida!”, a partir das 
diretrizes propostas, tentar encontrar algo (na família, no trabalho ou na 
comunidade) que o(a) faça refletir e assim ter sua contribuição. 
 
7. Fraternidade - Palavra Informada 
INFORMES GERAIS: 
- Neste mês, as comunidades de Uberaba, Caratinga e Fortaleza foram 
orientadas a se reunirem e indicarem uma pessoa para participar do 49° 
Congresso Eucarístico Internacional. Os grupos indicados se reuniram e 
os nomes selecionados foram: 
Marilda do Rosário Dias – Uberaba 
Adriana Luiza Bertoldo Silva – Caratinga 
Maria Genoveva Ramos Viana – Fortaleza 
 
- O grupo virtual dos leigos já conta com 57 participantes. Se você ainda 
não se inscreveu, faça-o logo para acompanhar esse grupo. 
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- Já tivemos boas contribuições dos leigos a partir do primeiro Boletim! 
Obrigado! Se você ainda tiver alguma sugestão ou crítica, fique à vontade 
para apresentá-la. 
 
- Nosso irmão argentino Marcelo, após ter passado por uma complicação 
cirúrgica, encontra-se em plena recuperação, e os irmãos que o 
acompanham no Escolasticado na Colômbia agradecem as orações e a 
atenção de todos. Em breve tudo estará normalizado pela força da união 
que vem da Eucaristia. 
 
- Em breve teremos publicados dois novos trabalhos elaborados por 
nossos irmãos religiosos e noviços. São eles: 
• São Pedro Julião Eymard – O Apóstolo da Eucaristia (Padre Jorge) 
• Hora Santa Sacramentina (Noviciado CLAS) 

 
- DATAS DAS COMUNIDADES: 
 
- 24 de fevereiro - Sete Lagoas tem o I Encontro dos Leigos. Trata-se de 
um grupo já previamente organizado que deseja ardentemente a presença 
Eucarística em suas vidas. Acolhamos esse grupo com muita alegria! 
 
- O grupo de São Benedito (Fortaleza-CE) agendou os encontros de 
formação continuada para a terceira quinta-feira de cada mês. 
 
- O grupo de leigas e leigos de Uberaba-MG tem-se reunido todas as 
segundas-feiras às 18h para a Adoração ao Santíssimo Sacramento, e os 
encontros vêm ocorrendo no terceiro sábado de cada mês. 
 
 
8. Fraternidade: Palavra e Partilha do Pão 
“Fazei isso em memória de mim”, celebrai à mesa, partilhai à mesa, 
solidarizai-vos à mesa. Eis o convite para essa linda aventura. Nossos 
ouvidos interiores devem estar atentos a esse apelo de Deus para a mesa 
como lugar do chamado. 
Mesa, morada do sagrado 
Sagrada é a hora de alimentar nossa fome de profundidade. Sagrado é o 
momento de nos sentarmos à mesa, perto de quem amamos, e dizermos 
nossas alegrias e angústias. Sagrada é a palavra amiga que nos acolhe e 
nos enche de esperança e conforto. Sagradas são as lágrimas derramadas 
para o consolo da escuta que inunda nossas mesas de ressurreição. 
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Boa caminhada! 
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: 031 8423 4667. 
 
Pensamento do Mês:  
“Vivendo do pão entregue para a vida do mundo, anunciamos, na 
ação de graças, a Páscoa de Cristo e acolhemos o Senhor Jesus  em 
sua presença eucarística, com uma prece prolongada de adoração e 
contemplação.” 

                      
Regra de Vida dos Sacramentinos nº. 3 
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