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1. Orientações Práticas 

om a solenidade de Pentecostes,  concluímos o 
Tempo Pascal e retomamos o Tempo    Comum 
(TC), em sua sexta semana. Neste fim de maio 
já estamos entrando na nona semana. É bom 

lembrar que o TC : 
- prolonga no dia-a-dia o sabor da festa pascal, 
- nos reconcilia com o que é comum, 
- nos ajuda a descobrir o dia-a-dia como um tempo de vida 
nova e de ressurreição. 
 A liturgia do Tempo Comum realça a presença amorosa e 
fiel do Senhor que, com seu Espírito, realiza a páscoa nas 
situações mais comuns de nossa realidade humana, como 
conflitos, cansaços, convivência, trabalho, lazer, tornando-a 
nova e ressuscitada. 
 Durante o mês de maio nos fixamos na figura e Maria, 
“Mãe de Jesus” (At 1,14): “Arca da nova e eterna aliança”.  
 Aqui na mesa temos pão, vinho e a imagem de Nossa 
Senhora, com flores. Neste encontro queremos ter presente 
que Maria foi capaz de dar uma “orientação eucarística” para a 
sua vida de Mãe, Mestra e Discípula. Viveu em espírito 
eucarístico, a começar pela oferta de sua vida na encarnação 
do Verbo de Deus, antes ainda da Eucaristia ser instituída. 
2. Fraternidade – Palavra de Acolhida e Oração 

ossos encontros 
constituem uma 
tentativa de 

crescermos juntos, moldados 
pela Eucaristia, criando 
comunhão, num clima de 

alegria, partilha e 
transparência, à luz da 
palavra de Deus.   

A Regra de Vida dos 
Sacramentinos, no nº.14, 
lembra que “Maria...voz  dos 
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Em profunda comunhão, 

Padre André Agazzi, sss  

pobres e pequenos, acolheu 
a Palavra de Deus em seu 
coração e a pôs em prática. 
Partilhou sua vida e sua 
oração com os discípulos... 
Honramos Maria como a 
pobre de Javé e Serva do 
Senhor, com o amor do 
nosso Fundador que a 
invocava também sob o título 
de Nossa Senhora do 
Santíssimo Sacramento. 

Meditamos de bom grado os 
mistérios do Rosário”. 
  Hoje, portanto, vai ser a 
“Estrela virginal de Nazaré”, a 
“toda bela” a proteger-nos.   
  “Salve, Maria! Tu és a 
estrela virginal de Nazaré 

Tu és  bendita entre as 
mulheres       

Cheia de graça, esposa e 
José”

Oração Inicial: 
� Sugestão:  

Vem, vem, vem – vem Espírito Santo de amor 
Vem a nós, traz à Igreja um novo vigor. 
- Presente no início do mundo, presente na criação 

  Do nada tiraste a vida, que a vida não sofra no irmão. 

Vem, vem, vem... 
- Presença que gera esperança, Maria por Ti concebeu,                  

  Do povo renasce a confiança, ò Espírito Santo de Deus 

Vem, vem, vem... 
� Vamos invocar a Santíssima Trindade: Em nome do Pai, do Filho e do 

Espírito Santo. 

� Três breves textos bíblicos vão ajudar-nos a redescobrir o rosto de Maria: 

o Lc 1, 37:       Maria obediente 

o Lc 2, 6-7:      Maria, mãe carinhosa 

o Lc 2, 19. 51: Maria orante  

� (Momento de silêncio, de interiorização, com possibilidade de 

intervenções) 

� Preces espontâneas traduzindo em oração a palavra meditada. 

� Pai nosso... 
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3. Fraternidade – Partilha de vida orientada 
aria - exemplo de contemplação. Percebeu 
no templo da realidade a presença do 
Deus-bondade, do Deus-misericórdia. 
Maria “meditava em seu coração”. Seu 

Magnificat foi uma profunda expressão de gratidão.  
Nós mesmos, “contemplando” nossa realidade 

descobrimos muitos motivos para agradecer reconhecendo a 
bondade do Pai. 
 Neste momento, num clima de transparência, podemos 
colocar momentos da nossa vida em que percebemos 
claramente a presença de Deus indicando-nos o caminho.  

Como estou cultivando meu relacionamento com Nossa 
Senhora? 

O que significa Maria na minha vida?                   
O que mais admiro em Nossa Senhora? 
Partilhando,  nos “revelamos”, tornando-nos mais íntimos, 

mais responsáveis pelos irmãos e irmãs de caminhada. 
4. Fraternidade – Palavra Refletida 

 Papa Bento 16, em sua primeira Encíclica “Deus 
é amor” no nº.41, define Maria “Mãe do Senhor e 
espelho de toda santidade” – “Mulher de 
esperança” – “Mulher que ama” – “Mulher que 

fala e pensa com a Palavra de Deus” – “Mãe da palavra 
encarnada”.    

No texto inicial de nossa reflexão, lembramos a 
“assiduidade” de Maria na oração com algumas mulheres e os 
Onze, indicando-nos o “sim” da perseverança. Queremos 
refletir agora sobre alguns dos “sins” de Nossa  Senhora, 
começando pelo sim da Anunciação; o sim em Ain Kárim, 
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junto de Isabel; o sim da “manjedoura”, pois “não havia lugar 
para eles na hospedaria”; o sim em Nazaré; o sim diante de 
Simeão; o sim da fuga para o Egito; o sim em Caná; os vários  
sins ao longo dos três anos; o sim do Calvário; finalmente, o 
grande  sim do Pai, glorificando Maria na Assunção ao Céu. 

Maria durante sua vida, percebeu que o seu constante 
“sim” era a favor do povo, pois Aquele que ia nascer dela era 
a “salvação”, ‘Jesus, aquele que salva’.  

Alguém entre nós lembrou outro “sim” de Maria, de outros 
momentos significativos? 

Vamos partilhar mais. Quem gostaria de refletir sobre 
algumas palavras da “Ave Maria”? 
5. Fraternidade – Palavra Partilhada 

uerendo aprender de Maria a tornar-nos 
pessoas eucarísticas” (Bento 16), devemos 
continuar fixando o nosso olhar nela, a fim 
de redescobrir os traços  do rosto de Jesus. 

Foi dito: “Se não abrir os olhos para a Mãe, não encontrará o 
Filho”. 

João Paulo II, no documento sobre a Eucaristia, escreveu: 
“O Magnificat exprime a espiritualidade de Maria. Portanto, 
nada melhor do que esta espiritualidade para ajudar-nos a 
viver o mistério eucarístico. Recebemos o dom da Eucaristia, 
para que a nossa vida, à semelhança da de Maria, seja toda 
ele um Magnificat” (EE n.58). 

Isabel explodiu de alegria ao dizer: “Feliz és tu que creste” 
(Lc 1,45). Em Maria a fé consistiu-se num grande 
acontecimento. Nela a fé foi: dom, resposta, fidelidade.  

  “Q 
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Eis uma pergunta a ser respondida individualmente, após 
alguns instantes de silêncio: “Com que palavras ou símbolos  
poderia descrever o rosto da minha  fé? 

Em Maria podemos admirar as dimensões de “ESCUTA, 
de CUIDADO e de PEREGRINAÇÃO na FÉ”. Onde 
encontramos isso nos evangelhos? 

Foi escrito que Maria, mais do que modelo, é 
REFERÊNCIA, não só para mãe e mulher, mas para todo ser 
humano. O próprio Paulo VI escreveu: “Maria é colocada hoje 
como uma referência para os cristãos, de modo especial, por 
suas atitudes”. 
6. Fraternidade – Palavra de Compromisso do mês 

 
stava junto à cruz” (Jo 19,25). Falando em 
compromisso, é nosso dever continuar 

pensando que, a partir da Conferência de Aparecida, somos 
discípulos(as) missionários(as) num enfoque eucarístico.  
Contemplando o rosto de Maria descobrimos para nós três 
ideais eucarísticos: 

1. Estilo coerente de vida.  Coerência equivale a opção 
firme; lembra a sinceridade de vida e a transparência 
como algo normal. Nossa coerência deve inspirar-se na 
Eucaristia, pois ali Jesus não se esconde, se revela. 
Maria manteve-se aberta para o Espírito.  

2. Esforço de Unidade. Maria, com sua presença nas 
primeiras comunidades figura como um “laço” de 
verdadeira unidade. 

3. Disponibilidade para o serviço. “Eis a serva do Senhor”... 
Como se diz da vida de Jesus, também podemos afirmar que 
a vida de Maria foi pautada no serviço...   

“...e 
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Quais  os meios para vivenciar estes três ideais eucarísticos? 
7. Fraternidade – Avaliação 
Avaliar é a grande oportunidade de assumirmos o 
compromisso de sermos melhores! 

1. Como foi a coordenação deste nosso encontro? 
2. Todos participaram? 
3. Em que este Roteiro de Formação pode ser melhor? 

8. Fraternidade – Palavra Informada 
 
 
 
9. Fraternidade – Palavra e partilha do pão 

Alimentados pelo amor de Mãe, levemos o amor 
vivido para nossa Família, nosso Trabalho e 
nossa Comunidade, começando na mesa de 

nossa fraternidade! 
Pensamento do Mês 

 “Deus me ama, eis uma consoladora 
verdade. Maria me ama, eis minha 

esperança. Mas, será que eu amo Nosso 
Senhor?” 

São Pedro Julião Eymard 

Espaço para 

informes de sua 

counidade: 
 

Padre André Agazzi, sss 
Responsável pelo conteúdo deste Roteiro 

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 

O próximo encontro mensal do grupo de Uberaba 

será no dia 31.05.08, às 19h30, com a presença do 

Padre André. 

comunidade: 
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Anotações 
 
 
 


