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1. Orientações Práticas 
A Igreja se une no Congresso Eucarístico Internacional de  2008, 

na cidade de Québec/Canadá. No desejo de nos ligarmos aos irmãos 
através da Eucaristia, Presença e Dom de Cristo para o mundo, temos 
o tema deste roteiro de formação. 

Como dom de se fazer encontro, a equipe de serviço tem mais 
uma vez a oportunidade de reunir a todos, num clima de acolhida e 
receptividade. E que assim seja. 

Como símbolos para este encontro, podemos utilizar letras 
isoladas espalhadas, mostrando que, sozinhas, pouco  simbolizam, 
mas juntas revelam expressões dos dons de Cristo como AMOR e 
PAZ, em volta da oração, da partilha e da comunhão (de letras, 
palavras e pessoas); uma bacia com água e um pequeno barco de papel 
sobre ela para sinalizar o encontro de todos em águas mais profundas, 
assim como o encontro dos peregrinos de todo o mundo no CEI/2008, 
onde nos fazemos presentes; a junção das letras para chegarmos à 
palavra e à Bíblia, que é um símbolo. Uma pequena representação do 
mundo (mapa ou globo terrestre) pode ser usada para marcar a 
presença da Eucaristia espalhada nos quatro cantos do mundo. 

 
2. Fraternidade – Palavra de Acolhida e Oração 

Realizando um desejo de 
São Pedro Julião Eymard, 
espalhar pelos quatro cantos do 
mundo a chama eucarística, a 
cada dia o grupo dos leigos se 
estende nesse dinamismo, 
fazendo crescer esta nossa 
família,   que  agora  também  se 

une a outros irmãos em todo o 
mundo no CEI/2008. 

A Eucaristia, dom de Deus 
para a vida no Mundo, é o 
centro do grande encontro dos 
cristãos de todos os continentes 
em    Québec,    durante    o   49° 
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Congresso Eucarístico 
Internacional. 

Em comunidade fraterna, 
vamos enriquecer-nos em nossa 
união, celebrando esse momento 
em cada uma de nossas 
localidades. A partir  do chamado 
a viver e reviver o memorial do 
Senhor, refletindo os valores e a 
importância da Eucaristia em 
nossos dias atuais, somos cada 
vez mais convidados a ser  
testemunhas desse carisma 

na Família, no Trabalho e na 
Sociedade. 

Que o dom maior de Deus - 
a Eucaristia - alcance a todos no 
desejo de ser instrumento de 
abertura para o outro, de 
acolhimento e de respeito à vida. 

Fraternalmente, 
Marcelo Soares de Lacerda 

Leigo de Belo Horizonte / Secretário do 
CESC 

 
 
 

Refrão de acolhida: 
Ó luz do Senhor, que vem 

sobre a terra. Inunda o meu 
ser, permanece em nós! 
• Oração Inicial: 

"Bom Pastor, pão da verdade, 
Tende de nós piedade. 
Conservai-nos na unidade. 
Extingui nossa orfandade 
E conduzi-nos ao Pai. 
Aos mortais dando comida 

 
 
 
 

Dais também o pão da vida: 
Que a família assim nutrida 
Seja um dia reunida 
Aos convivas lá do céu." 

(Hino Eucarístico Lauda Sion – S. Tomás de 
Aquino) 

• Invocação à Santíssima Trindade: “Porque o Espírito e a 
Esposa dizem ao Senhor Jesus 'Vem!'. Assim a Igreja toda 
aparece como 'um povo unido pela unidade do Pai e do Filho e 
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do Espírito Santo'.” 
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• Escuta da Palavra: 
Jo 14,21-31 – A paz que só Jesus pode dar 
Jo 3,16-21 – Jesus prova decisão 
Jo 17,20-26 – A unidade no amor 

• Meditação da Palavra: repetir algumas palavras 
proclamadas, ou então solicitar às pessoas aquelas que 
mais lhes marcaram. 

• Preces espontâneas 
• Concluir com a oração que também é dom de Deus: Pai 

Nosso... 
3. Fraternidade – Partilha de vida orientada 

Como o tema do Congresso é “A Eucaristia, dom de Deus para a 
vida do mundo”, vamos iniciar nossa partilha de vida na tentativa de 
perceber que, sendo os amados filhos e filhas de Deus, somos também 
parte integrante nesse dom, tanto no recebimento quanto na oferta. 

Em nossa sociedade, temos a tendência de esquecer o Criador e 
colocarmos a nós mesmos como o único senhor de nosso próprio 
destino. 

Nesse sentido: como me vejo chegando neste encontro, que 
representa também unidade dos cristãos que estão próximos a mim? 
Como meus relacionamentos até aqui têm contribuído para reforçar a 
presença do Criador e ser seu testemunho? 

Numa constante partilha, vamos abrir-nos ao próximo e deixar 
que o outro também se sinta aberto a partilhar. 
4. Fraternidade – Palavra Refletida 

O tempo do congresso eucarístico é ocasião privilegiada de 
refletir sobre este dom de Deus no centro da vida cristã, que é a 
Eucaristia. 
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Como um drama humano, o esquecimento do Criador leva ao 
risco do homem se fechar em si mesmo. A sagrada eucaristia contém 
o essencial da resposta cristã ao drama que nossa sociedade vive. É a 
memória de Deus em ato de salvação. Como disse o Papa João Paulo 
II: "A Igreja recebeu a Eucaristia de Cristo, seu Senhor, não como um 
dom, por precioso que ele seja, entre muito outros, mas como o dom 
por excelência, porque ele é o dom de si mesmo, da sua pessoa na sua 
santa humanidade e da sua obra de salvação". 

A partir deste dom podemos identificar como os gestos, em cada 
momento da vida de Jesus, se tornam atitude de serviço para a 
salvação da humanidade, gesto que institui a nova aliança. 

Qual é o conteúdo deste memorial que a Igreja, desde as origens, 
celebra como o dom por excelência do Senhor? Cada eucaristia é 
celebrada na expectativa e esperança de reunião do povo de Deus, à 
volta da única mesa do Senhor. 

A ressurreição dá-nos esta certeza: “apesar de toda a  obscuridade 
que existe no mundo, o mal não tem a última palavra. Sustentados pela 
certeza da ressurreição, podemos comprometer-nos com mais 
coragem e entusiasmo para que nasça um mundo mais justo.” (Bento 
XVI) 

Considerando o tema levantado no CEI2008, nós, como grupo, 
podemos estar intimamente interligados a partir das dimensões 
eucarísticas que o texto-base do Congresso aponta, como: dom de 
Memorial, dom de Banquete, dom de Sacrifício, dom de Unidade, uma 
eucaristia dinâmica. A eucaristia lança-nos na oferenda de Jesus. Não 
recebemos o Logos encarnado de maneira estática, mas somos 
envolvidos na dinâmica de sua oferenda. 
5. Fraternidade – Palavra Partilhada 
Quais ações minhas representam essa unidade vivenciada no tema do 
CEI/2008? 
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Tenho me deixado reconciliar pela unidade? 
Quais os dons que estão presentes em minha vida? 
Quais dons quero alimentar mais, para assim fazer crescer a igualdade, 
a solidariedade, a abertura, que justificam esse dom de Deus em minha 
vida, e reforçar a presença do Criador onde quer que eu esteja? 
6. Fraternidade – Palavra de Compromisso do mês 

Assim que estiveram na presença de Jesus, os discípulos de 
Emaús "Levantaram-se no mesmo instante" (Lc 24,33) para ir 
comunicar o que tinham visto e ouvido. 

Em toda a Igreja, o documento de Aparecida e também o 
CEI/2008 reforçam o convite que cada cristão recebe de reservar o 
domingo, mais do que qualquer outro dia, para estar com Jesus na 
celebração de sua Páscoa e lembrar a salvação que lhe foi oferecida. 
"Celebramos o domingo por causa da venerável ressurreição do 
Senhor Jesus Cristo, não somente na Páscoa, mas em cada ciclo 
semanal". 

Importa hoje re-evangelizar o domingo, porque em muitos 
lugares seu sentido foi diluído pela pressão de uma cultura 
individualista e materialista. 

Como redescobrir o sentido da reunião dos discípulos à volta do 
Senhor ressuscitado? "Não vos acomodeis a este mundo. Pelo 
contrário, deixai-vos transformar, adquirindo uma nova mentalidade, 
para poderdes discernir qual é a vontade de Deus" (Rm 12,2). 

O culto eucarístico fora da missa prolonga o memorial, 
convidando os fiéis a permanecer junto do Senhor presente no 
Santíssimo Sacramento: "O Mestre está ali e te chama" (Jo 11,28). 
Pela adoração eucarística, os fiéis reconhecem a presença real do 
Senhor e unem-se a seu ato de oferecimento ao Pai. Esse também é 
seu sinal de compromisso para o mês. 
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7. Fraternidade – Avaliação 
• Aproximando-nos do meio do ano, a comunidade de leigas e 

leigos sacramentinos deverá fazer uma avaliação não só deste 
encontro, mas também de como tem sido a caminhada do grupo 
desde a fase inicial, até o momento atual. 

• Como tenho exercido o dom de unidade junto a meus irmãos? 
 

8. Fraternidade – Palavra Informada 

  

9. Fraternidade – Palavra e partilha do pão 
O dom de Deus no banquete do amor leva o compromisso da 

Igreja a partilhar este dom com a humanidade inteira, que é chamada 
a tornar-se Corpo e Esposa de Cristo. 

A primeira forma de partilha que brota imediatamente do coração 
eucarístico de Jesus é o novo mandamento do amor: “Assim como vos 
amei, assim vós deveis amar uns aos outros” (Jo 13,34). 

O pão e o vinho tornam-se, em certo sentido, símbolos de tudo o 
que a assembléia eucarística traz dela mesma como oferenda a Deus. 

Cristo assume a oferenda da assembléia na sua e transforma-a em 
seu corpo e sangue. 

Com esse sentido de dom de doação e de símbolos desse dom de 
Deus, vamos fazer a partilha à mesa. 

Espaço para informes da sua comunidade. 
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Pensamento do Mês 

  
 

 

Anotações 

“Causa estranha! 
Eu me dediquei ao serviço, 

à glória e ao amor de Nosso Senhor Sacramentado, 
não de qualquer forma, 

mas por meio da 
lei do dom da vida e da dedicação.” 

“Renovar meu dom 
de mim mesmo – como 

minha respiração.” 
São Pedro Julião Eymard 

Marcelo Soares de Lacerda 
Leigo Sacramentino de Belo Horizonte 
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 
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