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1. Orientações Práticas 
 

Sugerimos que se coloque uma Bíblia, pão, 
pegadas, estrada, sandálias. Tudo que lembre 
“caminho” pois iremos acompanhar o caminho dos 
discípulos de Emaús. 

 

2. Fraternidade – Palavra de Acolhida e 
Oração 

“Sentou-se à mesa com os dois, tomou o pão e o 
abençoou, depois o partiu e deu a eles. Nisso, os olhos 
dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus” 
(Lc 24,30-31). 

Palavra de Acolhida  

 Queridos irmãos e irmãs leigos, leigas e 
religiosos sacramentinos: Quero convidar vocês 
para fazer aqui um itinerário orante, uma 
caminhada de escuta da palavra de Deus através 
do evangelista Lucas; e é um caminho de abertura 
para o novo. Assim como os discípulos de Emaús 
abrem seus olhos para ver Jesus Ressuscitado, 
somos chamados a abrir nossos olhos para nossa 
realidade e revelar a Eucaristia a seu tempo, isto é, 
hoje. 

Em comunhão, 
Padre Jésus Neres de Souza, sss 
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Oração Inicial 

 Fica conosco, Senhor, quando ao redor de 
nossa fé surgem as névoas da dúvida, do cansaço 
ou da dificuldade. Tu que és a própria Verdade 
como revelador do Pai, ilumina nossas mentes com 
tua palavra. Ajuda-nos a sentir a beleza de crer em 
ti (DA).  
 
Meditação da palavra  
 

Momento de interiorização da Palavra, com a 
possibilidade de partilha. 
 
Preces espontâneas 
  

Preces espontâneas que possam traduzir em 
súplica a Palavra meditada. Concluir com o Pai 
nosso. 

A cada prece, podemos rezar ou cantar: “Fica 
conosco, Senhor, é tarde e a noite já vem; Fica 
conosco, Senhor, somos teus seguidores também”. 
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3. Fraternidade – Partilha de vida orientada 
 
 Partilhe com o grupo: 

• Como está o caminho com Cristo? 
• Qual foi sua experiência mais forte com a 

Eucaristia? 
  
 

4. Fraternidade – Palavra Refletida 
 Lc 24, 13-35. 
 
 “E seus olhos abriram ao partir o pão” (Lc 24,31) 
 
 Meus irmãos e irmãs no carisma eucarístico, 
Quero partilhar com vocês neste roteiro uma bela 
experiência feita pelos discípulos de Emaús. 
 Os dois discípulos, com a morte de Jesus, têm 
uma experiência ruim. O Mestre, no qual eles 
confiavam, tinha sido entregue. Toda a esperança 
fora por água abaixo. Desconsolados e tristes, 
caminhavam falando sobre sua decepção. 
“Enquanto discutiam, o próprio Jesus se aproximou 
e começou a caminhar com eles” (Lc 24,15). Então, 
Jesus pergunta: - De que estais falando? 
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Os discípulos, por sua vez, não o 
reconheceram. É o grande momento do desabafo: - 
Não sabes o que aconteceu com Jesus, o 
Nazareno? Nossos mestres e doutores da lei o 
entregaram à morte de cruz. O Justo foi crucificado 
e a esperança do povo morreu. Três dias então se 
passaram e as mulheres que foram ao túmulo de 
Jesus levaram um grande susto pois nada lá 
encontraram. O túmulo está vazio, mas ninguém 
sabe do Mestre. 
 
 Pelo caminho, Jesus falava para eles das 
Escrituras, fazendo arder-lhes o coração. Ao fim do 
caminho dos discípulos, Jesus se despediu deles 
para continuar a viagem. Os discípulos insistiram: - 
Fica conosco, Senhor. É tarde e a noite já vem 
chegando. Jesus, então, aceita e faz os discípulos 
vivenciarem uma grande experiência eucarística. 
Jesus marca a vida dos discípulos com seu jeito de 
partilhar o pão. 
 
 “E seus olhos abriram ao partir o pão” (Lc 24,31). 
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5. Fraternidade – Palavra Partilhada 
 

Para ajudar-nos na partilha e na ressonância do 
texto, propomos as seguintes questões: 
1. Assim como os discípulos de Emaús sentiam, 
quais são as desolações de nosso povo, hoje? 
2. Como tem sido meu caminho com Cristo? 
3. O texto dos discípulos de Emaús é também um 
convite à Palavra de Deus. Tenho criado 
oportunidades para a escuta dessa Palavra?  
 
6. Fraternidade – Palavra de Compromisso 
do mês 
 

Como sugestão, cada um poderia fazer uma 
visita a um(a) amigo(a) ou doente e levar uma 
palavra de conforto. Coloquem-se como os 
discípulos a caminho.  
 
7. Fraternidade – Avaliação 
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8. Fraternidade – Palavra Informada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. Fraternidade – Palavra e Partilha do Pão 
 
Estejamos, pois, reunidos ao redor da mesa como dom 
de nosso Deus. 
 
 

Pensamento do Mês 
“Vinde à comunhão para vos tornar santos e não porque vós o sois”. (São 
Pedro Julião Eymard) 
 
 
 
 
 
 

 

- INFORMES GERAIS: 
- O grupo de leigos sss de Caratinga, no final de semana de 13 e 14 deste mês, 
terminou sua etapa de formação. Congratulações e sejam muito bem vindos à formação 
continuada. 
- Parabéns aos grupos que elegeram sua equipe de coordenação. Que a Eucaristia – 
força de renovação do mundo – seja o guia deste trabalho. Ir. Marcelo fará um 
agendamento com os grupos que ainda não estabeleceram sua equipe de coordenação, 
no decorrer deste quadrimestre, para efetivação desta tarefa. 
- Está previsto para Outubro o início da formação do grupo de leigos sss, comunidade 
de São Paulo. 
- Mais uma vez, o CESC solicita à todos os grupos de leigos sss, que façam o 
recadastramento de seus integrantes e o enviem via e-mail. Agora, mais que nunca, 
essa tarefa é importante, pois o Estatuto dos leigos sss está sendo estudado na 
Conferência Geral Ampliada dos Provinciais Sacramentinos e poderá inclusive vir a ter  
formato jurídico.  

Padre Jésus Neres de Souza, sss 
Reitor do Seminário de Filosofia e membro do Conselho Provincial 
Correio eletrônico: pejesusneres@yahoo.com.br 
Telefone: (31) 3464-0687 
 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


