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1. Orientações Práticas 
 
a) Preparar com antecedência o ambiente, de modo que este seja 

acolhedor e se torne favorável a um momento de encontro pessoal 
e comunitário com Cristo. 

b) Colocar em lugar de destaque: Bíblia, vela acesa e alguns objetos 
ou fotografias que nos façam recordar nossos momentos 
reservados para um encontro com Deus (ex. novenas, jornais 
utilizados na Missa, terço e etc.). Junto a esses objetos, colocar 
alguns de uso diário ou fotografias de situações variadas. 

 
Obs. As citações presentes neste texto são somente para o caso de 

quem queira fazer um estudo mais aprofundado do mesmo. 
 
 
2. Fraternidade – Palavra de Acolhida e Oração 
 
“Jesus disse: Segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens. 
Eles, imediatamente, deixaram as redes, e o seguiram”. 

Mt 4,19-20 

 

Palavra de Acolhida  

 
L1. Irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos a mais este encontro 
fraterno de partilha e oração. Cada vez que nos reunimos, 
fortalecemos nossos laços, aumentando o amor fraterno entre nós, 
sinal da presença de Deus. 
Cantando: Onde reina o amor, Fraterno amor. Onde reina o amor, 
Deus aí está. (Repetir em forma de mantra) 
 
A. A atuação evangelizadora de Jesus era marcada por inúmeros 
encontros, que sempre tinham desfecho em uma transformação 
radical na vida de quem com Ele se encontrava. Iniciemos nosso 
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encontro, na perspectiva de que, encontrando-nos de forma 
autêntica com este mesmo Cristo, “caminho, verdade e vida” (cf. Jo 
14,6), sobre o sólido fundamento da Trindade-Amor (DA 240), 
sejamos fortalecidos para nossa missão sacramentina, revelada pelo 
mesmo Cristo presente na Eucaristia. 
 
Todos: O encontro com Cristo na Eucaristia suscita o compromisso 
da evangelização e o impulso à solidariedade; desperta no cristão o 
forte desejo de anunciar o Evangelho e testemunhá-lo na sociedade 
para que ela seja mais justa e humana. 
 

(cf. DA 4: Discurso Inaugural do Papa Bento XVI) 
 

Cantando: Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do 
Espírito Santo, estamos aqui. (bis) 
Para louvar e agradecer, bendizer e adorar. Estamos aqui, Senhor, 
ao teu dispor. (bis) Te aclamar. Deus Trino de Amor. 
 
Após um breve instante de silêncio, o grupo pode apresentar as 
motivações que traz para este encontro. O momento é favorável para 
as preces e recordação da vida. Após esse momento, encerrar com 
a oração seguinte: 

 

Oração Inicial 

 
 Ó Deus, que nos atraís por meio da entrega eucarística de seu 
filho (cf. Jo 6,44), dom de amor com o qual saís a nosso encontro, 
para que, renovados pela força do Espírito, possamos chamá-lo de 
Pai (cf. DA 241 e Gl 4,4-5), iluminai-nos neste dia, para que, pela 
oração pessoal e comunitária, cultivemos uma relação de profunda 
amizade com Jesus Cristo e procuremos assumir a vossa vontade de 
Pai Misericordioso (cf. DA 255). Por Cristo Senhor nosso. Amém. 
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Cantando: Derrama, Senhor. Derrama, Senhor. Derrama sobre nós 
o teu amor. (bis) 

 

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. 
 

3. Fraternidade – Partilha de vida orientada 
 
L2. Quando nos referimos à Eucaristia, de imediato nos recordamos 
do Mistério celebrado durante a missa, contemplado e adorado no 
Sacrário. Entretanto, no encontro de hoje queremos relembrar o 
ilimitado campo em que se estende a Eucaristia, para abrirmos os 
horizontes de nossa missão enquanto discípulos deste mistério. De 
quais dimensões nos recordamos? Temos sido pessoas eucarísticas 
a partir do que refletimos até então?  
 
Tempo para partilha. Finaliza-se com o refrão seguinte: 
 
Cantando: Igualdade, fraternidade, nesta mesa nos ensinais. As 
lições que melhor educam, na Eucaristia é que nos dais. (bis) 
  
 

4. Fraternidade – Palavra Refletida 
 
Sugestão de texto Bíblico: Lc 1,26-45 
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L3. Realizar “nosso ideal de viver plenamente o mistério da 
Eucaristia e revelar sua significação” (RV 1), requer de nós que 
tenhamos o olhar voltado para nossa realidade. No entanto, ao nos 
depararmos com tantos problemas, nos sentimos desamparados, 
perdidos, sem saber qual caminho tomar. Como tornar real o projeto 
de vida proposto por Jesus Cristo, Pão da Vida?  
 
Todos: Neste momento, com incertezas no coração, perguntamos 
como Tomé: “Senhor, não sabemos para onde vais. Como podemos 
conhecer o caminho?” (Jo 14,5) Jesus nos responde com uma 
resposta provocadora: “Eu sou o Caminho, a Verdade e a Vida” (Jo 
14,6). 

 (DA 101) 
 
L4. A proposta do Documento de Aparecida gira em torno daquilo 
que já nos foi proposto pelo mesmo Cristo no Evangelho: “Segui-
me...” (Mt 4,19). Para isso torna-se necessário que, a exemplo dos 
primeiros discípulos chamados ao seguimento de Jesus: Maria (Lc 
1,26-45), Nicodemos (Jo 3,1-21), a Samaritana (Jo 4,1-42), Zaqueu 
(Lc 19,1-10) e de tantos outros, tenhamos um encontro 
transformador com este mesmo Jesus. Encontro este que nos leve a 
ser discípulos missionários do Mestre. 
 
Todos: “Não se começa a ser cristão por uma decisão ética ou uma 
grande idéia, mas através do encontro com um acontecimento, com 
uma Pessoa, que dá um novo horizonte à vida e, com isso, uma 
orientação decisiva”. 

(DA 243) 
 
L5. Neste sentido, nós leigos(as) e religiosos sacramentinos temos 
uma grande satisfação, visto que: “A Eucaristia é o lugar privilegiado 
do encontro do discípulo com Jesus Cristo. Com este Sacramento, 
Jesus nos atrai para si e nos faz entrar em seu dinamismo em 
relação a Deus e ao próximo” (DA 251). Nossa missão sacramentina 
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por si só já se identifica com essa proposta. Chamados á uma intima 
relação com Cristo presente na Eucaristia, somos enviados para 
“atear o fogo desse mistério aos quatro cantos da Terra” (São Pedro 
Julião Eymard). 
 
Cantando: Fazemos comunhão construindo a unidade. É nossa 
vocação servir a comunidade, com Cristo nosso irmão, no sertão ou 
na cidade. 
 
5. Fraternidade – Palavra Partilhada 
 
A. O sim de Maria e sua disposição para servir, representaram o 
grande exemplo daquela que se tornou a “primeira discípula 
missionária de Jesus Cristo” (DA 266-275): 
 

a) Nosso amém na hora da comunhão têm sido semelhante a esse 
sim? 

b) Temos consciência de que, para sermos pessoas 
verdadeiramente eucarísticas, temos que partir para “região 
montanhosa” onde os irmãos têm mais necessidades? 

c) Temos feito a ligação entre Eucaristia, Discipulado e Missão? 
 
6. Fraternidade – Palavra de Compromisso do mês 
 
Discutir no grupo e elaborar um compromisso:  

• Como fazer de nossos encontros momentos que melhor 
proporcionem um encontro pessoal e comunitário com Jesus 
Cristo? 

• Qual a “região montanhosa” a qual podemos direcionar-nos 
neste mês? 
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7. Fraternidade – Avaliação 
 
8. Fraternidade – Palavra Informada 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. Fraternidade – Palavra e Partilha do Pão 

 
Que nosso amém no momento da Comunhão seja semelhante ao 

sim de Maria. Sim de discípulos missionários, que nos leva a 
ultrapassar as montanhas que nos impedem de chegar aos nossos 
irmãos e irmãs. 

- INFORMES GERAIS: 
- O grupo de leigos sss de Uberaba terá seu encontro no dia 18/10, com a 
presença do Padre André. Nesse dia deverá eleger sua equipe de 
coordenação. 
- Mais uma vez, o CESC solicita a todos os grupos de leigos sss, que 
preencham os documentos: “Memória do Encontro e Cadastro Pessoal” e os 
enviem por e-mail. 
- O CESC, em nome do Ir. Marcelo, parabeniza aos grupos de leigos sss de 
Fortaleza – São Benedito e Belo Horizonte – Servas, por terem atendido, tão 
prontamente, a solicitação de preenchimento e envio dos documentos acima 
citados. 
- O Conselho Geral e os provinciais da Congregação se reuniram nos dias 08 
a 20 de setembro de 2008 em Madri, Espanha. O CGA – Conselho Geral 
Ampliado se realiza entre os Capítulos Gerais. Os objetivos são:  
1. relatório de atividades do Conselho Geral;  
2. uma análise do momento atual da Congregação;  
3. relatório financeiro  
4. questões relevantes do momento.  
Uma das questões trabalhadas foi a sistematização da pertença dos leigos e 
leigas como Associação da Congregação. Foram apresentadas as sugestões 
de melhoramento do texto sobre a "Agregação" enviado pelo Superior Geral. 
O Conselho Geral ficou com a responsabilidade de repensar a forma de 
associação laical, não somente à Congregação, mas à Família Eymardiana: 
Leigos, Leigas, Irmãos, Irmãs, Diáconos, Padres, e membros do Instituto 
Secular (Pe. Eugênio Barbosa Martins sss). 
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   Pensamento do Mês 
“Ide e ateai o fogo da Eucaristia aos quatro cantos da Terra” 

                                                                            (São Pedro Julião Eymard) 
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Juliano Ribeiro da Costa 
Pré-noviço sacramentino, cursando o 4º período de Filosofia 

Correio eletrônico: julianoribeiroc@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 


