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Batismo: fonte de toda vocação cristã 
Ano II, Roteiro de nº 12. 2009. 

 
1. Orientações Práticas 
 

Para este encontro, prepare uma mesa no centro da reunião com uma toalha branca. Os símbolos 
de destaque: a Palavra de Deus, um jarro transparente com água, uma bacia e uma vela branca. Os 
símbolos centrais do Batismo são fogo e água. Acrescente uma foto/quadro de São Pedro Julião Eymard. 
 
2. Fraternidade – Palavra de Acolhida e Oração 

2.1. Palavra de Acolhida 
Saudações eucarísticas, queridos Leigos e Leigas SSS: Mais uma vez nos reunimos em nome do 

Senhor. Este mês de fevereiro se faz especial, pois celebramos a comemoração, no dia 04, do nascimento 
de São Pedro Julião Eymard e no dia seguinte, 05, do seu batizado.  

A partir deste mês de fevereiro até o mês de junho, estaremos apresentando uma sequência de 
temas interligados. O objetivo desta proposta é fazer com que os grupos se preparem melhor para a I 
Assembléia dos Leigos e Leigas SSS no início de julho próximo, quando TODOS SÃO CONVOCADOS 
A SE FAZEREM PRESENTES. 

Sendo assim, o primeiro tema do Roteiro de Formação do Ano II enfoca a origem de toda e 
qualquer vocação cristã: o batismo.  

Por falar em batismo: 
- Você sabe a data de seu batismo? 
- Sabe quem foi o padre que a(o) batizou? 
- Quem são seus padrinhos? 
- O porquê de seu nome? 
Estas e outras perguntas estão na origem de seu batismo e dão identidade à sua fé e à sua 

pessoa. Rezemos, partilhemos e reflitamos hoje este tema da sua origem vocacional.  

2.2. Oração Inicial 
- Cantar algumas vezes o Refrão Contemplativo (ou outro que conheçam): “Banhados em Cristo, 
somos uma nova criatura. As coisas antigas já se passaram. Somos nascidos de novo. // Aleluia, aleluia, 
aleluia.” 
[Neste momento, canta-se o refrão enquanto alguém despeja a água do jarro na bacia. Depois, 
começa-se a passar a vela de mão em mão, enquanto cada um recorda o seu batismo]. 
 
- Invocação da Santíssima Trindade. 
 
- Texto Bíblico: Mc 1, 6-11 (Batismo de Jesus) 
 O grupo deve estar atento e inteiro para a escuta da Palavra. Com o coração aberto à escuta, proclame-
se a Palavra de Deus: 
a) Depois da primeira leitura, um instante de silêncio; b) Novamente uma segunda leitura, feita por outra 
pessoa, bem pausada; c) Repetir uma palavra ou expressão encontrada na leitura.  
 
- Preces espontâneas: O que podemos dizer a Deus a partir desta Palavra? Façamos as nossas súplicas 
a partir da Palavra escutada. 
A cada pedido, repetir: Lembrai-vos, Senhor, dos vossos filhos e filhas. 
 
- Pai-nosso: encerremos os nossos pedidos com a Oração dos Filhos de Deus... 
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3. Fraternidade - Palavra de Memória: 
 

A partir deste mês, faremos a leitura da ata sempre após a oração inicial. Para facilitar, 
incluímos no roteiro este item.  

Obs.: - Sugerimos uma ata simples, com pouco detalhamento, mas objetiva e que ofereça uma 
boa memória do encontro anterior. 
 
4. Fraternidade – Partilha de vida orientada 
 

  Este é um dos momentos mais importantes do grupo pois ele ajuda a mantermos a identidade 
deste grupo de vida. Sendo assim: 

Como você chega aqui para este encontro da sua fraternidade?  
Neste momento, partilhemos nossas vidas, sentimentos, acontecimentos, experiências vividas. 

(Cuidado para não fazer de sua partilha de vida uma palestra ou reflexão. Deixe este tipo de uso da 
palavra para a “Palavra Refletida”).  

ATENÇÃO: Saiba também partilhar o tempo disponível do grupo. Deixe um tempo para os outros.  
 

5. Fraternidade – Palavra Refletida 
 

O batismo é a fonte e a porta da vida cristã e do Reino de Deus. Através dele, adquirimos uma 
nova vida em Cristo e com Ele somos salvos. Portanto, a salvação não é uma conquista, um mérito do 
cristão, mas um dom. Graça que nos santifica no nosso dia-a-dia e em nossos afazeres. 

 Como os ramos junto ao tronco, assim é o discípulo junto a Cristo. Além disso, lembra-nos o ritual 
do batismo: “O Batismo é o sacramento pelo qual as pessoas passam a pertencer ao corpo da Igreja, co-
edificadas para constituir a habitação de Deus no Espírito”.  

O sacramento do batismo está inseparavelmente ligado à missão da Igreja. Como porta de 
entrada para a vida na comunidade dos discípulos de Jesus, o batismo é o sacramento da “cidadania 
cristã”. Por ele somos salvos e buscamos, no dia-a-dia, responder a esse dom. A partir dele ocupamos um 
lugar na vida eclesial. Seu mandado é claro: "Vão e façam com que todos os povos se tornem meus 
discípulos, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o 
que ordenei" (Mt  28, 19-20). 

Quando se escutava um padre falar em chamado vocacional, era muito comum pensar apenas no 
chamado para alguém ser padre ou freira. Com o Concílio Vaticano II (1964), os cristãos começaram a 
mudar essa mentalidade e a entenderem que todos, sem exceção, pela graça do Batismo, são chamados, 
vocacionados do Pai, no Filho, pela força do Espírito. O que cada um precisa fazer é perguntar-se: 
“Senhor, que queres de mim? A que me chamas?” E pedir ao Senhor a capacidade de estar aberto para 
responder a esse chamado.  

É nesse nível que podemos falar em chamado à Vocação Eucarística entre as inúmeras 
possibilidades: religioso, religiosa, consagrado ou associado à Família Sacramentina. Diferentes formas de 
viver a mesma vocação dentro desta pequena família. Entretanto, todo chamado vocacional tem um 
contexto de vida, uma vivência de intimidade com o Senhor da Messe, uma relação com o Espírito. Desta 
relação de fé, podemos reconhecer-nos no chamado que o Senhor nos faz. Chamado este que se renova 
a cada novo dia, a cada passo dado, a cada encruzilhada encontrada... E pela graça de Deus, seguimos 
todos crescendo neste chamado, nesta vocação que é Dom de Deus.  

Esta dinâmica do chamado aconteceu na vida de São Pedro Julião Eymard, há quase 200 anos 
(1811), chegando a torná-lo na Igreja o Apóstolo da Eucaristia.  

Nosso fundador encontrou também no Batismo a sua fonte vocacional. Dela se alimentou e se 
lançou na busca de uma fé viva e pascal. Até que toda a sua vida pudesse se tornar eucarística, eis que 
cresceu nele o “dom da personalidade”, dom de Doar-se. Consumir-se na vida por causa do Reino de 
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Deus e seus destinatários. Diz o Apóstolo da Eucaristia aos vocacionados da Eucaristia: “Como bons 
servos de um tão grande rei, eles consagrarão fielmente à sua maior glória suas qualidades e suas 
virtudes, seus estudos e seus trabalhos”, ou seja, toda a vida. Poderíamos dizer que a fonte desta graça é 
o batismo atualizado no Mistério Pascal do Cristo, a Eucaristia. A partir dela o vocacionado crê, celebra e 
vive seu seguimento. 

Providencialmente, no dia 04 de fevereiro celebramos o nascimento de São Pedro Julião - 04 de 
fevereiro de 1811. “No dia seguinte de seu nascimento, foi levado à igreja paroquial de La Mure (França), 
sendo batizado pelo Padre José Second. Filho de Julião Eymard com sua segunda esposa, Maria Perlose. 
Nessa igreja ainda se conserva a antiga pia de pedra onde foi celebrado o seu Batismo. Mais tarde, um 
sacramentino escreveria sobre Padre Eymard: ‘Ao voltar à sua terra natal, nunca deixará de venerar a pia 
onde foi batizado’. Em vida, sempre gostou de celebrar o aniversário de seu Batismo e de relembrá-lo à 
madrinha, Mariana Eymard, sua irmã. Hoje a igreja em que foi batizado leva o nome de Capela São Pedro 
Julião Eymard.  

Que neste mês em que celebramos o seu nascimento e Batismo, São Pedro Julião interceda por 
cada vocação sacramentina, a fim de que, onde cada uma esteja, na Família, na Igreja e na Sociedade, 
possa viver a anunciar a vida fraterna, a vida orante e a vida de serviço, para que “venha o Reino 
Eucarístico sobre a terra”. Amém! 

6. Fraternidade - Palavra Partilhada 
 

- Retomem o texto e partilhem com quem está do lado uma ideia que marcou na leitura (tempo da 
partilha: 5 minutos). 

- Agora em grupo:  
1. Como vocês percebem a realização do sacramento do batismo na vida da Igreja? 
2. Vocês também já pensaram que “vocação” era/é “coisa só para padre e freira?”. 
4. Para você está mais clara a compreensão da sua vocação eucarística?  
5. Em que esta reflexão contribuiu para a sua caminhada de cristão e leigo SSS? 

 
7. Fraternidade – Palavra de Compromisso do mês 

 
Descobrir (para quem não sabe) quando e como foi a celebração do seu batismo (lugar, 

padrinhos, o padre que batizou, etc.).  
Se os seus padrinhos estão vivos, faça uma visita a eles. E neste mês, faça um momento de 

oração pessoal, retomando o tema do sacramento do batismo. Caso os padrinhos já tenham falecido, faça 
um momento especial de oração por eles. 
 
8. Fraternidade – Avaliação 

- Como foi a participação dos irmãos e irmãs na vivência deste nosso encontro? 
O serviço de coordenação da reunião fluiu bem? Em que podemos crescer para que nossos encontros 
sejam cada vez melhores e sejam momentos que alimentem a fraternidade e aprofundem a fé? 
 
9. Fraternidade – Palavra Informada 
 

- Como já dissemos no início, reforcemos a festa do nascimento (04/02/1811) e batismo 
(05/02/1811) de São Pedro Julião Eymard. 

- A partir deste mês de fevereiro, pedimos que a secretária esteja atenta à frequência dos 
membros para um relatório no final em junho, em vista da I Assembléia Provincial dos Leigos e Leigas 
SSS, na primeira quinzena de julho. 
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- No próximo mês, comunicaremos a data exata para que se organizem. Com certeza, será um 
momento de Ação de Graças; 

- Lembramos que TODOS SÃO CONVIDADOS a participarem. Organizem-se para que isso 
aconteça. Valor da diária, número de dias, tudo isso será comunicado o quanto antes. 

- Por favor, algum grupo que não estiver em dia com os relatórios envie para a secretaria do 
CESC, para Ana Paula. 

- Como os temas até junho serão de auxílio na preparação dos grupos em prol da Assembleia, 
gostaria de comunicar que os CONTEÚDOS serão na seguinte direção:  

 
Março (O Amor de Deus como Fonte de Toda Vocação);  
Abril (Vocação Eucarística e Vida Fraterna);  
Maio (Vocação Eucarística e Vida Orante);  
Junho (Vocação Eucarística e Vida de Serviço). 

 
10. Fraternidade – Palavra e Partilha do Pão 
 

Passemos à última mesa para continuarmos a partilha, agora através da refeição.  
Que este pão renove as nossas forças, os nossos laços de fraternidade, a nossa fé em Jesus 

Eucarístico e a nossa disponibilidade em melhor servir os irmãos e irmãs. 
Cantemos os parabéns para os aniversariantes do mês, inclusive para São Pedro Julião Eymard. 

 
 11. Pensamento do Mês: 

 
“Deus me chama hoje, amanhã será tarde demais” 

São Pedro Julião Eymard  
 

 
 

(1811-2011 = Ano Jubilar de SPJE)    
 
 

 
 

Ir. Marcelo Carlos da Silva, sss 
Animador do Projeto Leigas e Leigos Sacramentinos 
Contato para mais informações: Tel.: (31) 8423-4667. 
Correio eletrônico: marcellosssbrasil@yahoo.com.br 

mailto:marcellosssbrasil@yahoo.com.br

	2.1. Palavra de Acolhida
	2.2. Oração Inicial
	6. Fraternidade - Palavra Partilhada
	- Como foi a participação dos irmãos e irmãs na vivência deste nosso encontro?

