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O Amor de Deus: Fonte de toda vocação cristã 
 
1. Orientações Práticas (3’) 
 

Uma mesa com a Bíblia, o quadro do Fundador, o texto do Projeto de vida da Agregação 
do Santíssimo Sacramento e um vaso com três rosas, simbolizando o AMOR, alma da 
SANTÍSSIMA TRINDADE.   

A partir deste roteiro estaremos inserindo entre parênteses, em cada tópico, uma 
sugestão de tempo para ajudar os coordenadores na condução do encontro – a previsão de 
tempo para o encontro é de uma hora e meia.  

Atenção! Isto não é para engessar o encontro, apenas para ajudar a administrar o tempo.   
 
2. Fraternidade – Palavra de Acolhida e Oração (12’) 

2.1. Palavra de Acolhida (5’) 
 

A própria palavra acolhida nos lembra a preocupação do Apóstolo Paulo recomendando 
às Comunidades: “Acolham-se uns aos outros, como Cristo acolheu vocês...” (Rm 15,7). 

Encontramo-nos em plena Quaresma. Estamos percebendo como a Palavra de Deus 
continua motivando-nos para que nossa vida adquira um novo dinamismo, tornando-nos 
sempre mais novas criaturas. Neste encontro estaremos aprofundando a força do Amor de 
Deus que nos chama com insistência.  Deus nos quer, confia em nós, Ele nos considera 
capazes de uma resposta sincera e firme. 

Valerá a pena, nesta reflexão, ao contemplarmos o Amor de Deus e nossa vocação, 
deixar-nos questionar acerca da intensidade de nossa resposta a Seu amor. 

Aproveitaremos de alguns textos bíblicos e da preciosa inspiração de Padre Eymard.    

2.2. Oração Inicial (7’) 
 

Tracemos o sinal de nossa fé: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém!  
Ao contemplarmos os SINAIS, particularmente, pensando no significado das flores, 

cantemos: 
“Onde reina o amor, fraterno amor, onde reina o amor, Deus aí está”. 
Vamos pedir a proteção de Nossa Senhora, Mulher Eucarística, Vocacionada do Pai, que 

nos acompanhe neste encontro de hoje: Ave Maria,... 
Ouvindo – interiorizando – ruminando - refletindo: estamos diante da luz da PALAVRA 

de DEUS.    
      
Textos bíblicos: Quem for presidir a oração, favor escrever (digitar) os versículos 

sugeridos dos textos bíblicos abaixo citados e pedir para várias pessoas proclamá-los.  
 
Aprendendo com Paulo: 1Cor 1, 9; 12, 4-6; 13, 8.13; Col 3, 12-14; Tito 3, 4-5.   
Aprendendo com João: 1Jo 3,1-2.16; 4, 7-10. 16; Jo 13,1; 15, 9-11.12-17; 16, 25-27. 
Proclamá-los pausadamente, sem pressa. 
 
PRECES espontâneas, tendo como resposta: Mostrai-nos, Senhor, Vosso Amor. 
 
Pai Nosso... 
Oração em conjunto: Senhor, nosso Deus, luz ardente de amor eterno, concedei que 

inflamados por Vossa caridade, num mesmo amor, amemos a Vós acima de tudo e aos irmãos 
e irmãs por Vossa causa. Por Cristo, nosso Senhor. Amém  

 
3. Fraternidade - Palavra de Memória (5’) 
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Leitura da ata: recordemos o que experimentamos no encontro passado. 
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 (25’) 
 

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

Como você chega aqui para este encontro de nossa fraternidade?  
Cada participante é convidado a partilhar algo que deseja colocar em grupo. Que não seja 

algo obrigatório ou que todos tenham que falar.  
 
5. Fraternidade – Palavra Refletida (12’) 

 
Para nossa reflexão, vamos partir escutando um item do “Projeto de vida - Agregação do 

Santíssimo Sacramento”, que nos dá uma grande luz:  
“Nós nos inspiramos nos ensinamentos e no exemplo de São Pedro Julião Eymard, 

Apóstolo eminente da Eucaristia. Ele respondeu às necessidades dos homens e mulheres do 
seu tempo anunciando o AMOR DE DEUS manifestado, de modo especial, no dom de Cristo 
na Eucaristia e encorajou os fiéis leigos e leigas a partilhar, como membros associados, o 
carisma e a missão das congregações fundadas por ele” (Projeto de Vida, n°. 03). 

No número 13 do mesmo Projeto, encontramos palavras que sintonizam com o tema da 
Campanha da Fraternidade deste ano: “Nutridos pela Eucaristia, força de libertação e 
exigência de comunhão, promovemos escolhas significativas... na defesa da família e da vida... 
na busca da justiça e da paz”.  

Numa terceira inspiração, acolhemos o número 17: “Partilhamos a missão de Cristo 
enviado a levar o feliz anúncio da salvação aos últimos e aos excluídos... e àqueles que sofrem 
perseguições por causa da justiça”. 

A Regra de Vida dos Sacramentinos nº 3 lembra também algo central para nossa reflexão: 
“Seguindo Padre Eymard, nossa missão é responder aos anseios do ser humano, a partir das 
RIQUEZAS DO AMOR DE DEUS, MANIFESTADAS NA EUCARISTIA”. 

Para valorizar nossa vocação eucarística, precisamos buscar constantemente a FONTE: o 
AMOR de DEUS, revelado por Jesus. “Ele (Jesus) é a imagem do Deus invisível” (Col 1,15).                

Quando de sua Páscoa, Jesus “se pôs à mesa com seus apóstolos” e expressou um grande 
sonho; era um sonho que vinha de longe: “desejei ardentemente, desejei muito comer esta 
páscoa com vocês antes de sofrer...” (Lc 22,14-15). Foi como se dissesse: “não é de hoje que 
estou pensando nisso”. Ora, o AMOR DO PAI estava lá naquele momento, envolvendo-se 
com Jesus que estava entregando sua vida por AMOR. Jesus estava manifestando a 
intensidade do amor do Pai: “Assim como o Pai me amou, eu também amei vocês: 
permaneçam em meu amor... Não existe maior amor do que dar a vida pelos amigos... Não 
foram vocês que me escolheram, mas fui eu que escolhi vocês” (Jo 15, 9.13.16). 

Jesus é o “Filho amado”, é o “vocacionado” do Pai. Sua vida é uma resposta ao projeto do 
Pai... Ele nos quer juntos, co-responsáveis, Ele nos envolve, está precisando de discípulas(os) 
missionárias(os): somos nós! Sua missão torna-se nossa missão porque fomos chamados, 
amados por primeiro. Sendo assim, não se deixa alguém a quem se ama esperando, sem uma 
resposta. Pelo amor nos comprometemos muito mais do que pela lei, pelo medo. 

 
 
 
Pensar no Amor de Deus como fonte de toda vocação cristã é pensar numa resposta 

livre, verdadeira e honesta de quem se sente amado(a) e, por ser amado(a), não pode deixar o 
Amante sem uma resposta.  
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Santo Agostinho trouxe para o cristianismo a melhor definição da Trindade ao 
correlacioná-la à experiência do amor. Segundo Agostinho: “Deus é o Amante; o Filho é o 
Amado e o Espírito Santo é o Amor”.  

Assim, o Amante manifesta, através do Amor, quão forte é seu afeto pelo Amado. Assim 
sendo, se Jesus (o Amado) nos adotou como seus irmãos, pela graça e força de seu Amor 
(Espírito Santo) somos também filhos(as) adotivos(as) do Pai, o Amante. Desta relação de 
sentimentos nobres nasce o modelo de comunidade trinitária. Desta forma devemos também 
buscar viver nossa vocação eucarística: unida pelo laço, não de sangue, mas por uma filiação 
infinitamente mais forte, a do Espírito.  

 Portanto, “quem fica unido a mim e eu a ele, dará muito fruto, porque sem mim vocês 
não podem fazer nada” (Jo 15,5). O fruto que a comunidade é chamada a produzir é o amor. 
Ora, Jesus não quer uma adesão de servos que obedecem a um senhor, mas uma adesão livre, 
de amigos. A amizade é dom: Jesus é o amigo que dá a vida pelos amigos. Desta forma, nossa 
tarefa será testemunhar o amor de Deus que dá a vida.  

Uma vocação verdadeira nasce desse sentimento profundo e transbordante de quem se 
sente amado e, por ser amado, não pode ficar com isso só para si. Precisa testemunhar, 
anunciar aos quatro cantos do mundo. Assim foi com São Pedro Julião ao ser tocado por este 
Amor, manifestado pelo Amado e pelo Amante. 

Encerremos esta reflexão cantando algumas vezes novamente o refrão: “Onde reina o 
Amor, fraterno Amor. Onde reina o Amor, Deus aí está”. 

Aprofundemos as consequências desse amor.  

6. Fraternidade - Palavra partilhada (15’) 
 

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

- Em grupo: (10 minutos) 
1. Quem poderia partilhar uma experiência de vida em que se sentiu muito amado(a) e isto 

o(a) fez lembrar-se do amor de Deus?  
2. Como percebo, através de sinais concretos do dia-a-dia, o amor de Deus como fonte de 

minha vocação eucarística sacramentina? 
3. O que significa para mim o chamado a viver as várias dimensões da Eucaristia? 

 
7. Fraternidade – Palavra de compromisso do mês (3’) 

 
A partir do Projeto de vida de Agregação das Leigas e Leigos Sacramentinos, cada 

membro poderia ler e estudar o Cap. III - Missão e Serviço e escrever um pequeno 
parágrafo para trazer no encontro de abril e partilharmos.  
 
8. Fraternidade – Avaliação (5’) 

- 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? 
- O que o grupo sentiu do tempo cronometrado? Ajudou? Não? Por quê? 
 
 
 
9. Fraternidade – Palavra Informada (5’) 
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- Anunciamos com alegria a TODA FAMÍLIA SACRAMENTINA, principalmente às 
Leigas e Leigos SSS, que a data da I Assembléia Provincial das Leigas e Leigos Sacramentinos 
será nos dias 10, 11 e 12 de julho de 2009 em Belo Horizonte. A primeira coisa que devemos 
fazer é agendarmos esta data e nos organizarmos para estarmos presentes; 

- Estamos encaminhando através da coordenação dos grupos uma CARTA DE 
DISCERNIMENTO endereçada a CADA MEMBRO do Grupo dos Leigos e Leigas SSS. 
Leiam com atenção, reflitam e quaisquer dúvidas podem escrever para Irmão Marcelo Silva, sss 
(marcellosssbrasil@yahoo.com.br); 

- Partilhamos com vocês que, neste mês de março, o Seminário de pré-noviços estará 
mudando-se para a Boa Viagem (Belo Horizonte). Também neste mesmo mês, quatro dos pré-
noviços celebrarão a entrada no Postulantado = ano de preparação ao noviciado. São eles: 
Juliano (MG), Uelinton (MG), Marco (CE) e Domilton (CE). Rezem por eles e pelo Irmão 
Marcelo que, a partir de então, assume a condução do processo de formação dos 10 pré-noviços. 

-É com grande alegria que participamos a todos o início das atividades do grupo de 
leigos sss de São Paulo – Comunidade de Santa Ifigênia, com seu 1º encontro no dia 28 de fev.. 
Que São Pedro Julião Eymard inspire esta comunidade sacramentina, vocacionado Marcelo 
Lacerda, vocacionado Rodrigo, Ir. Gilberto, Pe. João Batista e Pe. Anízio na condução espiritual 
de formação dos novos membros desta família. 

 
- Nos próximos meses os temas preparatórios da assembléia serão:  

Abril (Vocação Eucarística e Vida de Serviço)  
Maio (Vocação Eucarística e Vida Fraterna)  
Junho (Vocação Eucarística e Vida Orante) 

 
- Um agradecimento especial a Padre André, Mestre de Noviços SSS, pela 

contribuição na formação continuada, escrevendo este roteiro. Que Deus continue mantendo o 
senhor como vocação eucarística alicerçada no Amor de Deus.  
 
10. Fraternidade – Palavra e Partilha do Pão (2’) 
 

Aos aniversariantes do mês, nossos parabéns. Feliz nascimento. Agora mais 
conhecedores também da data do nascimento espiritual, seu Batismo. 
 
 11. Pensamento do Mês (1’) 

 
Chamados a viver uma espiritualidade cristã  

autenticamente eucarística,  
somos animados pelo espírito de amor que conduziu Cristo  

a dar sua vida pelo mundo  
e a perpetuar este dom na Eucaristia. 

 
(Nº. 04 - Projeto de Vida da Agregação do Santíssimo Sacramento) 
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1811-2011  

 Ano Jubilar de SÃO PEDRO JULIÃO EYMARD) 
 
 

   
 

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 
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