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Projeto de Vida – Capítulo I: Identidade e Missão  
 

1. Orientações Práticas - (3’) 
 
     Algumas imagens e palavras que traduzam o tema deste mês de agosto (Identidade e Missão).  
Nossa identidade sacramentina está intimamente ligada a nossa missão. Porque temos uma 
vocação eucarística, realizamos uma missão específica a partir da vida fraterna, orante e serviçal. 
      Preparar o encontro da melhor maneira para que os responsáveis comuniquem o primeiro 
capítulo do Projeto de Vida. A partir deste mês trabalharemos todo o “Projeto de Vida” dos 
Leigos e Leigas Sacramentinos.  
 
2. Fraternidade – Palavra de Acolhida e Oração - (12’) 

2.1. Palavra de Acolhida – (5’) 
O acolhimento é o princípio gerador de todo e qualquer traço de vida. Não é diferente com 

uma vocação. Depois da caminhada acolhida e celebrada dos leigos e leigas sacramentinos na 
assembleia de julho passado, decidimos que, a partir de agosto, trabalharíamos com o Projeto 
de Vida a fim de torná-lo mais conhecido de cada leigo SSS que pretende celebrar sua adesão 
institucional aos Leigos e Leigas Sacramentinos. 

Portanto, você leigo/a presente na assembleia passada e você leigo/a que não esteve: 
participem dos próximos encontros, pois serão conduzidos com muito carinho em vista de 
uma melhor preparação final rumo às Promessas. 

Tudo isso em vista de celebrarmos a partir de dezembro próximo, para aqueles que se 
sentem preparados, a adesão jurídica à Agregação. Lembramos que é obrigatória a frequência 
aos encontros para os membros que irão celebrar esse compromisso. 

Então, vamos saudar uns aos outros, desejando um bom e frutuoso encontro!!! 
 

2.2. Oração Inicial – (7’)  
 

Na alegria de sermos acolhidos mutuamente, vamos acalmando nosso ser, 
colocando-nos na presença de Deus, entoando um refrão contemplativo de acolhida. 
Sugestão: 

“De noite iremos, de noite, iremos buscar a fonte. Só nossa sede nos guia...” 
Coloquemo-nos na presença da Santíssima Trindade:  
Em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo. Amém. 
TEXTO BÍBLICO: 1 Cor  12, 12-21. 
Façamos um momento de silêncio, interiorizando esta leitura. (Pode-se cantar o 

refrão contemplativo depois do silêncio): “Onde reina o amor, fraterno amor...”. 
Preces espontâneas, tendo como resposta:  
“Que seja um, é o que eu quero mais (2x). Teu Espírito é quem age e faz.” 
Pai Nosso... 
 

3. Fraternidade - Palavra de Memória - (5’) 
 
Leitura da ata: recordemos o que experimentamos no encontro passado.  
Obs. Para o grupo que ainda não partilhou a experiência da I Assembleia dos Leigos SSS, 

favor nesse momento dedicar algum tempo para a partilha (cuidado para não se estender 
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demais). Lembramos que foi enviada para o e-mail do grupo uma memória para ajudar neste 
momento, algo simples e sem delongas, porém comunicando a impressão que ficou. 

 
 

4. Fraternidade – Partilha de vida orientada - (25’) 
 

Cada um é convidado a partilhar algo que deseja colocar em grupo, do último encontro até o 
presente momento. Que não seja algo obrigatório ou que todos tenham que falar. 

 
5. Fraternidade – Palavra Refletida - (12’) 
 
IDENTIDADE E MISSÃO 

1. O nome 
 
Animados pelo espírito de São Pedro Julião 
Eymard, formamos a Agregação do 
Santíssimo Sacramento, Associação de fiéis  
da Congregação do Santíssimo Sacramento e 
reconhecida pela Igreja.  
 
Realizamos, assim,  
nossa vocação cristã e nosso chamado à 
santidade no particular caminho evangélico 
traçado por Padre Eymard. 
 
2. Nosso ideal 
 
Nosso ideal é viver plenamente  
o mistério da Eucaristia e revelar seu 
significado, a fim de que venha o reino de 
Cristo e a glória de Deus 
se manifeste ao mundo.  
 
Respondendo à vocação recebida no Batismo, 
testemunhamos Cristo no meio da sociedade 
humana e, a partir da Eucaristia, fonte e ápice 
de toda a evangelização, animamos 
evangelicamente todas as realidades humanas. 

3. O Fundador 
 
Nós nos inspiramos nos ensinamentos e no 
exemplo de São Pedro Julião Eymard,  
apóstolo eminente da Eucaristia.  
 
Ele ofereceu uma resposta às necessidades 
humanas de seu tempo, anunciando o amor de 
Deus, expresso de modo especial  
no dom de Cristo na Eucaristia,  
e encorajou os fiéis leigos  
a partilhar, como membros associados, o 
carisma e a missão  
das Congregações fundadas por ele.  
 

Convencido de que uma vida  
não pode ser plenamente eucarística  
se não for consagrada a Deus e aos homens, 
deixou-nos um exemplo de contemplação e de 
ação apostólica. 

4. O espírito 
 
Chamados a viver  
uma espiritualidade cristã  
autenticamente eucarística,  
somos animados pelo espírito de amor que 
levou Cristo a dar sua vida pelo mundo  
e a perpetuar esse dom na Eucaristia.  
 
Associados ao dom que ele faz de si,  
colocamo-nos a serviço do Reino,  
realizando a palavra do Apóstolo:  
“Não sou mais eu que vivo,  
mas é Cristo que vive em mim”1. 

5. Vida associativa 
 
A forma eucarística  
da vida cristã é 
eclesial e comunitária.  
Tendo como exemplo  
a primeira comunidade cristã 2, 
vivemos uma experiência de fraternidade  
alimentada pela Palavra,  
pela “fração do pão”, pela oração, pela escuta 
dos ensinamentos dos Apóstolos.  
 
Vivemos como “um só coração e uma só 
alma” e testemunhamos a presença do 
Ressuscitado.  
 
Tornamos nossas as exigências  
da vida da Agregação,  

                                                
1 Gl 2,20. 
2 At 2,42-47; 4,32-37. 
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participando dos encontros de formação e de 
oração.  

 
 

6. Fraternidade - Palavra partilhada - (15’)  
 

Retomem o texto e partilhem com quem está a seu lado uma ideia que marcou você 
durante a leitura acima. (5 minutos)  

Em grupo: (10 minutos) 
1- Retomando o capítulo da Regra de Vida “Identidade e Missão”, aprofundemos 

alguma ideia que inspira você a viver melhor sua vocação eucarística. 
2 – Este capítulo do Projeto de Vida ilumina sua vocação? De que forma? 

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

Tendo estudado o primeiro capítulo do Projeto de Vida sobre Identidade e Missão, façam 
(em grupo) um levantamento, respondendo às seguintes questões: 

a) De que forma os membros do grupo estão se “colocando a serviço do Reino”? (PV, 
nº. 04).  

b) Quais as formas de presença que os leigos/as sacramentinos estão tendo na Família, 
na Igreja e na Sociedade?  

 
Enumerar as formas de presença e mandar num pequeno relatório o que faz cada membro 
(missão) e o perfil do grupo (identidade). 
 

8. Fraternidade – Avaliação - (5’) 
  

- Como foi nossa participação neste encontro?  
- O serviço da coordenação da reunião fluiu bem? 
- O que achou deste roteiro? 
 

9. Fraternidade – Palavra Informada - (5’)  
 

- Aconteceu nos dias 10,11 e 12 de julho a I Assembléia dos Leigos e Leigas 
Sacramentinos no Recanto da Boa Viagem – BH/MG. Estiveram presentes leigos e 
leigas de todas as comunidades sacramentinas, religiosos sacramentinos, 1 serva, 3 
membros do Servitio Christi, 1 noviço e 2 pré-noviços (um do Sudeste e outro do 
Nordeste). Foram três iluminados dias de muito trabalho, oração e fraternidade. 

- Aconteceu, ainda no mês de julho, a 50ª Semana Eucarística do Santuário de 
Adoração de Caratinga/MG. Parabéns a toda a comunidade sacramentina de Caratinga 
pelo jubileu! Vida longa! 

- No dia 20 de julho comemorou-se 175 anos de sacerdócio de nosso fundador, 
São Pedro Julião Eymard. 

- No dia 02 de agosto foi comemorado com muito amor, por toda a família 
sacramentina no mundo, o dia do fundador da Congregação do Santíssimo Sacramento e 
das Servas do Santíssimo Sacramento. Viva São Pedro Julião Eymard! 

- Nota de falecimentos: Partiram para a morada eterna, junto ao Pai a serva 
sacramentina Ir. Dolores, o Sr. Alberto, marido da leiga sacramentina Nancy Dionísio e 
a leiga sacramentina de Uberaba, Dona Glória. Às famílias nossas condolências e 
orações. 

- A equipe de serviço do CESC deseja a todos os aniversariantes de julho e 
agosto muitas felicidades, saúde, amor, trabalho, perseverança e fé. PARABÉNS! 
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- Nos dias 29 e 30 de agosto acontecerá, na Casa Paroquial da Boa Viagem, a 1ª 
reunião do Conselho Nacional dos Leigos e Leigas Sacramentinos. Unamo-nos a eles 
em orações. 

- Os Leigos e Leigas Sacramentinos estão sendo apoiados pela Comissão 
Episcopal Pastoral para o Laicato, comissão esta pertencente à Conferência Nacional 
dos Bispos do Brasil. 
 

 
10. Fraternidade – Palavra e Partilha do Pão (2’)  
 

Como este roteiro acompanha cada encontro de formação continuada dos leigos, a sugestão 
é que se tenha sempre um momento de partilha à mesa. Sendo assim, coloque aqui a motivação 
do grupo para a “espiritualidade da mesa”. 

 
 
11. Pensamento do Mês: (1’) 
 

“É fogo, a Eucaristia, é fogo que purifica ou devora, que beatifica ou crucifica.” 
 

São Pedro Julião Eymard 
 
  

 
 
 

 
(1811-2011 = Ano Jubilar de SPJE) 

  , Roteiro gentilmente produzido pelo religioso 
Ir. Marcelo Carlos da Silva, sss 

e-mail: marcellosssbrasil@yahoo.com.br 
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