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Projeto de Vida – Capítulo II: Uma vida plasmada pela Eucaristia 
 
1. Orientações Práticas - (3’) 
 
Neste encontro aprofundaremos o II Capítulo do Projeto de Vida que nos traz a centralidade 
da Eucaristia em nossa vida sacramentina.  
Para ajudar a aprofundar o conteúdo com uma visualização, sugiro a colocação de imagens e 
símbolos que têm marcado a vida eucarística do grupo. (Exemplo: fotos de momentos 
celebrativos, símbolos que expressam a vivência eucarística do grupo...) 
 
2. Fraternidade – Palavra de Acolhida e Oração - (12’) 

2.1. Palavra de Acolhida – (5’) 
 
Já fomos iniciados no caminho proposto após a I Assembleia dos Leigos e Leigas 
Sacramentinos de aprofundar nosso Projeto de Vida, em vista da celebração da Promessa 
de vivermos esse carisma sacramentino de maneira especial. 
O conteúdo de hoje faz-nos mergulhar na profundidade do carisma eucarístico, quando 
afirma que uma pessoa sacramentina tem a eucaristia no centro de sua vida. A vivência desta 
afirmação nos levará a dizer como o Apóstolo Paulo: “Já não sou eu que vivo, é Cristo que 
vive em mim”. 
Olhando nos olhos dos irmãos e irmãs presentes, por um momento, contemple as diferentes 
facetas do Cristo.  
Acolhamo-nos uns aos outros com um caloroso abraço. 
 
2.2. Oração Inicial – (7’)  
 
Coloquemo-nos na presença da Santíssima Trindade: 
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 
 
Em silêncio orante, recolhamos nosso dia, encontros e possíveis desencontros, alegrias, 
angústias e apresentemos estas realidades, pessoas e situações diante do Deus Trindade. 
 
Cantemos: Ó luz do Senhor, que vem sobre a terra, inunda meu ser, permanece em nós! 
 
TEXTO BÍBLICO: 1 Cor  11, 23-26. 
 
Ouçamos mais uma vez, interiorizando a Palavra proclamada. (ler novamente o texto) 
 
Preces espontâneas a partir da realidade que foi iluminada pela Palavra. 
 
Pai Nosso... 
 
 
3. Fraternidade - Palavra de Memória - (5’) 
 
Leitura da ata: recordemos o que foi aprofundado no encontro passado.  
 



 
 
 
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, que todos tenham que falar. 
 
 
5. Fraternidade – Palavra Refletida - (12’) 
 
Capítulo II:  
Uma vida plasmada pela Eucaristia 

6.   A Eucaristia no centro de nossa vida 
 
A Eucaristia  
molda nosso estilo de vida pessoal,  
familiar e social.  
Procuramos compreender toda a realidade  
à luz desse sacramento  
e oferecemos nossa contribuição  
para a animação cristã  
das realidades temporais.  
Por meio de um programa de formação,  
esforçamo-nos para 
adquirir uma compreensão  
sempre mais profunda  
das exigências da vida eucarística  
para que nossa fé se torne sempre  
mais adulta e madura,  
e justifique nossa presença  
na história e na Igreja.  

7.   A celebração eucarística 
 
A celebração do Memorial do Senhor  
é o centro de nossa vida pessoal,  
familiar e comunitária de Agregados.  
É o ponto de partida para 
nossa compreensão da Eucaristia,  
inspirando nossa oração  
e nosso compromisso de vida. 
Participamos ativamente e com alegria  
do banquete de Cristo Ressuscitado  
no dia do Senhor, nas festas e,  
segundo nossa disponibilidade,  
também durante a semana.  
Alimentamos nossa fé  
à mesa da Palavra de Deus,  
particularmente através das leituras  
que a liturgia oferece a cada dia. 

Chamados a testemunhar Cristo  
em toda nossa vida,  
 
 
 
tornamo-nos  
os “adoradores em espírito e verdade  
que o Pai procura”. 

8.   Oração de contemplação e de 
adoração 
 
Na oração  
de contemplação e adoração  
a Cristo, presente na Eucaristia,  
solenemente exposto ou no Tabernáculo,  
prolongamos a graça do mistério 
celebrado  
e intensificamos  
nossa união com Cristo,  
a fim de, com Ele e como Ele,  
nos tornarmos o pão partido  
para um mundo novo.  
Segundo nossas possibilidades,  
assumimos o compromisso  
da adoração eucarística pessoal,  
seja ela mensal, semanal, quotidiana.  
Essa oração faz parte  
de nossa missão e deve 
ocupar um lugar importante  
em nossa vida.  
Segundo o método proposto  
por São Pedro Julião Eymard,  
essa oração se inspira na celebração. 

9.   Liturgia das Horas 
 
A Liturgia das Horas  
estende às diversas horas do dia  
as prerrogativas do Mistério eucarístico  
e, ao mesmo tempo,  



prepara sua celebração.  
É a voz da Igreja  
que louva seu Senhor  
e, juntamente com Ele,  
oferece ao Pai o culto espiritual  
de todo o corpo místico. 
Segundo nossa disponibilidade,  
participamos dessa oração da Igreja  
comunitária ou individualmente, 
dando importância particular  
à oração da manhã, Laudes, 
e à da tarde, Vésperas. 

10.   Ano litúrgico 
 
Chamados a ser transformados em Cristo,  
vivemos intensamente o Ano Litúrgico.  
Ele constitui o roteiro 
de nosso caminho de fé  
e oferece uma orientação cristã  
para nossas escolhas.  
Assim, a ação salvífica de Cristo  
em seus mistérios  
molda nossa vida e nossas ações.  
Com alegria celebramos as datas  
próprias da Associação:  
as solenidades do Corpo e Sangue de 
Cristo, de Nossa Senhora do Santíssimo 
Sacramento, 13 de maio,  
de São Pedro Julião Eymard, 2 de agosto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11.   Com Maria 
 
A Virgem Maria,  
Mãe de Jesus e Mãe da Igreja,  
é modelo insubstituível de vida 
eucarística.  
Ela partilhou  
da vida dos discípulos, 
em oração no Cenáculo  
e a caminho, pelas estradas do mundo.  
Como ela,  
deixamo-nos guiar pelo Espírito,  
afim de que, dóceis a sua ação,  
possamos contribuir eficazmente  
para o advento do Reino. 
Vamos venerá-la e invocá-la 
também sob o título de  
“Nossa Senhora do Santíssimo 
Sacramento”.



 

6. Fraternidade - Palavra partilhada - (15’)  
 
Retome a leitura e sublinhe a ideia mais forte de cada número. 
1- Qual aspecto revela mais claramente sua identificação com o Carisma Sacramentino 
expresso nos números lidos hoje? 
2 – Celebrar a eucaristia e adorá-la é compromisso de todos os cristãos católicos. Como 
estas realidades podem identificar-nos como sacramentinos? 
 
7. Fraternidade – Palavra de compromisso do mês - (3’)  
 
Como podemos organizar-nos para assumir no cotidiano estes elementos essenciais de uma 
vocação eucarística sacramentina? (Exemplo: maior participação na celebração eucarística, 
fidelidade nos momentos de adoração eucarística, estudo da liturgia...) 
Para aprofundar nosso jeito eucarístico sacramentino de ser, levante elementos que revelam 
que a vida está plasmada pela Eucaristia na família, na igreja e na sociedade. 
 
8. Fraternidade – Avaliação - (5’) 
 
- A participação de todos neste encontro foi eucarística ou alguns ficaram sem partilhar?  
- O serviço da coordenação facilitou o andamento da reunião? 
- Como você avalia este roteiro? 
 
9. Fraternidade – Palavra Informada - (5’)  
 
 I Reunião do Conselho Provincial de Leigos SSS: Nos dias 29 e 30 do mês de 
agosto, tivemos nossa I Reunião do Conselho Provincial dos Leigos e Leigas Sacramentinos 
na Paróquia da Boa Viagem – BH/MG. Mais do que um encontro do referido conselho, foi 
um momento celebrativo vivenciado. Entre outras resoluções, firmou-se a equipe de serviço 
do Conselho:  
 
Liduina e Nelo (coordenação) = animar 
Marilda e Marcelo Lacerda (secretaria) = comunicar 
Normandes e José Carlos Pizani (tesouraria) = partilhar 
 
Agora, mais do que nunca, vamos unir-nos em oração, comunicação, trabalho e fé para a 
cada dia fortalecer mais e mais essa aliança abençoada na caminhada árdua de todos os 
leigos e leigas sacramentinos e lúcida e amorosamente firmada desde a I Assembleia dos 
Leigos e Leigas Sacramentinos. Que São Pedro Julião Eymard guie e fortaleça a todos. 
 No dia 05 de setembro foi comemorado o aniversário do estimado Padre Eugênio 
Barbosa Martins, sss. Houve uma celebração em ação de graças às 18h15, na Catedral Nossa 
Senhora da Boa Viagem. 
         Recordamos também os demais religiosos aniversariantes do mês de setembro: 
Padre Egídio (dia 01); Padre Toninho (dia 04); Padre Peixoto (dia 08); Padre João 
Batista (dia 10); Padre Teodoro (dia 12); Padre Ruy, Padre Mateus e Dom Aldo (dia 
16); Ir. Gilton (dia 18). 

Felicidades e a todos vocês, caros religiosos sacramentinos! 
Bodas de Ouro de Ordenação Presbiteral de Padre André: no mês de agosto 

passado, Padre André celebrou em Sete Lagoas, Uberaba e Belo Horizonte seus cinquenta 
anos de serviço no ministério ordenado. No momento ele se encontra em sua terra natal, 
Itália, celebrando com sua família. A ele nossas orações e agradecimentos por ter vivido 
quase todo o seu ministério em nossa terra. 



Pedido das Promessas: Reforçamos a cada leigo/a sacramentino/a que é necessário 
participar de todos os encontros de formação deste semestre para fazer AS PROMESSAS 
que poderão celebrar a partir de dezembro de 2009. 

Novos associados: Chamamos a atenção de vocês para a formação da segunda turma 
do grupo de leigos sacramentinos. Comecem, com a coordenação e o religioso responsável, 
a fazer o discernimento dessas novas vocações. Boa caminhada! 
 
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 preciso viver antes de Deus do que dos meios que levam a Ele”. 
                                            São Pedro Julião Eymard 
 
  

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
1811 - 2011: Bicentenário do nascimento de São 

Pedro Julião Eymard 
   

 Roteiro gentilmente produzido pelo religioso 
Padre Eugênio Barbosa Martins, sss 

e-mail: e.sacra@hotmail.com 
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