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Projeto de Vida – Capítulo III: Missão e Serviço  
 

1. Orientações Práticas - (3’) 
 

Algumas ferramentas de trabalho do dia a dia representam um pouco a missão de cada um, em 
sua individualidade. Por isso leve seu material de trabalho, por exemplo: um uniforme, um crachá, uma 
ferramenta, uma agenda, mesmo os utensílios de casa ou aquilo que representa seu trabalho na 
comunidade da paróquia. Esse material vai poder auxiliar nossa reflexão em nossa missão como grupo 
fraterno. 

Nossa vocação sacramentina é concretizada a partir de nossa missão. Vamos tentando exercer 
cada dia mais esse serviço e assim crescer em nossa missão cristã.  
 
2. Fraternidade – Palavra de Acolhida e Oração - (12’) 

2.1. Palavra de Acolhida – (5’) 
Nesse momento nossa acolhida passa a ser o ponto inicial de nossa missão. O verbo acolher 

nos leva ao ato, à ação, ao encontro. É importante lembrarmos que esse encontro começa bem antes de 
estarmos aqui reunidos. Então, acolha tudo que vem junto com ele, os encontros anteriores, as sugestões 
de adaptações do roteiro, a escolha do tema e sua importância para a caminhada, as decisões em nossa 
assembleia, etc.  

Acolha a todos com um olhar sobre os pertences que trouxeram como símbolo de seu trabalho. 
Tente perceber que por trás de todo instrumento existe aquele que o opera e, no final deste momento, 
cada um busque um elemento no centro e entregue a quem achar que pertence com um abraço para selar 
essa acolhida. 

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: 
“Indo e vindo, trevas e luz, tudo é graça Deus nos conduz...” 
Coloquemo-nos na presença da Santíssima Trindade: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 
Amém. 
 
TEXTO BÍBLICO: Êxodo 33,7-14 
 

Façamos um momento de silêncio, interiorizando esta leitura que fala da missão de um homem. 
 

Preces espontâneas, tendo como resposta:  
“Acolhei, ó Pai, nossa missão junto a seu coração e atendei-nos em nossos pedidos.” 

 
Pode-se terminar este momento das preces com o Salmo 119, 91 : “Tudo subsiste até hoje conforme tuas 
normas, pois tudo está a teu serviço.” 
 

Pai Nosso... 
 
O texto abaixo pode ser utilizado no momento de adoração ou como opção da oração acima:  
 
Mateus 9,35-38 (Sermão da Missão – A compaixão de Jesus e a urgência da missão) 



 

 
 
 
3. Fraternidade - Palavra de Memória - (5’) 
 

Leitura da ata: recordemos o que experimentamos no encontro passado. 
 
4. Fraternidade – Partilha de vida orientada - (25’) 
 

Somos chamados, como todos que são batizados, a nos envolvermos profundamente na missão da 
Igreja.  

No ambiente em que estamos deveremos refletir um espírito cristão eucarístico: nas famílias, no 
trabalho, nas responsabilidades sociais, em nossas paróquias, nas relações com outros e em todos os 
momentos do dia. 

Qualquer ministério exercido individualmente ou pela comunidade deve fluir de nosso carisma 
eucarístico. Ou seja, os ministérios devem ser integrados com as outras áreas da vida de um Leigo e 
Leiga Sacramentinos. 
 Cada vez mais cresce em todos os leigos a consciência de nossa grande responsabilidade eclesial, 
apostólica e missionária (assim nos lembra o documento de Aparecida: Discípulos e Missionários). 

Viver hoje e abraçar esse carisma não é tarefa fácil nem clara. Para isso devemos estar muito 
bem preparados. Não é fácil, mas não é impossível. Por meio de nosso sim, que também é parte de nossa 
missão, é possível ser um leigo sacramentino vivendo no mundo. 

 
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’) MISSÃO E SERVIÇO 
 
12.  Partícipes da missão da Igreja 
 
Acolhendo o mandato de Cristo aos 
apóstolos,  
testemunhamos e anunciamos o 
Evangelho  
com nossa vida.  
Convidamos todos à comunhão com 
Deus,  
celebrada na Eucaristia.  
Colaboramos com os homens 
e as mulheres de boa vontade,  
para construir um mundo justo e 
solidário. 
 
Estamos dispostos a assumir  
os ministérios leigos  
na liturgia,  
na transmissão da fé  
e nas estruturas pastorais da Igreja.   
 
13.   Animação cristã das 
realidades temporais 
 
Nutridos pela Eucaristia,  

força de libertação  
e exigência de comunhão,  
promovemos escolhas significativas  
 
 
no âmbito social e político,  
no mundo do trabalho e da economia,  
na defesa da família e da vida,  
na cultura, na escola,  
nas ciências e nas artes,  
nas comunicações sociais,  
na busca da justiça e da paz,  
na defesa da Criação.  
 
14.   Anúncio e catequese 
eucarística 
 
Como os discípulos de Emaús,  
que encontraram o Ressuscitado  
e o reconheceram  
ao partir o pão,  
caminhamos com todos aqueles que 
estão buscando  
o sentido da própria vida  
e anunciamos Cristo,  



 

Palavra de vida eterna.  
 
Com isso,  
cuidamos de nossa própria formação  
e estamos disponíveis  
para a catequese em nossa Paróquia,  
em particular para aqueles  
que se preparam para 
sua Primeira Eucaristia: crianças e 
adultos.  
 
Colaboramos com as várias iniciativas  
de anúncio e formação  
de uma espiritualidade cristã  
autenticamente eucarística. 
 
15.   Liturgia 
 
Como Agregados,  
temos um amor especial 
pela Liturgia.  
Oferecemos nossa disponibilidade  
para preparar e animar  
as celebrações litúrgicas,  
em particular a Eucaristia dominical  
em nossa Paróquia.  
 
Aqueles que têm o dom  
Se dispõem a assumir  
os ministérios de Leitor,  
Acólito, Animador,  
Ministro da Comunhão Eucarística...  
Damos nossa contribuição  
para a formação eucarística  
daqueles que exercem  
ou se preparam para assumir esses 
ministérios.  
 
Participamos da preparação  
de tudo quanto é necessário  
à digna celebração  
dos Mistérios do Senhor: 
local da celebração, flores, sacristia. 

16.   Culto da Eucaristia 
 
Colaboramos com as várias iniciativas  
para o culto da Eucaristia  
em todas suas expressões:  

exposição solene,  
jornadas eucarísticas, quarenta horas,  
festa do Corpo e Sangue de Cristo,  
Congressos Eucarísticos.  
Organizamos a Adoração,  
convidando os fiéis e 
oferecendo nossa disponibilidade,  
segundo um horário estabelecido.  
 
Participamos  
e colaboramos com a animação  
dos momentos de adoração 
comunitária,  
promovidos pela Paróquia. 
 
17.   Serviço da caridade e serviço 
social 
 
De Cristo,  
que na Eucaristia se oferece 
totalmente a nós,  
recebemos a inspiração e a força  
para nosso serviço da caridade  
e o trabalho de transformar a 
sociedade.  
 
Partilhamos da missão de Cristo,  
enviado para levar  
o feliz anúncio de salvação  
aos últimos e aos excluídos,  
a todos os oprimidos  
pela pobreza, pela fraqueza,  
pela doença e pelas tribulações,  
e àqueles que sofrem perseguições  
por causa da justiça.  
 
Participamos ativamente  
das iniciativas da Igreja local  
para promover a solidariedade,  
a dignidade e o desenvolvimento 
integral  
do Homem e dos povos. 
Para essa missão, devemos inspirar-
nos  
na doutrina social da Igreja. 

 
 

 
 
6. Fraternidade - Palavra partilhada - (15’)  
 



 

Retome o texto e partilhe 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 do Projeto de Vida “Missão e Serviço”, aprofundemos alguma ideia que 

inspira você a viver em uma missão eucarística no mundo de hoje. 
2 – Este capítulo do Projeto de Vida – Missão e Serviço – ilumina sua vocação? De que forma? 

Você tem tido como missão sua busca de formação pessoal? 
 
7. Fraternidade – Palavra de compromisso do mês - (3’)  
 
Tendo refletido o capítulo do Projeto de Vida sobre Missão e Serviço, seja feito em grupo um 
levantamento, respondendo às seguintes questões: 

a) De que forma os membros do grupo estão “colocando-se a serviço do Reino”? 
b) Quais as formas de presença que os leigos/as sacramentinos estão tendo na Família, na Igreja e 
na Sociedade?  
c) Como missão, unindo toda a família a que pertencemos (religiosos, religiosas, membros do 
Servitium Christi, leigos e leigas), o que você sugere? Como você pensa essa missão? Pois a 
Missão é trabalho de uma comunidade. 
d) Revendo o material que trouxe como sinal de sua missão, você consegue vê-la como sendo 
transformada pela Eucaristia, nesta sua caminhada? 

 
Enumerar as formas de missão, seja individual ou no grupo, e mandar num pequeno relatório. 
 
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’)  
 

- Nos dias 29 e 30 de setembro e 01 de outubro estará reunido em Caratinga o Conselho Provincial Da 
Congregação do Santíssimo Sacramento. Que Nosso Senhor Jesus Cristo os tenha acompanhado em 
todos os momentos. 
- Nossos prezados secretários do Conselho Nacional dos Leigos e Leigas Sacramentinos, Marcelo 
Lacerda e Marilda, estão preparando uma agenda com todos os dados de todos os leigos e leigas do 
Brasil, a ser distribuída posteriormente. 
- Também com o mesmo intuito de animação e agregação dos secretários, os coordenadores do 
Conselho Nacional dos Leigos e Leigas Sacramentinos, Liduína e Nelo estão preparando uma camiseta 
oficial do grupo, para confecção e distribuição. 
- Nota de falecimento: No dia 27 de setembro de 2009, partiu para a Morada Eterna junto ao Pai nosso 
irmão sacramentino Mário. Que Jesus Eucarístico o acolha em seus braços. A sua esposa Ana, também 
querida irmã sacramentina, e parentes nossas condolências e orações. Unamo-nos em orações à 
celebração pelo sétimo dia de sua ressurreição, na Paróquia São Benedito, às 19h30, sexta-feira, dia 02 
de outubro. 
- A toda a família sacramentina, religiosos(as) e leigos(as) aniversariantes do mês de outubro,  
desejamos muitas felicidades, saúde, paz, amor, perseverança. Parabéns!  
- Lembramos aos leigos/as associados/as que estão preparando-se para a celebração das Promessas que 
não deverão faltar a nenhum encontro deste semestre. 
 
10. Fraternidade – Palavra e Partilha do Pão (2’)  



 

 
A missão agora é servir seu irmão. Esteja à mesa com ele e faça-o sentir-se saciado de sua 

presença e de sua alegria. Boa confraternização! 
 

11. Pensamento do Mês: (1’) 
 

Missão 
“Por que me persegues? Em teu interior, minha graça; o Espírito Santo - 
minha missão em ti e por ti.” 

Serviço 
“Causa estranha! Eu me dediquei ao serviço, à glória e ao amor de Nosso 
Senhor Sacramentado, mas por meio da lei, do dom da vida e da 
dedicação.” 

São Pedro Julião Eymard 

 
 

 
 

(1811-2011 = Ano Jubilar de SPJE) 
   Roteiro gentilmente produzido pelo Leigo SSS 

Marcelo Lacerda 
e-mail: marcelosoaresdelacerda@hotmail.com 

 
 
 
 


	2.1. Palavra de Acolhida – (5’)
	2.2. Oração Inicial – (7’)
	16.   Culto da Eucaristia
	6. Fraternidade - Palavra partilhada - (15’)

