
 
 

Roteiro de Formação Continuada 
 

 
PROJETO DE VIDA 

 
 

 
 
 
 

Admissão e Formação 
Permanente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mês de novembro 
 

LEIGOS e LEIGAS 
SACRAMENTINOS 

 

 

Ano II - nº 20/2009 - leigossacramentinos@yahoogrupos.com.br 
 



 
 
Projeto de Vida – Capítulo IV: Admissão e Formação Permanente 
 
1. Orientações Práticas - (3’) 
 
Neste IV encontro vamos aprofundar o Capítulo: Admissão e Formação Permanente, 
refletir as condições para a admissão e a importância da formação continuada para o leigo 
(a) sacramentino realizar a missão eucarística nos quatro cantos da terra.  
 
O que nos leva pertencer a este grupo, conhecer, amar e viver o Projeto de Vida de Ser 
um Leigo(a) Sacramentino?  
 
Com carinho e beleza, prepare o local com elementos que despertem no grupo a memória 
da caminhada. Sugestão: Bíblia, vela, flores, foto, livros e textos de São Pedro Julião 
Eymard, roteiros dos 4 encontros de formação inicial e dos 19 encontros de formação 
continuada. 
 
2. Fraternidade – Palavra de Acolhida e Oração - (12’) 

2.1. Palavra de Acolhida – (5’) 
 
Em nossa vida fazemos muitas escolhas, resultantes da liberdade e do discernimento 
pessoal. Igualmente, vamos aprendendo a acolher uns aos outros, fruto do crescimento e 
do amadurecimento cristão, que nos ajudam a olhar e amar o irmão (a) como ele é, por 
“ser” irmão (a), na sua singularidade de filho (a) criado e amado pelo Pai. 
 
Nesta caminhada de leigos (as) sacramentinos vamos conhecendo as pessoas do grupo e 
estudando os conteúdos de formação que nos identificam com o carisma sacramentino.  Já 
não somos os mesmos do início, os acontecimentos, as pessoas, as descobertas e os 
ensinamentos vão moldando nosso coração a um novo jeito de ser sacramentino.  
 
Com estas memórias, alegres cantemos acolhendo uns aos outros. “Seja bendito quem 
chega, seja bendito quem chega, trazendo paz, trazendo paz, trazendo a paz do Senhor”. 
 
2.2. Oração Inicial – (7’)  
 
Preparemos para a nossa oração. “O amor sai do fogo da oração: seja antes de tudo, 
um filho(a) de oração, mas de uma oração afetuosa, recolhida, que saboreia Deus, 
que se nutre de Deus”. (São Pedro Julião Eymard). 
 
Coloquemo-nos na presença da Santíssima Trindade: (cantado) 
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 
 
Que motivação traz para esta oração? Quais as realidades e acontecimentos que precisam 
ser iluminados?  Em silêncio orante, apresentemos estas situações pessoais diante do Pai 
bondoso que nos acolhe em seu amor. 
 
Cantemos: Nossos olhos ganharão nova luz, com a tua presença, Jesus! 
 
TEXTO BÍBLICO: Sl 26/27 - O Senhor é minha luz e salvação! 
 
 
1.O Senhor é minha luz e salvação;  
de quem eu terei medo? 

2.Ao Senhor eu peço apenas uma coisa, 
E é só isto que eu desejo: Habitar no 
santuário do Senhor por toda a minha vida; 



O Senhor é a proteção da minha vida; 
perante quem eu tremerei? 
 

Saborear a suavidade do Senhor 
E contemplá-lo no seu templo. 

3.Sei que a bondade do Senhor eu hei de 
ver 
Na terra dos viventes. 
Espera no Senhor e tem coragem, 
Espera no Senhor! 

 

 
 
Ouçamos mais uma vez, interiorizando a Palavra proclamada.  
 
Preces espontâneas a partir da realidade que foi iluminada pela Palavra. 
 
Pai Nosso... 
 
3. Fraternidade - Palavra de Memória - (5’) 
 
Leitura da ata: recordar o nosso encontro anterior – Missão e Serviço.  
 
4. Fraternidade – Partilha de vida orientada - (25’) 
 
“Deus me chama hoje, amanhã será tarde demais”. São Pedro Julião Eymard tomou a 
firme decisão de se colocar a caminho, com a certeza que era Deus que o chamava e que 
ele devia permanecer fiel à sua vocação. Nós, também, somos chamados a acolher este 
Projeto Eucarístico. Para viver bem a nossa missão e serviço, precisam percorrer o 
caminho da formação. Jesus, o Mestre formou pessoalmente os seus apóstolos e 
discípulos.  Ele nos dá o método: “Venham e vejam” (Jo 1,39). “Eu sou o Caminho, a 
Verdade e a Vida” (Jo 14,6). Com perseverança, oração e coração acolhedor vamos nos 
deixando encantar por Jesus, desenvolvendo nossas potencialidades de leigos e leigas 
sacramentinos, nos deixando moldar por uma constante e sólida formação. 
  
Participamos de um grupo de vivência. Este é o momento de partilhar a vida, em grupo, 
oportunidade de abertura e de acolhida. Que não seja algo obrigatório, que todos tenham 
que falar. 
 
5. Fraternidade – Palavra Refletida - (12’) 
 
Capítulo IV: Admissão e formação permanente 

18.   Condição para a admissão 
 
Podem fazer parte da Agregação do Santíssimo Sacramento todos os fiéis que têm uma 
vida cristã coerente e que já completaram 18 anos. 
A pertença à Associação exige uma escolha livre, motivada e progressivamente 
amadurecida sob a ação do Espírito Santo. Por isso, depois de ter manifestado ao Diretor 
local a vontade de fazer parte na Agregação do Santíssimo Sacramento, os candidatos 
aceitam um programa adequado de preparação e de experiência (de seis meses a um 
ano), em razão da Promessa de Adesão. 
 

19.   Programa de preparação 
 
Sob a orientação do Diretor, o programa de preparação compreende: oração, 
aprofundamento da vida de fé, assimilação da vocação específica dos leigos na Igreja, 



catequese sobre a Eucaristia, conhecimento da vida e do carisma de São Pedro Julião 
Eymard, estudo do Projeto de vida da Agregação, participação na vida e nas atividades da 
associação. 
 

20.   Admissão 
 
Ao final do período de preparação e de experiência, o candidato, com a Promessa de 
Adesão, obriga-se a viver a própria consagração batismal no caminho evangélico traçado 
por São Pedro Julião Eymard, segundo o Projeto de vida da Agregação do Santíssimo 
Sacramento.  
A aceitação supõe a inscrição no específico Registro dos Agregados. Conforme a 
conveniência, a admissão será caracterizada por uma celebração pública de acolhida, com 
a entrega do distintivo e a récita da Promessa de Adesão. 
Diante de motivos justos e válidos, os compromissos assumidos podem ser cancelados, 
seja por escolha pessoal, seriamente amadurecida e manifestada ao Diretor, seja por 
decisão do Diretor, depois de ter exposto as razões e ouvido o interessado. 
 

21.   Formação Permanente 
 
Os Agregados estão conscientes de que sua participação no carisma será tanto mais 
eficiente e profunda quanto mais estejam animados por um autêntico espírito cristão, 
segundo a espiritualidade e a missão do Instituto.  
Dessa forma, participam das iniciativas de formação e dos encontros organizados para 
eles em nível local e de toda a Congregação.  
Cada um terá o cuidado de assegurar a própria formação pessoal com o estudo e a 
reflexão, o aprofundamento da Sagrada Escritura, da doutrina da Igreja e da 
espiritualidade do Fundador. 

 
6. Fraternidade - Palavra partilhada - (15’)  
Retome a leitura do texto e partilhe com quem está ao seu lado a idéia mais marcante 
durante a leitura deste capítulo. 

1- Você tomou a firme decisão de acolher o Projeto de Vida para ser admitido na 
Agregação dos Leigos (as) Sacramentinos? 

2- Como você está vivendo a sua preparação para a Celebração das Promessas? 
(oração, aprofundamento da vida de fé, conhecimento da vida e do carisma de São 
Pedro Julião Eymard, dentre outros) 

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

• Podemos assumir o compromisso de participar das iniciativas de formação e oração 
promovidas pela nossa comunidade paroquial?  

• Em que aspectos podemos colaborar com estas iniciativas?  
• Como despertar em nossos irmãos o desejo de participar deste Projeto de Vida de 

Leigos (as) Sacramentinos? 
 
8. Fraternidade – Avaliação - (5’) 
- Houve a participação de todos neste encontro? Alguns ficaram sem partilhar?  
- O tempo foi bem aproveitado?  
- O serviço da coordenação facilitou o andamento da reunião? 
- Como você avalia este roteiro? 
 
9. Fraternidade – Palavra Informada - (5’)  
 



- Nos dias 21 e 22 de novembro acontecerá a 2ª reunião do Conselho Provincial dos 
leigos, na Casa Paroquial Nossa Senhora da Boa Viagem – BH – MG.  
 

  - Faleceu às 23h do dia 25 de outubro, no Hospital São Lucas, em Belo      
Horizonte, nossa querida Ir. Gilda, da Congregação das Servas do Santíssimo 
Sacramento. A ela nossas orações e homenagens. 

 
- No dia 24/10/09, os leigos sacramentinos de Caratinga, Padre Franco, Padre Vitório e 
Padre Filipe acolheram na comunidade paroquial o seu Bispo Dom Hélio, por ocasião 
de sua visita pastoral. Partilharam valiosos momentos e apresentaram o Projeto de Vida 
dos Leigos e Leigas Sacramentinos a ele, que muito gostou e aprovou. 
 
- Aos aniversariantes do mês de novembro: Padre Antônio Rocha (09), Padre Gerardus 
Smeelle (13 – Ordenação e 27 – nascimento), nosso animador  Ir. Marcelo (14), Padre 
Franco (25) nossos sinceros desejos de muita saúde, paz, amor e fraternidade. 
PARABÉNS! 
 
10. Fraternidade – Palavra e Partilha do Pão (2’)  
 
Partilhamos a vida e a Palavra de Deus neste encontro de formação continuada. Agora, 
vamos partilhar o alimento. Partilha que nos educa na “espiritualidade da mesa”. Que 
possamos crescer na fraternidade em se fazer pão partido para os irmãos.  
 
11. Pensamento do Mês: (1’) 

 
“O discípulo de Jesus Cristo pode chegar à perfeição cristã por dois 
caminhos. O primeiro é a lei do dever, longa e penosa: poucos a seguem. O 
segundo caminho é mais curto e mais nobre, é do amor, mas do amor 
soberano”. 
 

 
                                          São Pedro Julião Eymard 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
1811 - 2011: Bicentenário do nascimento de São 

Pedro Julião Eymard 
   

 Roteiro gentilmente produzido pela leiga sacramentina 
Marilda do Rosário Dias 
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