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Projeto de Vida – Capítulo V: Organização e Governo  
 
1. Orientações Práticas (3’) 
 

Leigos e Leigas Sacramentinos, caríssimos, Saudações Eucarísticas! 
Neste encontro aprofundaremos o Capítulo V: Organização e Governo. 
Refletiremos sobre a organização e governo de nossa agregação, a fim de caminharmos com as condições 
necessárias para que nosso grupo seja sólido. Para cumprirmos bem nossa missão, é importante que 
estejamos fundamentados, planejados, preparados e organizados.  
 
Preparemos nosso local com a Palavra de Deus, o documento do Projeto de Vida, imagem ou quadro de 
nosso fundador São Pedro Julião Eymard e velas. 

  
2. Fraternidade – Palavra de Acolhida e Oração (12’) 

2.1. Palavra de Acolhida (5’) 

A Eucaristia é a presença salvífica de Cristo ressuscitado em nosso meio. Ele quis permanecer conosco, de 
modo especial, no sacramento eucarístico. Precisamente por esse motivo, a Eucaristia ocupa um lugar 
central em nossa vida e na vida da Igreja.  

Irmãos e irmãs, que possamos sempre reservar um espaço ao culto eucarístico. E que através de nós, de 
nosso testemunho de vida, outras pessoas se sintam tocadas e chamadas para conosco celebrarem a 
eucaristia e TODOS possam fazer deste momento uma emocionante profissão pública de amor a Jesus 
eucarístico.  

Vamos acolher-nos com alegria, cantando: (sugerir um canto...) 
 
2.2. Oração Inicial (7’)  
 

“Todas as minhas graças foram graças de preparação. Todos os meus estados, um noviciado. O 
Santíssimo Sacramento sempre dominou.” (São Pedro Julião Eymard) 
 
Saudemos a Santíssima Trindade: 
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém! 
 
Escuta da Palavra: 1 Cor 11, 23-26 
 
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 nosso encontro anterior – Admissão e Formação Permanente.  
 



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

“Eu fui um pouco como Jacó, sempre a caminho.” Habitado pelo Espírito, São Pedro Julião Eymard 
se deixa conduzir por Deus por vias improváveis. Assumiu sua vocação e seu desejo por uma vida 
eucarística, confiou em Deus e se colocou a caminho.  
Partilhemos sobre nosso sim a cada dia, como chegamos para mais este passo de nossa formação e como 
queremos caminhar na presença do Senhor. 

 
5. Fraternidade – Palavra Refletida (12’) 
 
ORGANIZAÇÃO E GOVERNO 

 
22.   Uma única família espiritual 
 
A mesma espiritualidade e o mesmo ideal unem consagrados(as) e leigos(as) sacramentinos numa única 
família espiritual.  
Onde existe uma casa de religiosos, os leigos partilham os momentos de oração e fraternidade, a missão e as 
iniciativas comuns de formação. Como leigos agregados, fazem parte da grande família eymardiana que se 
reconhece no espírito e na missão de São Pedro Julião Eymard. 
 
A Agregação do Santíssimo Sacramento, em suas linhas essenciais, tem uma estrutura própria tal como 
descrita aqui, susceptível de adaptações, segundo as circunstâncias e os lugares. 

23.   Configuração Jurídica 
 
A Agregação do Santíssimo Sacramento é configurada segundo o Código de Direito Canônico, como 
Associação de fiéis.  
 
A organização, portanto, inspira-se na norma específica do Código como está estabelecida nos cânones 298-
311 e 312-320, relativa às Associações Públicas de Fiéis. 
 
Está vinculada à Congregação do Santíssimo Sacramento como Associação própria, seja porque fundada por 
São Pedro Julião Eymard como afiliação espiritual de sua Congregação, seja porque oficialmente declarada 
como tal pela Santa Sé (Cf. SC Religiosos - Dec. 15.10.1957 in: Analecta V, p. 62). 
 
Foi fundada como Associação pública, universal e internacional (Cf. Can. 312 § 1,1°), tendo sido desde o 
início constituída como tal pela Santa Sé (Cf. Lit. Ap. 29.1.1875 e 8.5.1897), e por isso habilitada a realizar 
seus objetivos em nome da Igreja (Cf. Can. 313). 

24.   Governo e organização geral, provincial e local 
 
A Agregação, participando do carisma do Instituto, está sob o comando da alta direção da Congregação do 
Santíssimo Sacramento (Cf. Can. 303). Foi organizada em nível internacional, nacional e local. 
 
• Seu Moderador supremo é o Superior Geral da mesma Congregação; a sede principal é junto à Cúria 
Geral: Via Giovanni Battista de Rossi, 46 - 00161 - ROMA – ITÁLIA.  
 



• Seu Diretor nacional é o Superior Provincial ou um religioso indicado por ele. 
 
• De direito, o Diretor local da Agregação nas igrejas e santuários da Congregação é o superior da casa, 
que pode delegar essa tarefa outro sacerdote da Congregação. 
 
• Além das igrejas ou santuários da Congregação, o Diretor local será nomeado pelo Bispo Diocesano (Cf. 
Can. 317 § 2), em diálogo com o Superior provincial. 
 
Segundo as possibilidades, haverá um instrumento de ligação e de informação entre os Associados. 

25.   Criação de sedes particulares 
 
A Agregação pode ser fundada pelo Superior Provincial em cada comunidade da Congregação do Santíssimo 
Sacramento ou nas igrejas anexas às casas religiosas do Instituto, segundo a norma dos Cânones 312 § 2 e 
611 § 2. 
Fora das próprias casas e igrejas, a Agregação pode ser fundada pelo Superior Provincial, no âmbito do 
território de uma Diocese, com o consentimento escrito do Bispo Diocesano (Cf. Can. 312 § 2). 
 

26.   Unidade e diversidade 
 
A Agregação pode compreender vários grupos ou seções, segundo a diversidade de participação na 
espiritualidade, no apostolado eucarístico e nos respectivos compromissos. 

27.   Deveres do Diretor local e do Conselho 
 
O Diretor local tem plena autoridade sobre a disciplina da Associação.  
No desempenho de seu trabalho, será ajudado por um Conselho composto, ao menos, por dois membros. 
Estes são eleitos pelos Associados por um período a ser acordado (um, dois ou três anos) e são sempre 
reelegíveis.  
Em união com o Conselho, o Diretor cuidará para que os associados: 
• sejam formados na espiritualidade eucarística, 
• sejam introduzidos na oração segundo o carisma de São Pedro Julião Eymard, 
• cresçam numa vida de testemunho e de serviço inspirados na Eucaristia, 
• aprofundem a doutrina social da Igreja, 
• vivam o próprio apostolado leigo, em comunhão com a Igreja local. 
 
O Diretor, de acordo com o Conselho, convocará e presidirá as reuniões que serão geralmente mensais. 

28.   Administração e participação nas obras de caridade 
 
Cada associado depositará a quota anual estabelecida pelas exigências da vida associativa e participará das 
iniciativas e das obras de caridade promovidas pela Agregação. 
 

 
6. Fraternidade - Palavra partilhada (15’)  
 

1- Como vivemos nossa vocação eucarística para podermos reconhecer-nos no mesmo espírito e na mesma 
missão que tinha e vivia nosso fundador? 



2- Como poderemos viver mais esse espírito e essa missão? Olhando nossa realidade, a nossa volta, onde 
ainda precisamos ser testemunhas desse espírito e missionários do legado que São Pedro Julião Eymard nos 
deixou?  
 

7. Fraternidade – Palavra de compromisso do mês (3’)  
 
Tendo refletido o capítulo do Projeto de Organização e Governo, seja feito em grupo um 
levantamento, respondendo às seguintes questões: 

a) Para você, o que é a Associação dos Leigos e Leigas Sacramentinos? 
b) Você conhece a organização governamental da Associação? Quem compõe os membros 
do Conselho Provincial? Nome e função de cada um. 
c) Para você, qual é a função da coordenação provincial? E a de seu grupo? 
Caso algum membro tenha dúvidas sobre a organização e governo da Associação, favor 
procurar a coordenação ou um religioso sacramentino para esclarecer essas dúvidas. 

 
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, o Conselho Provincial reuniu-se em Belo Horizonte para dar 
andamento aos trabalhos. Estes foram os principais pontos trabalhados: 
 

a) Conclusão do Estatuto Provincial dos Leigos e Leigas Sacramentinos.  
b) Apresentação dos Relatórios enviados pelas coordenações dos grupos. 
c) Celebração da Promessa – Definição da Participação dos membros do Conselho e outros. 
d) Roteiros de Formação continuada – conteúdo dos roteiros do 1º semestre de 2010. 
e) Imagem de Nossa Senhora do Santíssimo Sacramento e camisetas Leigos: confecção. 
f) Situação dos que não frequentam, mas não pediram o desligamento do grupo: como a coordenação deve 
proceder? 
g) Encaminhamentos da celebração das promessas de alguns grupos: Fortaleza – São Benedito e 
Santíssima Trindade se reunirão em retiro no dia 27 de dezembro, preparando-se para as promessas, que se 
darão: São Benedito - 28 de dezembro e Santíssima Trindade – 29 de dezembro. Padre Eugênio e Ir. Marcelo 
estarão presentes nessa data marcante dos primeiros grupos. 
h) Além desses dois grupos, outros já estão com datas previstas para final de janeiro e fevereiro. Assim que 
as tivermos confirmadas, comunicaremos. 
i) Aniversários de Ordenação Sacerdotal: 03 – Padre João Batista Lopes,sss, 03 – Padre Vittorio Felice 
Baggi,sss, 07 – Dom Aldo do Cillo Pagotto,sss, 08 – Dom Joviano de Lima Júnior,sss, 08 – Padre Antônio 
Ruy B.M. de Moraes,sss, 11 – Padre Antônio Jackson A. Frota, sss, 17 – Padre Nelson Rodrigues 
Rabelo,sss. Ordenação Episcopal: 27 – Dom Joviano de Lima Júnior,sss. Que Jesus Eucarístico continue a 
abençoá-los e fortalecê-los nessa caminhada! 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 que nos faz pão partido para os irmãos.  

 
 

11. Pensamentos do Mês (1’) 
 

“Vá sempre à Santa Comunhão: é a vida e sua única virtude.  
Eu digo única, porque é Jesus formando-se em você. Olhe a Santa 
Comunhão como um puro dom da misericórdia de Deus, um convite 

a sua mesa de graça, porque você é pobre, fraco e sofredor;  
então, vá com alegria.” 

 
São Pedro Julião Eymard 

 

 
  
 

Natal, Natal, Natal... e a Palavra se fez Ser humano 
 

Tempo de vida que brilha mais forte, pois mais uma vez celebramos o nascimento de Jesus em nossas 
vidas, no seio da comunidade. 

Mais um ano de agradecimento ao Bom Deus que nos acompanhou  
ao longo deste ano de 2009 na Associação. 

 
Em nome de todo o Conselho Provincial de Leigos e Leigas Sacramentinos da Província de Santa Cruz, os 

nossos mais fervorosos votos de Feliz Natal a vocês e a todas suas famílias. 
Que o ano que se aproxima seja todo ele cheio da presença  

do Verbo de Deus feito carne. 
 

Caminhemos unidos no ano de 2010, na certeza de que o Senhor caminha conosco e Ele é nossa força e 
nossa esperança, pois eis que o Senhor, rompendo com o “silêncio eterno”, desejou proclamar aos quatro 

cantos do universo, seu grande amor a cada um de nós, seus filhos e filhas muito amados.  
 

Com estima e afeto, 
Ir. Marcelo Silva, sss 

 
 

1811 - 2011: Bicentenário do nascimento de São Pedro Julião Eymard 



   

Roteiro elaborado com a contribuição do Leigo Sacramentino 
Normandes de Assis 

e-mail: normandes@msn.com  
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