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A Importância da vida batismal em Padre Eymard 
 

 
1. Orientações Práticas (3’) 
 

Caríssimos leigos e leigas sacramentinos, Saudações Eucarísticas! 
Neste encontro, iniciaremos a preparação para a comemoração do bicentenário de 

nascimento de São Pedro Julião Eymard (2010 – fevereiro - 2011)  
Serão trabalhados doze temas particularmente significativos na vida e na missão de 

Padre Eymard, que constituem para nós aspectos importantes para a realização de nosso 
carisma.  

Preparemos nosso local com uma mesa no centro da sala, coberta com uma toalha 
branca, a foto ou imagem de São Pedro Julião Eymard e os símbolos de batismo: o Círio 
Pascal, uma bacia com água, uma toalha branca e o óleo dos catecúmenos. 

  
 
2. Fraternidade – Palavra de Acolhida  

2.1. Palavra de Acolhida (5’) 
O santo Batismo é o fundamento de toda vida cristã, o pórtico da vida no Espírito e a 

porta que dá acesso aos demais sacramentos. Pelo batismo, somos libertados do pecado e 
regenerados como filhos de Deus, tornamo-nos membros de Cristo e somos incorporados à 
Igreja e feitos participantes de sua missão (CIC 1213). Para Padre Eymard, o Batismo era “o 
início de uma relação filial com Deus e o começo de uma descoberta progressiva de tudo o 
que nos é possível a partir deste momento crucial em que Deus nos acolheu como seus 
filhos”.   

Com um abraço fraterno, acolhamo-nos uns aos outros, desejando uma boa 
caminhada no ano de 2010. Enquanto nos abraçamos, cantemos: Ó luz do Senhor que vem 
sobre a terra, inunda meu ser, permanece em nós. 

 
 
3. Fraternidade – Partilha de vida orientada e oração (25’) 

 
3.1. Partilha de vida 
Sobre seu batismo, São Pedro Julião escreveu em 5 de fevereiro de 1846 a sua irmã 

e madrinha Marianne: 
“Não posso resistir hoje ao prazer de escrever-lhe duas palavras. Eu roguei ao bom 

Deus por você, por nosso pai, por nossa mãe, por meu padrinho. Você adivinhe por quê! é 
um tão belo dia para mim, é o mais belo dia de minha vida: hoje que eu tive a felicidade de 
ser batizado [...]. eu lhe devo muito, minha cara madrinha, por toda essa vigilância que a 
senhora exercia em mim em minha juventude, e por todas essas práticas de piedade que a 
senhora me sugeria. Hoje todo esse tempo de meus jovens anos me é presente de uma 
maneira particular, e vejo aí uma grande graça. [...] Oh! belo tempo! Eu amava mais o Bom 
Deus que agora”.  

É hora de partilhar. Como você chega a este encontro de nossa fraternidade? Partilhe 
com o grupo uma recordação que você tem sobre alguém que foi referência de fé em sua 
infância. Partilhe também seus projetos e seus desejos para 2010. 
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3.2. Oração Inicial (7’)  
“Faço minha meditação sobre a graça gratuita e toda misericordiosa do santo batismo 

que recebi. Eu vi o que ele é: uma recriação em Nosso Senhor Jesus Cristo, uma segunda 
vida em Jesus Cristo, mas em Jesus crucificado” (São Pedro Julião Eymard). 

“Os que pertencem ao Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e suas 
cobiças” (Ga 5,24). 
 

Saudemos a Santíssima Trindade: 
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém! 
Escuta da Palavra: Rm 6,1-11 
Ouçamos mais uma vez, interiorizando, a Palavra proclamada.  

 
Preces espontâneas a partir da realidade que foi iluminada pela Palavra. 

 
Pai Nosso... 
Rezemos juntos: 
Ó Senhor, tu deste a São Pedro Julião Eymard ser profundamente tocado pelo dom 

gratuito de seu batismo. Era, para ele, o começo de uma vida toda cheia de graça. Dá-nos, 
por sua intercessão, descobrir para que tu nos chamaste no momento de nosso batismo. 
Concede-nos a graça de viver nossa vocação cristã numa fidelidade criativa a teu chamado. 

 
 
4. Fraternidade - Palavra de Memória (5’) 
 

Leitura da Ata: recordar nosso encontro anterior – Organização e Governo 
 
 
 5. Fraternidade – Palavra Refletida (12’) 
 

A IMPORTÂNCIA DA VIDA BATISMAL EM PADRE EYMARD 
 
5.1. Uma criatura nova 
O Batismo não somente purifica de todos os pecados, mas também faz do neófito 

“uma criatura nova”, um filho adotivo de Deus, que se tornou “participante da natureza 
divina”, membro de Cristo e co-herdeiro com ele, templo do Espírito Santo. 

 A Santíssima Trindade dá ao batizado a graça santificante, a graça da justificação 
que o torna capaz de crer em Deus, de esperar nele e de amá-lo por meio das virtudes 
teologais; concede-lhe o poder de viver e agir sob a moção do Espírito Santo por seus dons; 
permite-lhe crescer no bem pelas virtudes morais. Assim, todo o organismo da vida 
sobrenatural do cristão tem sua raiz no santo Batismo. 

 5.2. Incorporados à Igreja, corpo de Cristo 
O Batismo faz-nos membros do Corpo de Cristo. “Somos membros uns dos outros” 

(Ef 4,25). O Batismo incorpora à Igreja. Das fontes batismais, nasce o único povo de Deus 
da nova aliança, que supera todos os limites naturais ou humanos das nações, das culturas, 
das raças e dos sexos: “Fomos todos batizados num só Espírito para sermos um só corpo” 
(1Cor 12,13). 

Os batizados tornaram-se “pedras vivas” para a “construção de um edifício espiritual, 
para um sacerdócio santo” (1 Pd 2,5). Pelo Batismo, participam do sacerdócio de Cristo, de 
sua missão profética e régia; “sois a raça eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo de 
sua particular propriedade, a fim de que proclameis as excelências daquele que vos chamou 
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das trevas para sua luz maravilhosa” (1Pd 2,9). O Batismo faz participar do sacerdócio 
comum dos fiéis. 

 
 
6. Fraternidade - Palavra partilhada (15’)  
 
Seguindo o exemplo de Padre Eymard, busque meditar sobre seu batismo, descobrir 

o sentido teológico e espiritual. 
* Qual é o texto bíblico que, para você, exprime melhor o sentido de seu batismo? 
* Como você vê a relação entre seu batismo e sua vocação eucarística como leigo(a) 
sacramentino? 
Primeiro partilhe em dupla, depois com o grupo. 
 
 
7. Fraternidade – Palavra de compromisso do mês (3’)  

 
“A vaidade me tornou culpado, a vaidade me corrigiu. Como a Providência foi boa e 

admirável comigo! É um milagre contínuo!” (São Pedro Julião Eymard). 
Refletindo sobre a Campanha da Fraternidade de 2010, cujo tema é Economia e 

Vida e o lema, “Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro” (Mt 6,24c), a exemplo de 
Padre Eymard, que se despiu de toda vaidade material, experimentemos também nós 
renunciarmos a uma vaidade pessoal e transformá-la, neste momento do início da 
quaresma, em uma ação social. 
 
 

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’)  
 

 GRUPO DE LEIGOS DE UBERABA: não sei se todos sabem, mas, segundo o Projeto 
de Vida, onde houver grupo de leigos sacramentinos e não houver uma comunidade 
sacramentina de religiosos – como é o caso de Uberaba –, o Provincial dos Sacramentinos 
terá de fazer um pedido de consentimento ao Bispo local. O pedido foi feito ao Arcebispo 
de Uberaba, Dom Aloísio Roque Operman e, com muita alegria, depois de membros da 
coordenação terem ido a seu encontro, ele acolheu com abertura e disponibilidade os 
Leigos Sacramentinos de Uberaba. A partir de agora, o grupo estará organizando-se para 
fazer suas promessas. Será um momento muito esperado por ser o único grupo que 
caminha sem que estejamos naquela Arquidiocese.  
 

 CELEBRAÇAO DAS PROMESSAS: 
a) Fortaleza: Os grupos de Leigos Sacramentinos (São Benedito e Santíssima Trindade - 
José Walter) foram os primeiros leigos sacramentinos a celebrarem suas Promessas na 
presença da comunidade, dos familiares e dos religiosos sacramentinos. No dia 27 de 
dezembro ocorreu o Retiro de preparação com a presença do Ir. Marcelo e do Padre 
Eugênio; no dia 28, as Promessas de oito leigos de São Benedito e no dia 29, as 
Promessas de doze leigos da Santíssima Trindade. Foram momentos de profunda gratidão 
a Deus e às duas comunidades por oferecerem a Deus e à Família Sacramentina esses 



5 
 

irmãos. Que o Espírito de Deus assista esses grupos com o dom da perseverança e da 
presença eucarística. 
b) Sete Lagoas: também oito leigos sacramentinos de Sete Lagoas estarão celebrando a 
emissão das Promessas no Santuário da Adoração. O momento contará com a presença 
da comunidade, religiosos sacramentinos e alguns do Conselho Provincial de Leigos 
sacramentinos. No dia 30 de janeiro será o Retiro Espiritual e no dia 31 de janeiro às 18h, a 
celebração das promessas. Todos estão convidados. Acompanhemos esse grupo com 
nossas orações. 
c) Belo Horizonte (Boa Viagem): da mesma forma, nove leigos sacramentinos da 
Comunidade da Catedral da Boa Viagem estarão no dia 06 de fevereiro realizando o Retiro 
Espiritual e no dia 07, na Eucaristia das 18h, estarão publicamente celebrando as 
Promessas. Façamo-nos presentes, dentro do possível. 
d) Outros grupos estão em processo de discernimento, no momento, com o Diretor Local. 
 

 REUNIÃO DO CONSELHO PROVINCIAL DE LEIGOS SACRAMENTINOS: 23 e 24 
janeiro de 2010: 
a) II Assembleia de Leigos Sacramentinos: 
b) Pastoral Vocacional Provincial dos Leigos Sacramentinos: foram convidadas as 

leigas sacramentinas, Viviane, de Sete Lagoas, e Glória, de Uberaba. Elas se 
prontificaram dizendo “sim”. 

c) Congresso Eucarístico Nacional em Brasília: no mês de maio, entre os dias 13 e 16;  
d) Abertura do Ano Jubilar de São Pedro Julião Eymard: com a festa do Batismo de 

São Pedro Julião, no dia 05 de fevereiro. Vamos celebrar em nossas comunidades. 
 

 ACONTECIMENTOS: 
17 de fevereiro: início da Quaresma; 
4 de fevereiro de 1811 – Nascimento de São Pedro Julião Eymard; 

  5   de fevereiro de 1811 – Batismo de São Pedro Juliâo Eymard. 
 

 ANIVERSÁRIOS: 
06 de janeiro –   Brasilina - leiga sacramentina de Fortaleza – Santíssima Trindade; 
22 de janeiro –   Valdo Júnior – leigo sacramentino de  Fortaleza - São Benedito; 
24 de janeiro –   Ordenação presbiteral de Padre Eugênio – Belo Horizonte; 
25 de janeiro -    25 anos de profissão religiosa de Padre João Batista Lopes; 
25 de janeiro -   Profissão Religiosa de Padre Eugênio – Belo Horizonte; 
27 de fevereiro – Padre Jackson Frota - Fortaleza; 
29 de fevereiro - Epiane Evangelista (Coordenadora do grupo de Leigos 
Sacramentinos de São Benedito - Fortaleza).  
 
 
10. Fraternidade – Palavra e Partilha do Pão (2’)   
 

Mesa, morada do Sagrado: 
“Sagrada é a hora de alimentar nossa fome de profundidade. Sagrado é o momento 

de nos sentarmos à mesa, perto de quem amamos, e dizermos nossas alegrias e angústias. 
Sagrada é a palavra amiga que nos acolhe e nos enche de esperança e conforto. Sagradas 
são as lágrimas derramadas para o consolo da escuta que inunda nossas mesas de 
ressurreição. Passemos à mesa da partilha”. (Ir. Marcelo Carlos da Silva, sss). 
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11. Pensamentos do Mês (1’) 
 

“O que mais me humilhou neste aniversário de meu santo Batismo foi constatar 
meu orgulho natural e ver que eu sou tão grato para com os homens, tão dedicado por 
natureza, tão cheio de abnegação para ceder diante de outros; fui, no entanto, tão 
ingrato para Nosso Senhor, tão pouco serviçal para a Santíssima Virgem – e de ver 
como, apesar disso, Deus, querendo cumular um ingrato, cobriu-me de honras e de 
glórias, esperando-me sempre com as mãos repletas de graças e o coração 
entreaberto.”  

(Retiro de Roma) 
 

      São Pedro Julião Eymard 
 

     
 

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

 
 
 
 
 

Roteiro elaborado com a contribuição das Leigas Sacramentinas de Fortaleza 
 - São Benedito -  

Epiane Evangelista Cavalcanti e Liduína Maria Silva Araújo 
e-mails: epianeevangelista@yahoo.com.br 

        liduina.araujo@yahoo.com.br 
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