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1. Orientações Práticas  
 

Leigos e leigas sacramentinos, Saudações Eucarísticas! 
Neste encontro, continuaremos o estudo visando à preparação para a comemoração do 
bicentenário de nascimento de São Pedro Julião Eymard (fevereiro de 2010 a fevereiro de 2011). 
Preparemos nosso local com uma mesa no centro da sala, coberta com uma toalha, a foto ou 
imagem de São Pedro Julião Eymard, flores e uma vela.  
  

 
2. Fraternidade – Palavra de Acolhida 
  

2.1. Palavra de Acolhida (5’) 
 
A maior graça da vida de São Pedro Julião Eymard foi a fé viva no Santíssimo Sacramento. 
Esta fé viva na Eucaristia traz consigo o dom de si, pelo amor do Cristo e do mundo.  
Acolhamo-nos, cantando: 
 
Seja bem-vindo quem chega (bis) 
Trazendo a paz (bis)  
Trazendo a paz do Senhor. 
 
  
3. Fraternidade – Partilha de vida orientada e oração (25’) 

 

3.1. Partilha de vida 
 
Como foi sua caminhada desde nosso último encontro, cujo tema foi “A importância da Vida 
Batismal de São Pedro Julião Eymard”?  
 
3.2. Oração Inicial (10’)  
 

São Pedro Julião Eymard se vê a si mesmo, antes de tudo identificado existencialmente 
com o Senhor, que quer dar-se a ele, que quer habitar nele, no mais profundo de seu ser. 
Certamente há o aspecto de um “esvaziar-se de si mesmo”, mas para ser preenchido pelo Outro. 
Em termos místicos: pelo dom de si, ele entra na participação da vida Trinitária para fazer 
irradiar este amor partilhado. A partir daqui, tornam-se claros todos seus compromissos. 

 
Invoquemos a Santíssima Trindade: 
 
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém! 
 
Escuta da Palavra: Jo 6, 53-58. 
Ouçamos mais uma vez, interiorizando, a Palavra proclamada.  

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

 
Pai Nosso... 
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Rezemos juntos: 
 

Deus nosso Pai, teu Amor manifestado em Jesus Cristo e celebrado na Eucaristia nos 
leva a responder a teu dom como dom de nós mesmos.  
Dá-nos viver plenamente o mistério pascal, interiorizá-lo na oração diante do Santo Sacramento 
e dividir com os homens a Vida que jorra daí.  
Ajuda-nos cada dia a responder ao chamado de Jesus, teu Filho, que nos convida a tudo deixar 
para segui-lo no caminho evangélico traçado por nossa Regra de Vida. 
Que teu Espírito Santo nos guie junto à comunidade dos irmãos a não buscar senão a ti e a 
inspirar cada um de nossos passos ao Evangelho. 
Confiando na intercessão da Virgem Maria, Mãe de Deus, e de São Pedro Julião Eymard, nosso 
Fundador, nós te pedimos, Senhor, em teu amor sempre fiel, dá-nos engajar toda nossa vida a 
serviço do Cristo e do homem. 
Concede-nos trabalhar na construção de um mundo baseado na justiça e no amor, a fim de que 
venha o Reino do Cristo e que tua glória seja manifestada ao mundo. 
 
4. Fraternidade - Palavra de Memória (5’) 
 
Leitura da Ata: fazer memória do encontro anterior. 
 
 5. Fraternidade – Palavra Refletida (15’) 
 
O Dom de si no itinerário espiritual de Padre Eymard 
 

5.1. Dom da personalidade 
“É como se o Salvador dissesse: Enviando-me pela encarnação, o Pai cortou toda raiz de 

busca de mim mesmo, não como uma pessoa humana, mas unindo-me a uma pessoa divina, a 
fim de me fazer viver para ele: assim, pela comunhão, viverás para mim, porque eu estarei vivo 
em ti. Eu preencherei tua alma de meus desejos e minha vida consumirá e aniquilará em ti tudo 
o que é próprio, de tal forma que serei eu que viverei e desejarei tudo em ti, no lugar de ti. E 
assim serás todo revestido de mim. Tu serás o corpo de meu coração: tua alma, as faculdades 
ativas de minha alma; teu coração, o receptáculo, o movimento de meu coração. Eu serei a 
pessoa de tua personalidade, e tua personalidade será a vida da minha em ti” (São Pedro Julião 
Eymard). 
 
5.2. O dom de si mesmo 
 “Jesus o ama, a você em particular. Não vem ele todo dia a você por inteiro e para você 
sozinho? Que faremos em troca? O que fazia São Paulo: renunciar a sua vontade, imolar-se para 
sua glória (cf. Rm 12,1-2); o que fazia Nosso Senhor, ele próprio, durante sua vida. Falando de 
seu Pai, ele dizia: Eu faço sempre o que lhe agrada (Jo 8,29); Eu não fiz nada por mim mesmo. 
– Eu não busco minha glória, mas a daquele que me enviou” (cf. Jo 5,30)  
(Retiro de Paris). 
 

6. Fraternidade – Palavra partilhada (15’) 
 

Faça uma reflexão sobre sua caminhada espiritual. 
 
• Houve momentos em sua vida em que você se deu verdadeiramente a si mesmo? 
• Qual a reflexão que você faz sobre essa experiência vivida? 
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• O que provocam em você as expressões do Padre Eymard:  
o “Eu devo aniquilar-me a todo desejo pessoal, a todo interesse próprio e não ter mais 

do que os de Jesus Cristo que está em mim” (NR 44, 119);  
o “A renúncia não somente ao que se tem, mas a s: eis, pois, sua virtude”. 

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

Que compromisso pessoal você se propõe assumir, como gesto concreto em resposta ao 
aprendizado de hoje, somado ao tema da campanha da fraternidade de 2010 “Economia e vida”, cujo 
lema é: “Vocês não podem servir a Deus e ao Dinheiro” (Mt 6,24)? 
 

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’)  
 

 CELEBRAÇAO DAS PROMESSAS: 
 
a) Belo Horizonte (Boa Viagem): dez leigos sacramentinos da Comunidade da Catedral da Boa 

Viagem realizaram no dia 06 de fevereiro o Retiro Espiritual e no dia 07, na Celebração 
Eucarística das 18h, celebraram as Promessas. A experiência das Promessas do IV Grupo de 
Leigos Sacramentinos foi enriquecida ainda mais com a entrada de quatro jovens no Postulantado 
da Congregação. Agradeçamos ao Senhor por mais este grupo vocacional de leigos que, diante da 
comunidade, celebrou seu sim como leigos e leigas sacramentinos. 

 
b) Abertura do Ano Jubilar SSS Boa Viagem: Foi realizada com muito envolvimento e presença 

dos quatro ramos da Família Sacramentina. Durante o dia tivemos três momentos fortes de 
celebração: às 12h a comunidade sacramentina da Boa Viagem e a comunidade do noviciado de 
Sete Lagoas celebraram juntas a Eucaristia e depois compartiram da terceira mesa. Às 15h houve 
uma adoração solene junto das madrinhas e padrinhos das vocações sacramentinas – contamos 
com a presença de leigas sacramentinas das Servas e duas religiosas. Às 18h uma missa com a 
presença de leigos sacramentinos, Servitio in Christi, servas e religiosos sacramentinos. Após a 
Celebração festiva, compartilhamos de um momento singelo da Espiritualidade da Mesa. 

 
c) Comunidade sss de Sant’Ana - RJ: Um grupo de quinze pessoas irá se reunir para o I Encontro 

Formativo dos leigos e leigas sss, dando início aos trabalhos do Grupo de Leigos(as) sss do                  
Rio de Janeiro. Estarão presentes Padre Egídio sss e Ir. Marcelo sss, na orientação espiritual 
desse grande momento. A família sacramentina saúda os recém-chegados! Sejam bem-vindos! 
Acompanhemos esse grupo com nossas orações. 

 
 

 
 ACONTECIMENTOS NA VIDA DE SÃO PEDRO JULIÃO EYMARD: 

 
• 16 de março de 1823: aniversário da primeira comunhão de São Pedro Julião Eymard. 
• 21 de março de 1865: aniversário do voto da personalidade de São Pedro Julião Eymard. 
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 ANIVERSÁRIOS: 

 
RELIGIOSOS: 12/03 – Padre José Laudares sss, 18/03 – Padre Élton Alves sss, 23/03 – Padre 
João de Barros sss, 25/03 – Padre Jésus Neres sss. 
LEIGOS(AS) SACRAMENTINOS: – 05/03 – Nancy do Rosário Prudente Rocha – 
Servas/BH, 19/03 – Maria José Paiva Peixoto Xavier – Servas/BH, 20/03 – Íris Maria de Brito 
– Santíssima Trindade/Fortaleza/CE, 29/03 – Sílvio Rogério Rodrigues Alves – Caratinga/MG, 
31/03 – Nelo Cunha Bessa Filho – Uberaba/MG. 
 
Parabéns a todos e que Deus os abençoe com muita saúde, amor e perseverança! 
 
10. Fraternidade – Palavra e Partilha do Pão 
  
 
Mesa, morada do Sagrado: 

“Num mundo marcado pela ganância, por um sistema que faz crescer os ricos e 
empobrecer ainda mais os pobres, comungar na ceia eucarística é um gesto político: “Receber a 
comunhão com este povo sofrido é fazer a aliança com a causa do oprimido...”. É um gesto de 
compromisso, de mudança de vida: comer do pão e beber do vinho da eucaristia sem querer um 
compromisso com a solidariedade, com o bem comum é truncar o sentido da ceia do Senhor ou, 
como diz São Paulo, é comer e beber sua própria condenação (Cf. 1Cor 11,29)”. Ione Buyst 
 
11. Pensamentos do Mês (1’) 
 

“Que honra lhe faz colocá-lo na possibilidade, no meio de se parecer de tão perto 
com Jesus!... Se você compreender bem este pensamento, você começará na piedade por  
um caminho novo, não em si, porque quem conhece Nosso Senhor sabe que deve ser 
aniquilado em si, mas novo na prática. Não devemos ser, lembre-se bem, senão sombras 
humanas como espécies humanas cujo Santo Sacramento seja o sujeito. A renúncia não 
somente ao que se tem, mas a si: eis, pois, sua virtude” (São Pedro Julião Eymard - Retiro de 
Paris). 
 

São Pedro Julião Eymard 
 
 
 
 
 
 
 

Roteiro elaborado com a contribuição dos Leigos Sacramentinos de Uberaba 
  

Nelo e Glória Bessa 
e-mails: glorianbessa@yahoo.com.br 

        nelo_bessa@hotmail.com 
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