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1. Orientações Práticas 

  
Ambiente agradável preparado para criar um clima de oração. Imagem ou quadro de São Pedro 
Julião Eymard, água lembrando nosso batismo, imagem de Nossa Senhora do Santíssimo 
Sacramento para lembrar o sim de Maria ao projeto de Salvação do Pai e o sim de São Pedro 
Julião Eymard, que encontra na eucaristia a mais alta expressão do amor de Deus para com a 
Humanidade.  

 
 
2. Fraternidade – Palavra de Acolhida 
  

2.1. Palavra de Acolhida (A.G) 
 
O sim de São Pedro Julião Eymard foi a primazia do Amor à eucaristia e torna-se o centro de 
sua vida e nota pessoal de seu apostolado. É a ordem que ele dá a seus filhos espirituais em suas  
constituições.  
Acolhamo-nos, cantando: 
 
Seja bendito quem chega, (bis) 
Trazendo paz, (bis)  
Trazendo a paz do Senhor! 
 
  
3. Fraternidade – Partilha de vida orientada e oração (25’) 

 

3.1. Partilha de vida 
 
Como tem sido sua caminhada dentro deste projeto de vida, tendo em vista seu batismo?   
Como você analisa o sim de Padre Eymard em sua historia de vida?  
Que resposta tenho dado a Deus, a partir das propostas de nosso projeto de vida? 
 
 Oração Inicial (10’) (251, A.G.) 
 
“É preciso ver na eucaristia, que seja alma de vossa alma, para chegar ao estado de sua  
presença de amor. Que seja, por assim dizer, como vosso hálito. Para lá chegar, é preciso que 
ela seja vosso centro”.   

 
Invoquemos a Santíssima Trindade: 
 
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém! 
 
Escuta da Palavra: Jo 15, 10-17. 
Ouçamos mais uma vez, interiorizando, a Palavra proclamada.  

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

 
Pai Nosso... 
 
Rezemos juntos a oração para o Dom de si. 
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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’) 
 
 A primazia de Deus na vida de Maria. 
 A primazia de Deus na vida de São Pedro Julião Eymard.   
 

5.1. A Salvação da humanidade passa pelo consentimento do homem, pelo Sim de Maria. 
 
“Eis aqui a escrava do Senhor. Faça-se em mim segundo tua palavra.” Então, Maria disse: 
“Minha alma glorifica o Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque olhou 
para a humilhação de sua serva. Doravante todas as gerações me felicitarão porque o Todo 
Poderoso realizou grandes obras em meu favor. Seu nome é santo e sua misericórdia se estende 
de geração a geração.” Maria dirigiu-se às pressas a uma região montanhosa... (Lc 1, 38-51). 
 
5.2. A primazia de Deus na vida de São Pedro Julião Eymard. 
 
“Senti um grande desejo de viver a vida da Santíssima Virgem e de estudar continuamente sua 
obediência e seu amor divino. Pedir as luzes do Espírito Santo por Maria, a fim de bem 
conhecer a vontade de Deus sobre mim: este será o objetivo de meus suspiros, de minhas 
orações durante o retiro e isso unido à violência que farei ao céu para obter o espírito da 
Sociedade de Maria.” 
 

6. Fraternidade – Palavra partilhada (15’)   
• Entendendo a primazia de Deus na vida de Padre Eymard, qual tem sido sua resposta 

diante dos desafios deste tempo? 
   

• “Senti um grande desejo de viver a vida da Santíssima Virgem e de estudar 
continuamente sua obediência e seu amor divino.” Como você analisa este pensamento 
de Padre Eymard?  
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           7. Fraternidade – Palavra de compromisso do mês (3’)  
 
Diante dos desafios, sou chamado a viver de forma concreta e radical o compromisso assumido,  no 
sentido de transformar as realidades de morte em vida, a partir de uma vivência autenticamente 
eucarística. 
 

8. Fraternidade – Avaliação (5’) 
 
Façamos uma rápida avaliação de nosso encontro.      
 
9. Fraternidade – Palavra Informada (5’)  
 
 

 FELIZ PÁSCOA: 
 
Caros leigos e leigas sacramentinos: neste tempo favorável em que mais uma vez celebramos 
a Ressurreição do Cristo, o Conselho Provincial dos Leigos Sacramentinos vem por meio desta 
desejar a cada um, a cada uma um renovado ardor vocacional sacramentino. Que neste ano do 
Bicentenário de São Pedro Julião todos nós avancemos no caminho de vida orante, fraterna e de 
serviço nos espaços da Família, da Igreja e da Sociedade. Feliz Páscoa a todos!!!  
 

 ACONTECIMENTOS NA VIDA DE SÃO PEDRO JULIÃO EYMARD: 
 

• 20 de julho de 1834: ordenação presbiteral pela Diocese de Grenoble. 
• 20 de agosto de 1839: início de seu noviciado marista em Lyon. 

 
 

 ANIVERSÁRIOS: 
 

• RELIGIOSOS: 23/04 - Dom Jorge Alves Bezerra, sss; 23/04 - Dom Joviano de 
Lima Jr., sss.   

• LEIGOS E LEIGAS SACRAMENTINOS: – 04/04 - Filomena Marçal L. Senra 
Pizani, Caratinga/MG; 09/04 - Rita Augusta de Almeida, Servas, Belo 
Horizonte/MG; 14/04 - José Geraldo Marcelino, Caratinga/MG; 14/04 - Fabrício 
Bandeira da Silva, Santíssima Trindade, Fortaleza/CE; 17/04 - Darly Padilla 
Nascimento, Rio de Janeiro/RJ; 26/04 - Maria dos Anjos Lira, Uberaba/MG; 26/04 - 
Elza Helena Campos Dumont Moura, Sete Lagoas/MG; 26/04 - Cassiano Pereira de 
Farias, Rio de Janeiro/RJ. 

 
Parabéns a todos e que Deus os abençoe com muita saúde, amor e perseverança! 
 
 

 ACONTECIMENTOS: 
 

a) Congresso Eucarístico Nacional: 
Em 2010, a cidade de Brasília comemora 50 anos de sua fundação, juntamente com o Jubileu de 
sua Arquidiocese. Neste ano festivo, a capital do país sediará o XVI Congresso Eucarístico 
Nacional (CEN), a realizar-se de 13 a 16 de maio, com o tema: “Eucaristia, pão da unidade dos 
discípulos missionários” e o lema: “Fica conosco, Senhor!” (Lc, 24,29). Seria bastante 
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interessante que os leigos e leigas sacramentinos pesquisassem, se inteirassem de todo o 
acontecimento e, a partir daí, participassem de alguma forma, inclusive presentemente, se 
possível. Para os grupos próximos a Belo Horizonte, o Setor de Romarias da Paróquia de Boa 
Viagem e do CETEP está organizando uma caravana. Informações: (31) 3222-2361 e (31) 
3273-3479. 

 
b) II Assembleia dos Leigos e Leigas Sacramentinos: 

Podemos começar a vislumbrar a “II Assembleia Nacional dos Leigos e Leigas Sacramentinos”, 
marcada para julho de 2010. Vamos começar a nos preparar para este importantíssimo e 
inesquecível encontro. Não se esqueçam que cada presença é indispensável. Em breve estarão 
recebendo a ficha de inscrição. 
 

c) IV Reunião do Conselho Provincial dos Leigos e Leigas Sacramentinos 
No dia 24 de abril de 2010, estará reunido o Conselho Provincial dos Leigos e Leigas 
Sacramentinos, na casa paroquial da Paróquia Nossa Senhora da Boa Viagem, Belo Horizonte – 
MG. Caso tenham alguma sugestão para a pauta a ser discutida nesta reunião, favor enviar ao 
CESC, por e-mail, o mais rápido possível. 
 
Agradecemos a valiosa contribuição de Padre Ismael, sss na elaboração deste 
roteiro. 
 
10. Fraternidade – Palavra e Partilha do Pão  
Mesa, morada do Sagrado: 

“Ao pão compartilhado não há sabor que se compare. Na Última Ceia, os apóstolos sentiram 
neste pão partido e distribuído o próprio gosto de Jesus,que os amou até o fim,que se deixou 
quebrar por eles para que a vida deles não se quebrasse,que se dividiu com eles para que eles 
dividissem de um modo novo sua vida entre si. (Ir.Marcelo, sss - Reflexões eucarísticas sobre a 
mesa da refeição).    

 
11. Pensamentos do Mês (1’) 
“Vivei dia a dia... Há uma grande lei de santidade sempre verdadeira, sempre boa e 
sempre poderosa em obras: é a lei da Santa Vontade de Deus sobre nós. Nesta divina 
vontade atual e pessoal encontra-se a graça especial que nos santifica e esta graça especial 
está ligada a cada hora, a cada ação: passada a hora, o tempo de ação, esta graça termina” 
(livro sobre a vida de São Pedro Julião Eymard).     
 
                                                                  São Pedro Julião Eymard 
 
 
 
 
 
 
 

                             Roteiro elaborado por José Carlos Pizani,  com a contribuição de Padre Ismael.  
                                                        josecarlospizani@hotmail.com 
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