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1. Orientações Práticas 

  
Maio, para nossa família sacramentina, é um tempo rico e festivo. Estamos 

vivendo a Páscoa e com ela tudo se renova, assim como se renova a Missão 
Sacramentina, a cada ano, no dia 13 de maio, dia da fundação da Congregação do 
Santíssimo Sacramento. Por isso vamos lembrar estes sinais neste nosso encontro: 
Nossa Senhora do Santíssimo Sacramento, o símbolo da Congregação SSS, marcando o 
fim deste nosso tempo litúrgico com algum sinal de Pentecostes. 
 
2. Fraternidade – Palavra de Acolhida 
 
 2.1. Palavra de Acolhida 

O tema deste mês parece ser burocrático e num tom de administração e governo. 
Antes, porém, de desanimarmos, vamos pensar que tudo aquilo que é feito com o 
coração e respondendo ao chamado primeiro de Deus vai se tornando agradável e 
íntimo em nossa forma de vida fraterna e agregada. 

Antes de buscarmos referências administrativas e de governo, vamos lembrar 
que é a partir disto que somos também acolhidos para viver esse carisma. Tudo isso é 
trazido a nós pela inspiração e paixão pelo mistério eucarístico na Igreja e no mundo, 
que conduziu São Pedro Julião Eymard a fundar duas Congregações religiosas. 

São Pedro Julião viveu tão intensamente sua vocação que o espírito de 
responsabilidade fez unir todos aqueles que desejam alcançar a força que brota da 
Eucaristia: religiosos, religiosas, leigos e leigas. 

Ele nunca era um “empresário”, mas um homem de Deus, um homem espiritual 
mesmo no coração de suas atividades mais práticas de organização e administração. Os 
desafios concretos durante sua vida lhe davam muitas possibilidades para descobrir seus 
talentos e colocá-los a serviço do povo de Deus.  

 
Acolhamo-nos, cantando: 
 

Refrão:  
Estaremos aqui reunidos,  
como estavam em Jerusalém, 
pois só quando vivemos unidos,  
é que o Espírito Santo nos vem. 

 Ninguém pára esse vento passando; 
Ninguém vê e ele sopra onde quer. 
Força igual tem o Espírito quando 
Faz os Leigos em Cristo crescer. 
Refrão:  

 
3. Fraternidade – Partilha de vida orientada e oração (25’) 
 
3.1. Partilha de vida 
Conhecer um pouco mais a vida de São Pedro Julião Eymard neste Ano Jubilar tem sido 
de crescimento em sua vida pessoal e comunitária? Em algum momento nesse período 
de formação você conseguiu perceber alguma ação ou resposta diferente em suas 
relações? O que você mais deseja vivenciar neste ano jubilar?  
 
 Oração Inicial (10’)  

O Espírito que iluminou em Padre Eymard uma fé viva na Eucaristia e a paixão 
pelo mistério eucarístico na Igreja e no mundo surge também da palavra proclamada. 
Estas diferentes formas de compromisso e de responsabilidade não eram para ele 
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medidas de administração. Padre Eymard as via sempre como uma maneira de 
responder ao apelo de Deus. 

 
Invoquemos a Santíssima Trindade: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito 

Santo. Amém! 
 
Escuta da Palavra: 1 Pr 4,7-11 – Prática das Virtudes: (“Coloque-se cada um 
segundo o dom que recebeu ao serviço uns dos outros, como bons 
administradores da graça de Deus, variada em seus efeitos”) 
Preces espontâneas a partir da realidade que foi iluminada pela Palavra. 
Pai Nosso... 

 
4. Fraternidade - Palavra de Memória (5’) 
 

Leitura da Ata: fazer memória do encontro anterior. 
 

5. Fraternidade – Palavra Refletida (15’)  
 
NR 42,1 – 17 de maio de 1863 – Disposições de minha alma [1º Retiro de Roma] 
(0C V, 242-243) 
Venho fazer este retiro para tornar-me um santo. 
 
1ª Meditação - Sinto que para isto preciso morrer para tudo. 

Coloco minha confiança em Deus que sempre me mimou em sua bondade e me 
concedeu o que eu desejei, até graças naturais. Esta morte, que quase me faz medo, 
parece-me em todos seus sacrifícios os defeitos e as sanções de cada um de meus 
irmãos.  

Será preciso ser mais do que mãe para filhos que não compreendem, 
individualistas, com caracteres contrários. 

O que me farão sofrer os religiosos SSS. Que fardo! Que cruz! É de apavorar! 
Cruzes pessoais. Sofredor, sem socorro, sem simpatia, sempre acorrentado. 

Fazer o bem sem glória, sem honra, sem sucesso, sem proteção, sem afeição, sem 
liberdade. 
 
2ª Meditação - Sinto que o tempo desta morte chegou. 
 Muito trabalho fora da Congregação está sendo feito. Resta o trabalho interior e 
será o mais difícil. Será necessário pagar com a minha pessoa. É necessário que cada 
vocação me custe uma morte e que ninguém note. É pelo sofrimento que servirei à 
Congregação. 
NR 42,2 - 2º dia – 19 de maio de 1863 [1º retiro de Roma] (OC V, 243) 
 
3ª Meditação - O segundo pensamento é compreender bem que a Sociedade vem 
mesmo de Deus: 
       Sua fundação: sem proteção, sem celebridade, sem fortuna, com pessoas 
desconhecidas. Eu devia ser antes um obstáculo. Tudo era contra antes, mesmo os que 
me haviam animado. Glória a Deus somente! 

No claro céu do dia 13 de maio de 1856, à 1h30 da tarde, o arcebispo de 
Paris aprovou, pelo Conselho, a Congregação do Santíssimo Sacramento com 
alegria, dando poderes imediatos, deixando-nos em sua casa. Todos os corações 
úteis estão abertos para nós. Era a hora de Deus. 
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6. Fraternidade – Palavra partilhada (15’)  
  

• Façamos um inventário, uma lista de nossas responsabilidades, aí 
compreendidas as mais insignificantes. 

• Como você as vive, qual palavra você prefere para caracterizá-las: fardo, 
preocupação, trabalho, resposta, desafio, serviço? 

• Você poderia dizer que suas responsabilidades o ajudaram a amadurecer, a 
aprofundar seu amor por Deus e pelos outros? 

 
7. Fraternidade – Palavra de compromisso do mês (3’)  
 
Partindo das reflexões acima, o que considera possibilidade para o compromisso neste mês? 

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

 Aconteceu: 
 

• No sábado, 17 de abril de 2010, Ir. Gilberto foi ordenado Diácono, na Paróquia 
de Santa Ifigênia, São Paulo – SP. Entre ilustres presenças estavam Dom 
Joviano de Lima Jr., sss, Arcebispo de Ribeirão Preto – SP, que presidiu a 
celebração, e Padre Sebastião Leite Mezêncio Machado, sss, Ecônomo do 
Governo Geral, e conhecido por todos, carinhosamente, como Padre Tiãozinho. 
De Belo Horizonte – MG, a família de Ir. Gilberto saiu em caravana para 
participar desse momento ímpar. A nosso querido Ir. Gilberto, nossas orações e 
votos de uma abençoada, frutífera e plena profissão religiosa. 

• No feriado de 21 de abril de 2010, o Grupo de Leigos e Leigas Sacramentinos 
de Caratinga reuniu-se em retiro, juntamente com Padre Eugênio, sss, para a 
preparação de suas promessas. A celebração das promessas ficou marcada para o 
dia 5 de junho de 2010. 

• No dia 24 de abril de 2010, reuniu-se o Conselho Provincial dos Leigos e 
Leigas Sacramentinos, na Paróquia da Boa Viagem, BH – MG. O Conselho 
trabalhou muitos pontos, entre eles a preparação da II Assembleia Ordinária dos 
Leigos e Leigas Sacramentinos. Aguardem a carta convocatória.  

 
 Acontecerá: 

 
• O XVI Congresso Eucarístico Nacional (CEN), no período 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 interessante que os leigos e 
leigas sacramentinos pesquisassem, se inteirassem de todo o acontecimento e, a 
partir daí, participassem de alguma forma, inclusive pessoalmente, se possível. 
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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. 

• A Celebração das Promessas do Grupo de Leigos e Leigas Sacramentinos de 
Uberaba acontecerá logo após o XVI Congresso Eucarístico Nacional, no dia 
23 de maio, às 8h da manhã. Acompanhemos em oração. 

 
 Ano litúrgico:  

 
13 de maio – Nossa Senhora do Santíssimo Sacramento 
16 de maio – Ascensão do Senhor 
23 de maio – Pentecostes  
 

 Acontecimentos na vida de São Pedro Julião Eymard:  
 

• 1º de maio de 1856 – celebração da missa em Nossa Senhora das Vitórias em 
Paris, e à tarde início do retiro de discernimento. 
• 8 de maio de 1863 – aniversário da aprovação pontifical da Congregação.  
• 13 de maio de 1856 – aniversário da fundação da Congregação do Santíssimo 
Sacramento e festa de Nossa Senhora do Santíssimo Sacramento. 
• 17 a 24 de maio de 1863 – Primeiro retiro de Roma em São João e Paulo.  
• 22 de maio 1822 – aniversário de sua Confirmação. 
• 25 de maio de 1845 – aniversário da procissão de São Paulo em Lyon.  
• 26 de maio de 1856 – ida para Leudeville (Essome) onde ele comporá um novo 
projeto de Constituições. 
• 26 de maio 1864 – Fundação da primeira casa das Servas do Santo Sacramento em 
Angers. 

 
 ANIVERSÁRIOS: 

 
RELIGIOSOS:  
• Dia 5 Natalício de Padre Magalhães Duque, sss 
• Dia 9 Natalício de Padre Vitorio Baggi, sss 
• Dia 11 Natalício de Irmão Gilberto de Mattos, sss 
• Dia 13 Profissão Religiosa de Padre Magalhães 
Duque, sss 
 
LEIGOS E LEIGAS SACRAMENTINOS:  
• Dia 03 Marilda do Rosário Dias - Uberaba 
• Dia 08 Maria Helena Lara – Serva – Belo Horizonte 
• Dia 14 Sílvio Rogério Rodrigues Alves - Caratinga 
• Dia 16 Débora Renata Viana Afonso - Sete Lagoas 
• Dia 17 Virgínia Maria Serra Campos – Serva – Belo 
Horizonte 
• Dia 27 Amilton Diniz e Souza – Uberaba 
 
 

10. Fraternidade – Palavra e Partilha do Pão  
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Ao chegarmos à mesa, sabemos que cumprimos a missão de mais um encontro e 
estamos preparados a partilhar e confraternizar. Que esse momento seja sinal da 
presença de cada um no dom de servir e seguir o carisma que tanto nos anima e nos faz 
crescer “em espírito e em verdade”. 

 
11. Pensamentos do Mês (1’)  
 

“Sinto que todos os caminhos por onde a bondade de Deus me fez passar 
não eram senão uma preparação para esta vocação tão bela e tão santa; não cesso 
também de agradecer a Deus de ter estado na casa dos bons Padres maristas e de 
ter sido vigário e cura...” (São Pedro Julião Eymard). 
 
 

Pedimos a todos os leigos e leigas, religiosos e 
religiosas, povo de Deus, que rezem esta oração em 
preparação ao Capítulo Provincial dos Sacramentinos 
durante os meses próximos até julho quando será 
realizada a assembleia. 

 
Oração em preparação ao IX Capítulo Provincial 

 
Pai de amor e bondade, enviai o vosso Espírito sobre 
nossa pequena família sacramentina da Província de 
Santa Cruz, especialmente nesta caminhada de 
preparação rumo ao IX CAPÍTULO PROVINCIAL. 
Que esse tempo seja favorável a uma avaliação, 
revisão, projeção e ação de graças daquilo que 
propusemos viver nestes últimos quatro anos.  
Nós vos pedimos que nesse capítulo saibamos 
interpretar os traços da missão delineados por São 
Pedro Julião Eymard, em especial da celebração do 
bicentenário do seu nascimento. 
Tudo isso vos pedimos por intermédio de Maria, 
Mãe de Deus e Senhora da Eucaristia, a primeira 
discípula missionária do vosso Filho. Amém! 

 
Roteiro elaborado por Marcelo Soares de Lacerda 

marcelosoaresdelacerda@hotmail.com 


