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1. Orientações Práticas 

Mesa posta para refeição; imagem de Nossa Senhora do Santíssimo Sacramento, velas.  
 

2. Fraternidade – Palavra de Acolhida 

2.1. Palavra de Acolhida  
A presença de Maria na vida de Pe. Eymard é fundamental. Desde sua infância, Maria é para ele 

a “boa Mãe”, que o acompanha e guia durante toda sua vida. Em seus momentos de crise e em suas 
escolhas fundamentais, ele sempre buscou em Maria seu refúgio e proteção. 

Neste encontro, refletiremos sobre a importância de Maria na vocação eucarística de Pe. Eymard 
e como ele a propõe como “modelo” de Mulher Eucarística para os religiosos, religiosas e leigos 
sacramentinos.    

Acolhamo-nos, cantando: 
 
Refrão: Imaculada, Maria de Deus, coração pobre, acolhendo a Jesus!/ Imaculada, Maria do povo, 
mãe dos aflitos que estão junto à cruz!  
 Um coração que era sim para a vida, um coração que era sim para o irmão. Um coração que era 
sim para Deus, Reino de Deus renovando este chão.  
 

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

3.1. Partilha de vida 
• Como chego a este encontro hoje?  
• Quais as minhas motivações e expectativas?  
• O que trago para partilhar com a comunidade? 

 
 3.2. Oração Inicial (10’)  
   

Invoquemos a Santíssima Trindade, cantando: 
Em nome do Pai,... 
 
“Quem comunga e cultiva a verdadeira mística da refeição cotidiana, ao ler a Palavra de Deus e 

se deparar com o tema da refeição; da mesa, não pode deixar de redobrar a atenção e a escuta. Haverá 
sempre em seu conteúdo “um quê” de Eucaristia, indicando-nos a direção da Missão do Pai. Na festa de 
Caná não é diferente, a orientação é clara e convincente: “fazei tudo o que ele vos disser”, comunica 
Maria, a mulher eucarística”. (Ir. Marcelo Carlos sss) 

 
Em atitude de atenção e escuta, acolhamos a Palavra de Deus cantando: 
 

Refrão de aclamação: “Maria, cheia de graça, Virgem Mãe do Salvador,  
ensina-nos a escutar a Palavra do Senhor, ensina-nos a escutar a Palavra do Senhor.  
 

Leitura: Jo 2,1-12 
 Cantemos mais uma vez interiorizando, a Palavra proclamada.  
 
Leitura Orante: 
 
Meditação (Caminho) 
 
O que nos diz o texto? 

 
• O texto das Bodas de Caná nos faz perceber que Maria passa de convidada a mestra da mesa. 

Sua delicadeza e simplicidade introduzem “o primeiro sinal” de Jesus junto aos “famintos”. 
• Maria dá testemunho de escuta e percepção da vida ao seu redor. 
• Diante da falta do vinho (fome e sede), Maria sabe a quem recorrer. 
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• A metáfora do vinho pode ser qualquer coisa que aponte para carência, ou seja, a fome e a sede 
que provêm das necessidades humanas, sejam elas físicas, psíquicas, sociais ou espirituais. 

• Alimentados com o verdadeiro pão (Palavra e Eucaristia), é impossível não nos preocuparmos 
com a fome dos outros. 

Fonte: Artigos do CETEP 
 
Oração (Vida) 
O que o texto nos leva a dizer a Deus? 

  Preces espontâneas a partir da realidade que foi iluminada pela Palavra. 
 
Contemplação (Vida e Missão) 
 
Qual o meu novo olhar a partir da Palavra? 

 
Pai Nosso... 
Oração conclusiva 
 
Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe, Nossa 
Senhora do Santíssimo Sacramento, Mulher 
eucarística que dividiu com Jesus o Mistério da 
Encarnação e da Páscoa, do serviço e da Ceia, 
ensina-nos a celebrar, adorar e viver em 
plenitude o Sacramento da Eucaristia. Ajuda-

nos, ó Maria, a dizer sempre Sim com toda a 
nossa alma e a viver o dom e a gratuidade, a 
fraternidade e a caridade. Nossa Senhora do 
Santíssimo Sacramento, Mãe e modelo dos 
adoradores, rogai por nós. 
 Amém!

 
4. Fraternidade - Palavra de Memória (5’) 
Leitura da Ata: fazer memória, recordar o encontro anterior. 
 
 
5. Fraternidade – Palavra Refletida (15’) 

 
TEXTOS DE PADRE EYMARD 
 5.1 – NR 44,14 
 1º de fevereiro de 1865 - 1ª meditação – Vocação Eucarística (OC V, 263) 
  É a Santíssima Virgem que me conduz a Nosso Senhor, à comunhão de todos os domingos em 
Le Laus, aos 12 anos, da Sociedade de Maria à do Santíssimo Sacramento.  
 5.2 – NR 44,94 
 11 de março de 1865 - 1ª meditação - Santíssima Virgem (OC V, 340) 
 Eu meditei sobre a Santíssima Virgem hoje, sábado. – Agradeci a Nosso Senhor nos ter 
dado uma mãe tão pura, tão santa, tão grande; tê-la feito sua divina mãe a fim de nos dar com 
seu título de filho, por seus méritos, suas graças. Oh! Quanto devo de reconhecimento e de 
amor a essa boa mãe! Quantos bens me vieram por intermédio dela! Quantas graças em Laus! 
Eu lhe devo a preservação, a vocação e, acima de tudo, a graça do Santíssimo Sacramento. Ela 
me deu a seu divino Filho como seu servidor, seu filho de ternura. 
 5.3 – NR 44, 109 
 17 de março de 1865 – Santíssima Virgem (OC V, 360) 
 Eu meditei sobre o amor da Santíssima Virgem sobre mim, desde minha infância. Eu 
bendigo Nossa Senhora do Laus – e o dia em que a tomei por minha mãe, quando da morte de 
minha pobre mãe! E desde então quantas graças! 
 Eu lhe pedi a seus pés, na capela de São Robert, ser padre um dia! Como ela me levou 
pela mão, sozinha, ao sacerdócio! Depois ao Santíssimo Sacramento. 
 Oh! Como ela foi boa para mim, a Santíssima Virgem, eu chorei de ternura – mas 
também de pesar de tê-la amado tão pouco, sobretudo depois do Santíssimo Sacramento. Eu 
deveria ter feito cem vezes mais.     
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5.4 – NR 44, 130 
 28 de março de 1865 – 1ª adoração da Santíssima Virgem do Verbo encarnado (OC 
V, 382) 
 Oh! Como gostaria de adorar Nosso Senhor como adorava esta boa Mãe! Eu fiz a Nosso 
Senhor um grande pedido, o de me dar a Santíssima Virgem adoradora como minha verdadeira 
mãe de me conceder parte de sua graça deste estado de adoração contínua enquanto ela trazia o 
Verbo encarnado em seu seio tão puro, nesse céu de virtudes e de amor tão grande, nesse sol 
sem mancha. 
 Sinto que seria uma das grandes graças de minha vida. Vou hoje fazer todos os meus 
momentos de adoração, em união com essa mãe dos adoradores, essa Rainha do Cenáculo.    
  

6. Fraternidade – Palavra partilhada (15’)   
• Que lugar ocupa Maria na sua vida espiritual e com que nome ou título você prefere chamá-la 

ou invocá-la na sua oração? 
• Que aspecto da piedade mariana do Padre Eymard lhe parece especialmente útil para ser 

proposto hoje? Por quê e como? 
• Qual é para você a relação específica de Maria com a Eucaristia? 

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

Estamos vivenciando o mês da Bíblia. Quantos/as irmãos/ãs não têm acesso à Palavra de 
Deus? Como compromisso de mês, sugerimos que cada comunidade, de acordo com sua 
realidade, possa adquirir uma ou mais Bíblias para que sejam oferecidas àqueles que ainda 
não possuem. Ver o site da CNBB (www.cnbb.org.br) Campanha Nacional de Doação de 
um milhão de Bíblias.  
 

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

• O que foi positivo?  
• O que poderia ter sido melhor?  
• Sugestões?    

   
9. Fraternidade – Palavra Informada (5’) 
 

 ACONTECIMENTOS NA VIDA DE SÃO PEDRO JULIÃO EYMARD: 
 
 19 de setembro de 1846: Aparição de La Salete 
 25-26  de setembro de 1866: Última peregrinação a La Salete 
 27-28 de setembro de 1866: Última peregrinação a Laus (23 de maio de 1855, por 
ocasião da coroação de N.S. do Laus, ele depositou sobre o altar da Virgem o projeto de suas 
Constituições) 

 
ANIVERSÁRIOS: 
• RELIGIOSOS:  

 
Padre Egídio Doldi, sss, dia 1º, aniversário natalício, comunidade Sant’Ana-RJ  
Padre Antonio Geraldo Alves, sss (Toninho), dia 04, aniversário natalício, comunidade Sete 
Lagoas  
Padre Eugênio Barbosa Martins, sss, dia 05, aniversário natalício, comunidade Boa Viagem-BH  
Padre Nelson Rabelo, sss, dia 07, aniversário profissão religiosa, comunidade Santana-RJ  
Padre Antônio Peixoto, sss, dia 08, aniversário natalício, Aracaju-SE  

http://www.cnbb.org.br/
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Padre Bartolomeu E. Bravo, sss, dia 08, aniversário profissão religiosa, comunidade Boa 
Viagem-BH  
Padre Jesus Mateus, sss, dia 10, aniversário natalício, comunidade São Benedito-Fortaleza  
Padre João Batista, sss, dia 10, aniversário natalício, comunidade São Paulo  
Padre Teodoro Cuypers, sss, dia 12, aniversário natalício, comunidade José Walter-Fortaleza  
Padre Teodoro Cuypers, sss, dia 14, aniversário profissão religiosa, comunidade José Walter-
Fortaleza  
Dom Aldo Pagotto, sss, dia 16, aniversário natalício, João Pessoa-PB  
Padre. Ruy Barbosa, sss, dia 16, aniversário natalício, comunidade José Walter-Fortaleza  
Ir. Gleidson Martins, sss, dia 18, aniversário natalício, comunidade do Escolasticado-Bogotá  
Ir. Gilton Holanda, sss, dia 19, aniversário natalício, comunidade do Escolasticado-Bogotá  
Padre André Agazzi, sss, dia 29, aniversário profissão religiosa, comunidade Boa Viagem-BH  
Padre Vitório Baggi, sss, dia 29, aniversário profissão religiosa, comunidade Caratinga 
 
 

• LEIGOS E LEIGAS SACRAMENTINOS:  
 
José Carlos Pizani da Silva, dia 1º, aniversário natalício, comunidade de Caratinga  
Maria Aparecida da Silva, dia 05, aniversário natalício, comunidade de Caratinga  
Glória Maria Nunes de Oliveira Bessa, dia 12, aniversário natalício, comunidade de Uberaba  
Francisca Francinete de O. Barbosa, dia 13, aniversário natalício, comunidade Santíssima 
Trindade-Fortaleza  
Sebastião Araújo de Carvalho, dia 13, aniversário natalício, comunidade Santíssima Trindade-
Fortaleza  
Sílvio Rogério Rodrigues Alves, dia 19, aniversário natalício, comunidade de Caratinga  
Firmino Agostinho Ferreira, dia 22, aniversário natalício, comunidade de Caratinga  
Maria Célia Rezende Montandon, dia 24, aniversário natalício, comunidade de Uberaba  
Dóris Mathias de A. Galdino, dia 25, aniversário natalício, comunidade de Caratinga  
Viviane Dutra Diniz T. Jorge, dia 29, aniversário natalício, comunidade de Sete Lagoas  
   
 

 ACONTECIMENTOS: 
 Promessas: Em outubro, celebração da Promessa de Vida, Maria Genoveva Ramos Viana 

(leiga sss São Benedito)  
 Casamento: Em 11 de setembro de 2010, casamento de Normandes (leigo sss BH) e 

Solange 
 AGENDA DO PROVINCIAL: visitas 2010 

 
Comunidades Datas 

Uberaba 
Nossa Senhora de Guadalupe – Sete Lagoas 
Sant. Coração Eucarístico de Jesus - Caratinga 
[Zeladoras Santíssimo Sacramento, Retiro] 
Sant’Ana - Rio de Janeiro 
João Pessoa 
São Benedito - Fortaleza 
Santíssima Trindade – José Walter 
Aracaju  
Nossa Senhora da Boa Viagem - BH 
Capítulo Provincial, Argentina 
Santa Ifigênia - São Paulo 
Jardim – Dom Jorge 
Ribeirão Preto – Dom Joviano 

1-7/Setembro 
8-15/Setembro 
16-22/Setembro 
[24-26/Setembro] 
27/Setembro-2/Outubro 
3-10/Outubro 
11-17/Outubro 
18-24/Outubro 
25-31/Outubro 
1-7/Novembro 
15-21/Novembro 
22-28/Novembro 
29/Novembro-02/Dezembro 
03-05/Dezembro 
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 10. Fraternidade – Palavra e Partilha do Pão 
  “Em Maria, pela graça de Deus, a Palavra se fez carne, e pela educação de Maria, Jesus foi se 
transformando em pessoa, em ser humano, sustentado pelas refeições de Maria.” 

 (Ir.Marcelo Carlos da Silva, sss) 
 
11. Pensamento do Mês (1’) 
“O discípulo de Jesus Cristo pode chegar à perfeição cristã por dois caminhos. O primeiro é a 
lei do dever, longa e penosa; poucos a seguem. O segundo é mais curto e mais nobre, é o do 
amor, mas do amor soberano”  

(São Pedro Julião Eymard - livro: Amanhã será tarde demais).  
 
    

 
 
 
 
 

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

Epiane Evangelista Cavalcanti e Liduína Maria Silva Araujo 
epianeevangelista@yahoo.com.br e liduina.araujo@yahoo.com.br 
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