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1. Orientações Práticas 

 
Mesa preparada com cópia do Projeto de Vida, Regimento Interno, imagem de Nossa 
Senhora do Santíssimo Sacramento, imagem ou foto de São Pedro Julião Eymard, velas e 
flores.  
 

2. Fraternidade – Palavra de Acolhida 

2.1. Palavra de Acolhida 
O trabalho de Pe. Eymard sobre as constituições, durante sua vida, revela a importância 

que ele atribuía a esse texto como expressão de seu pensamento em fidelidade à tradição da 
Igreja, mas também à inspiração que ele tinha recebido. Ele trazia sempre um exemplar desse 
documento consigo, para inserir nele melhoramentos e acréscimos. Toda uma série das 
constituições “anotadas” chegou até nós. Além de todo legalismo, esta prática reflete, antes, sua 
preocupação de deixar à família espiritual a formulação mais bem-sucedida de seu carisma. 
Uma ocasião para retomar esse patrimônio, em particular, as constituições publicadas por ele 
próprio em 1864.  
 
Acolhamo-nos, cantando: 
 
Refrão: Nossos olhos ganharão nova luz com tua presença, Jesus! 
 

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

3.1. Partilha de vida 
 

• Como foi minha caminhada desde o último encontro?  
• O que espero deste encontro? 

 
 3.2. Oração Inicial (10’) 
   

Invoquemos a Santíssima Trindade, cantando: 
Em nome do Pai,... 

(Heb 10,39). Pois “Deus não nos deu um espírito de timidez, mas de fortaleza, amor e 
sabedoria”, lê-se na Segunda Carta a Timóteo (1,7) caracterizando, assim, com uma bela 
expressão, a atitude fundamental do cristão (SPE SALVI – Bento XVI). 
Ouçamos atentamente a palavra de Deus. 
 

Leitura: 
 

Sal. 40,9 Meu Deus, eu quero fazer o que te agrada, e tua lei está bem no meu íntimo. 
 
Jr 31,33 ...Depositarei minhas diretivas no fundo deles próprios, inscrevendo-as em seu ser. 
 
Leitura Orante: 
 

Meditação (Caminho) 
O que nos diz o texto? 

Oração (Vida) 
Preces espontâneas a partir da realidade que foi iluminada pela Palavra. 

Contemplação (Vida e Missão) 
Qual meu novo olhar a partir da Palavra? 
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Pai Nosso... 
 
Oração conclusiva 
 

Tu nos deste uma Regra, Senhor, tu 
inspiraste nosso Fundador a formular seu 
carisma em palavras humanas que refletem, 
mesmo assim, o que vem de ti. É um 
tesouro enorme, apesar de que em vasos de 
argila. 
 Ajuda-nos a aprofundar, através da 
superfície das formulações, para 

mergulharmos nas riquezas escondidas em 
vosso carisma. 
 Que São Pedro Julião Eymard seja 
nosso guia nesta redescoberta e que nossa 
vida espiritual se torne mais rica e mais 
profunda. 
 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 
  
CO 698 - 27 de setembro de 1857 – Carta a Virgínia Danion (OC III, 146) 
 Propuseram-me fusões, e eu não quis, com este único pensamento: a divina Eucaristia é 
bastante grande, bastante possante para se bastar; tudo deve sair dela; seu Espírito deve ser um, 
e sair desse coração divino. Sua regra, suas obras, seus meios, tudo está na adorável hóstia. 
 Quem dera que fôssemos bastante santos e abrasados de amor para vê-la e lê-la em Jesus 
Cristo Eucaristia! 
   
CO 1298 - 6 de outubro de 1863 – Carta à Senhora Chanuet - (OC III, 692-693) 

Eis-me entre seus filhos [no Castelo de Saint-Bonnet], em família, como em convento; é 
a mais amável, a mais estimável, a mais religiosa família que eu conheci, o bom Mestre deve 
estar contente aqui, também é bem bom! Era Saint Bonnet, parece que devia ser, para mim, a 
caverna sagrada de São Bento, o Monte Alverne de São Francisco, o Manrèse de Santo Inácio, 
digamos melhor, meu Cenáculo de recolhimento; também o trabalho me é fácil aqui. 
  
PR 113, 1 - 12 de agosto de 1867 – Carta aos religiosos de Paris - (0C XIV, 379) 
 A Sociedade lhes diz: [...] observem a regra; que suas virtudes mostrem se são as 
verdadeiras virtudes que exige sua vocação, [...]. esta regra é, pois, respeitável para vocês, não 
porque nós a fizemos – nós não somos senão miséria, ela não vem do céu tampouco por uma 
revelação particular, nem por milagres, ela não tem nada de extraordinário – o pensamento que 
a concebeu, a pena que a escreveu não se inspiraram senão nisso: servir Nosso Senhor em seu 
sacramento de amor por uma Sociedade de homens que se dedica especialmente e totalmente a 
esse serviço. 
 

6. Fraternidade – Palavra partilhada (15’) 
• Que importância Padre Eymard dava às constituições? 
• E nós? Que importância damos ao Projeto de Vida e ao Regimento Interno? 
• O que estes documentos têm a ver com a Eucaristia? 
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7. Fraternidade – Palavra de compromisso do mês (3’) 
Conhecer com profundidade os documentos que regem nossa caminhada de leigos e leigas 
sacramentinos. 
 

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: 
 

Primeiro de outubro de 1863: Em São Bonnet (na família de M. Blanc de São Bonnet), 
ele repousa e trabalha na redação das Constituições. São Bonnet, como a caverna de São Bento, 
a Manrèse de Santo Inácio, o Cenáculo do Recolhimento. (CO 1298). 

 
ANIVERSÁRIOS: 
 
• RELIGIOSOS: 
Dia 25, Natalício de Lourenço Deosdete, sss 
Dia 26, Profissão Religiosa de Pe. Egidio Doldi, sss 
Dia 31, Odenação Presbiteral de Pe. Egidio Doldi, sss 
Dia 31, Ordenação Episcopal de Dom Aldo Pagotto, sss 

 
• LEIGOS E LEIGAS SACRAMENTINOS: 

 
Valter Antônio Santana, dia 1, Caratinga 
Maria Jeane de Brito, dia 3, Santíssima Trindade-Fortaleza 
Lúcia de Abreu Pfeiesticter, dia 5, BH – Servas 
Adriana Luiza Bertoldo e Silva, dia 14, Caratinga 
Rejane de Sousa Gonçalves Leitão, dia 27, Santíssima Trindade-Fortaleza 
Maria Fátima André Silvestre, dia 27, Santíssima Trindade-Fortaleza 

 
 

 AGENDA DO PROVINCIAL: visitas 2010 
 
Na alegria que é partilhar nossos encontros, continuemos acompanhando as visitas do 
Provincial às comunidades e irmãos sacramentinos. 
 

Comunidades Datas 
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 

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 
 

“A mesa de refeição é o lugar por excelência onde 
A natureza nos serve com seus frutos... 

Pura relação, doação, inter-comum-união de corpos, 
Em constante estado de morte... 

Mas também de Ressurreição. 
Como trigo partido para ser pão, 

Vida entregue para saciar o irmão... 
Porque a mesa da festa e da refeição 

Integra, redime e eleva o ser destituído de sua dignidade, 
De sua capacidade de sonhar 

Com o Pão Bendito de cada dia. 
A mesa de refeição está prenhe de vida... 

Aos que dela se aproximam, 
Uma nova partida”. 

(Ir. Marcelo Carlos da Silva, sss). 
11. Pensamento do Mês (1’) 

“O homem, por si mesmo, nada pode. Inclina-se ao mal, e se Deus não o sustentasse, seria capaz de 
todos os crimes. Assim como a vara, se não estiver unida ao cepo da videira, não pode produzir frutos, 
assim também não podemos nós produzir bons frutos se não estivermos unidos a Jesus Cristo.”  
(São Pedro Julião Eymard – A Divina Eucaristia).  
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