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1. Orientações Práticas 
 
Preparar a mesa com a Bíblia, vela acesa simbolizando a Palavra que é Luz para nossa vida, 
lâmpada para nossos pés, flores, imagem ou foto do fundador. 
  

2. Fraternidade – Palavra de Acolhida 

2.1. Palavra de Acolhida 
     Na vida de Padre Eymard, a Palavra de Deus desempenhou um papel central e revelou seu 
conhecimento através de várias citações. Por isso, ele meditava a palavra durante toda sua vida 
e ela servia como modelo de orientação para seu caminho. Vamos acolher-nos e acolher a 
Palavra de Deus que passa em nosso meio.   

  
Acolhamo-nos, cantando: 
 
Refrão: Tua palavra é lâmpada para os meus pés! 
 

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

3.1. Partilha de vida 
 

• Como a palavra de Deus tem iluminado minha vida?  
• Tenho uma palavra ou frase bíblica que norteia minha vida em meu caminho de fé? 
 
 3.2. Oração Inicial (10’) 

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

(Timóteo 3,16-17). Toda escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, para argumentar, 
para corrigir e para educar na justiça, a fim de que todos sejam perfeitos e qualificados para 
toda boa obra.    
 
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? 

 
Pai Nosso... 
 
Oração conclusiva... 
 
Em Cristo recebemos nossa parte na herança, conforme o projeto daquele que nos conduz segundo sua 
vontade. Fomos predestinados a ser o louvor de sua glória,  nós visto que antes esperávamos em Cristo. 
Em Cristo também vocês ouviram a palavra da verdade, o Evangelho que nos salva. Em Cristo, ainda, 
vocês acreditaram e foram marcados com o selo do Espírito prometido. Amém.              

 



3 
 

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

 
TEXTO DE PADRE EYMARD SOBRE AS SAGRADAS ESCRITURAS  
  
NR 44,63 – 24 de fevereiro de 1865 – Ministro de Jesus Cristo (OC V, 300-310) 
 (Jesus) é a palavra do Pai. Ora, eis o que devo ser para o próximo verbum Christi. Eu 
devo, pois, escutar, compreender, repetir essa palavra interior de Jesus Cristo, escutá-la com fé, 
recebê-la com respeito e amor, transmiti-la com fidelidade e confiança, com doçura e força... 
   Eu tomei a resolução de ler com grande respeito a palavra de Deus e de pronunciar  com 
afeição as orações litúrgicas da Santa Igreja, inspiradas como elas o são pelo Espírito Santo, por 
sua esposa. Ouvidos atentos, coração aberto, vamos acolher a palavra de Deus que está no 
Evangelho de Jo 6, 35-40 – Jesus é Pão da vida.             

.  

6. Fraternidade – Palavra partilhada (15’) 
• Qual o significado mais profundo que Jesus quis manifestar quando ele disse: ”Eu sou o Pão da 

vida”? 
• Padre Eymard encontrou neste pensamento uma resposta para sua vida. E você?  

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

Fazer o exercício diário da Leitura orante da Palavra.   
 

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: 
 

No dia 0/12/1962, São Pedro Julião Eymard é canonizado por João XXIII.    
 
ANIVERSÁRIOS: 
 
• RELIGIOSOS: 
Dia 25, Natalício de Lourenço Deosdete, sss 
Dia 26, Profissão Religiosa de Padre Egidio Doldi, sss 
Dia 31, Ordenação Presbiteral de Padre Egidio Doldi, sss 
Dia 31, Ordenação Episcopal de Dom Aldo Pagotto, sss 

 
• LEIGOS E LEIGAS SACRAMENTINOS: 

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

 
 

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

Comunidades Datas 
Nossa Senhora da Boa Viagem - BH 
Capítulo Provincial - Argentina 
Santa Ifigênia - São Paulo 
Jardim – Dom Jorge 
Ribeirão Preto – Dom Joviano 

1-7/ novembro 
15-21/ novembro 
22-28/novembro 
29/novembro-02/dezembro 
03-05/dezembro 

 
 10. Fraternidade – Palavra e Partilha do Pão 
 

“Para a mesa convergem  
todos os encontros, sejam 
de pessoas, de memórias,  

de reavivamento de sentimentos  
soterrados pelos afazeres diários...  

Enfim, a mesa de refeição se torna o  
grande palco da vida, onde o  

encontro mais difícil e laborioso que temos é o  
do eu consigo mesmo e com o outro”. 

(Ir. Marcelo Carlos da Silva, sss). 

11. Pensamento do Mês (1’) 

"A fim de que a alma devota se fortaleça e cresça na vida de Jesus Cristo, tem necessidade de 
nutrir-se em primeiro lugar de sua verdade divina e da bondade de seu amor de tal modo que 
possa passar da luz ao amor e do amor às virtudes." 

 

    

 

 
 

Roteiro elaborado por: 
José Carlos Pizani, leigo de Caratinga e Padre Ismael sss 
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