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Formação humana: 

 (Conteúdos do Nós) 

“Chamados à vida fraterna em comunidade” 

1. Orientações Práticas do encontro (2’) 
 

QUE OS RESPONSÁVEIS PREPAREM ESTE ENCONTRO COM ANTECEDÊNCIA! 
Ao pensar no encontro com antecedência, ponha sobre a mesa, juntamente com a Palavra e uma vela, fotos 

da comunidade de leigos sacramentinos, um folder atual dos leigos, uma vasilha com sal. As fotos podem 

ser dos momentos fortes da comunidade, ex. foto da celebração das promessas, fotos de festa do fundador, 

da comunidade sacramentina, entre outros. 

 

2. Fraternidade – Palavra de Acolhida (5’) 
 

Este é o terceiro encontro de formação humana. No primeiro trabalhamos os “conteúdos do eu”; no segundo, 

“os conteúdos do eu em relação com o outro” e, neste encontro, “os conteúdos do nós”. Com certeza a 

caminhada vai ganhando um tom todo especial à medida que você passa a participar de todos os encontros. 

Do eu ao outro e do outro ao eu = NÓS! Neste espírito de fraternidade comum, saudemos na paz do Senhor 

que nos chamou à vida... e à vida em comunidade. Expressemos a alegria de fazermos parte de uma 

comunidade. Ainda mais sendo esta uma comunidade leiga sacramentina. 
 

Alguém motiva o abraço de acolhida: “A paz do Senhor esteja sempre convosco! O amor de Cristo nos uniu!”  

 

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

 
3.1. Partilha de vida (15’) 

 Se é o amor do Senhor que nos convoca e nos impulsiona, então como “irmãos entre irmãos”, quem 

desejar, partilhe um pouco de sua vida na comunidade. A partilha desta vez será feita em pequenos 

grupos de três a quatro pessoas e não em comunidade. Partilhemos nossa vida, aproveitemos este 

momento para irmos àquele que nos é menos próximo. 

 

3.2. Oração Inicial (10’) 
 

Invoquemos a Santíssima Trindade, cantando: 

Em nome do Pai,... 

 

Texto bíblico: Mt 5, 13-16 (comunidade: lugar de ser sal e luz) 
 

Meditação da leitura: o que O TEXTO diz? 
A quem Jesus se dirige neste texto? Qual é a exortação de Jesus?  

 

O que o texto ME diz? 
Para mim o que é sal? O que é luz? 

O que o texto PROVOCA EM MIM? 
a) Compromisso pessoal com a Palavra;  

b) No que me faz pensar sobre nossa vida fraterna comum? 

Algumas orações espontâneas: 
a) Ao fazerem as preces, quem preside pega a vela e introduz este momento: ela irá passando de mão em mão. 

Quem desejar fazer uma prece, segure-a e, no final, a comunidade reza:  

b) Resposta: SENHOR, FAZEI-NOS LUZ DO MUNDO E SAL DA TERRA! 

c) Conclusão com a oração do Pai nosso (mãos dadas em grupo, com os olhos voltados para a vela na mesa). 
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4. Fraternidade - Palavra de Memória (5’) 
Leitura da Ata: fazer memória, recordar o encontro anterior. 

 

5. Fraternidade – Palavra Refletida (10’) 
Pra começo de conversa... 

Procurei nas poesias, para introduzir nossa reflexão sobre a Vida Fraterna articulada, a metáfora do sal e 

da luz... não encontrei bem o que desejava! Da mesma forma, em outras fontes bibliográficas, também não 

encontrei o élan que buscava, ou seja, o impulso criador e inspirador para fazer nascer um texto meditativo à 

altura de nossas comunidades, para que elas se alimentassem de uma palavra refletida na comunidade.  

Então, quando estava quase desistindo, decidi procurar entre nós, em nossa vida (sacramentina). Penso que 

nela encontrei o impulso criador, o élan luminoso e de sabor refinado para nossa caminhada de formação 

humana neste que é o terceiro encontro do ano de 2011.  

Depois de encontrar o fio condutor que servirá a nossa partilha, busco escrevê-las a duas mãos: uma, a 

minha; a outra, a do Espírito que não nos deixa perder o sabor e a luminosidade transbordados em cada 

cristão no frescor da Pia Batismal e no calor do pão da Páscoa do Senhor em nosso meio. Então, avancemos! 

   

Adentrando na sacralidade do tema... 

Penso que Vida Fraterna, sal e luz têm tudo a ver com formação humana, porque nestas três “pedras de 

toque” encontramos um sentido profundo para sermos e para estarmos entre irmãos. Entre irmãos que, aos 

poucos e com muito esforço, seguem “crescendo em graça, em sabedoria e em número”, como dizia a 

promoção vocacional de Uberaba em uma de suas partilhas à Associação. 

O que pode haver de mais sagrado, de mais precioso na vida da Igreja que seu povo, sua comunidade 

reunida “em nome do Senhor”? É desta certeza, a de que somos caros aos olhos do Pai, que formamos 

comunidades vivas em torno das três mesas: a mesa da Palavra nos conduz à mesa da Eucaristia e esta nos 

devolve a primeira de todas as mesas, a da comensalidade dentro de nossos lares. Um leigo sacramentino 

começa a viver sua vida fraterna não quando se reúne mensalmente em comunidade. Um leigo, uma leiga 

sacramentina começa quando se reúne na fraternidade, em sua família, no trabalho e no seio de sua paróquia. 

É por sermos tão interpelados por esta forma de vida que buscamos associar-nos em comunidades leigas 

sacramentinas para promover e fortalecer o carisma pessoal no comunitário.  

“Somos a Igreja do Pão”, recorda Padre Zezinho, porque, antes de mais nada, carregamos em nosso ser 

mais profundo o desejo de encontro com o outro, com Deus e com nós mesmos. Necessitamos da vida 

fraterna para nos nutrirmos em nossa fé, mas também para cuidarmos de nossa humanidade ameaçada de 

todos os lados em tempos difíceis.  

Vivemos em comunidade, em convívio social para aprendermos a temperar a vida cotidiana, quer seja 

na comunidade-família, na comunidade-trabalho ou na comunidade-Igreja.  

Às vezes estamos tão famintos de encontro, de diálogo, de escuta, de uma palavra... que nos dirigimos 

aos grupos com que nos identificamos e a vida ganha novo vigor, os afetos circulam em nossa vida, a alegria 

passa a rejuvenescer nossa vocação e nos sentimos mais perto de Deus e dos outros, até de nós mesmos. 

Para nós da família sacramentina, este espaço tem cheiro de convivência, de acolhida, de sorriso. De música. 

Há poucos dias, precisamente no dia 26 de março, estando em Uberaba no início da formação inicial da 

II Geração de Leigos Sacramentinos da Associação – diga-se de passagem, o primeiro grupo da segunda 

geração – experimentei o que falo acima. Depois de uma viagem agradabilíssima com dois irmãos 

sacramentinos leigos, Viviane (Sete Lagoas) e Avanildo (Belo Horizonte), fomos hospedados em casas de 

famílias irmãs. Não faltou pão de queijo, boas partilhas, trocas de sentimentos. Da mesma forma, um 

encontro de formação inicial regado de uma acolhida vista só em tempos de formação inicial. A diferença 

era que, agora, eram os leigos consagrados que estavam à frente de tudo: uns acolhiam na entrada, outros 

faziam um momento de adoração pelo bom êxito do dia, outros ainda, em suas casas, faziam o pão sagrado 

de nossa espiritualidade da mesa. Meu Deus, quanto dom, quanto pão partilhado. A roda do tempo 

continuou a girar, mas os encontros fraternos também. Entre um e outro, uma leiga sacramentina esperava 

em sua comunidade pastoral para partilharmos numa fração de tempo a espiritualidade da mesa como lugar 

catequético eucarístico. A próxima reunião era com a coordenação local e a animação vocacional – 

queríamos avaliar, partilhar e escutar como estava acontecendo a animação dos leigos em terras 

uberabenses. Avaliar o primeiro encontro de formação inicial. A noite chegou, com ela o véu da escuridão, 
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nos dirigimos à casa de uma leiga sacramentina (Bárbara, neta da saudosa dona Glória) que, de forma 

calorosa e musical, com mais uns três leigos sacramentinos, recebia cada um que ia chegando e cantava a 

alegria de sua presença. A reunião de formação mensal convocava os membros da comunidade a 

testemunharem a vida fraterna: oração, partilha de vida, memória, reflexão sobre “o eu e o outro”, 

comunicados importantes, agendamentos. E, por fim, como que numa Eucaristia, nos dirigimos à mesa e 

comungamos. Comungamos o dia, os trabalhos, os sonhos, os desafios.  

Comungamos do corpo sagrado de Cristo entregue naquela Fraternidade. Nisto, nossos olhos se 

abriram, os meus e os de meus dois irmãos leigos que foram comigo a Uberaba. Então, na manhã seguinte, 

III Domingo da Quaresma, voltamos partilhando pela estrada, distante 480 quilômetros de nossa origem 

(Belo Horizonte), como sentimos a força da vida comum, mesmo com uma diversidade enorme de membros 

como a que eles têm entre si.  

Assim, diletos irmãos e irmãs da Família Sacramentina, relatar essa caminhada vivida em Uberaba foi 

para mim, e tenho certeza que para meus dois companheiros de viagem também, uma experiência de 

reconhecimento do Ressuscitado ao partir o pão. 

 

Considerações finais: um estímulo para a partilha da palavra dentro da comunidade 

Uma comunidade fraterna precisa ser sal da terra e luz do mundo para não perder seu vigor, sua 

fecundidade na vida de cada associado bem como na de seu conjunto. Isso não quer dizer que ela não precise 

ser trabalhada, constantemente. Ao contrário, quanto mais próximos mais crescem os desafios. Contudo, da 

mesma forma cresce a certeza de que ela será uma reserva de humanidade para os que dela se aproximarem. 

Há um preço? Não negamos! Entretanto, há uma convicção indestrutível: a de que juntos podemos fazer o 

mundo ser melhor e o Reino acontecer entre nós.  

Ao caminhar para a finalização desta reflexão partida de nossa vida sacramentina, como que brincando 

comigo veio um texto de fora, que já está dentro, interpelando-me a esta consideração final. Talvez ele sirva 

para ajudar a partilha das comunidades. É uma parábola sobre a Lenda do porco-espinho. Acompanhemos 

com os ouvidos bem atentos e o coração aberto: 

 
Durante a era glacial, muitos animais morriam por causa do frio. Os porcos-espinhos, percebendo 

a situação, resolveram se juntar em grupos; assim se agasalhavam e se protegiam mutuamente. 

Entretanto, os espinhos de cada um feriam os companheiros mais próximos, justamente os que 

ofereciam mais calor. Por isso decidiram afastar-se uns dos outros e voltaram a morrer 

congelados. Precisavam, então, fazer uma escolha: ou desapareceriam da Terra ou aceitavam os 

espinhos dos companheiros. Com sabedoria, decidiram voltar a ficar juntos. Aprenderam assim a 

conviver com as pequenas feridas que a relação com o outro muito próximo podia causar, visto 

que o mais importante era o calor do outro. E assim sobreviveram. 

 

      Moral da história, recorda o autor desconhecido: a melhor convivência não é aquela que une pessoas 

perfeitas, mas aquela onde cada um aprende a conviver com os limites do outro e aprende a admirar suas 

qualidades. 

Desta forma, pensar sobre a vida fraterna em tempo de Quaresma ganha um sentido mais profundo, pois 

não mudamos de vida porque os outros querem, mas porque nós desejamos ser melhores no seguimento e 

fidelidade a Jesus Cristo, pão partido, sangue derramado para que o mundo celebre um dia o Banquete 

definitivo onde todos se assentarão ao redor de uma mesma mesa e, então, o Senhor passará e nos servirá, 

sem distinção. Sejamos melhores. O mundo se enriquece, a Igreja se fortalece e a Família Sacramentina 

realiza sua missão de ser testemunha viva da Eucaristia para a fome do mundo. 

Que São Pedro Julião, o homem das urgências de Deus, nos ajude a estarmos sempre a caminho do 

sonho eucarístico de uma Vida Fraterna em Comunidade. Amém! Assim seja! 

          

6. Fraternidade – Palavra partilhada (15’) 

 Escolha algum ponto importante do texto e partilhe com quem está a seu lado: O QUE 

ALIMENTOU VOCÊ COMO PALAVRA DE DEUS? 

 Em grupo: Em que a comunidade leiga sacramentina pode crescer em sua Vida Fraterna? Como ela 

poderá crescer como sal e luz?  
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7. Fraternidade – Palavra de compromisso do mês (3’) 
Levantar os pontos mais fortes de Vida Fraterna que vocês já experimentaram dentro da Comunidade. 

 

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’) 
 ANIVERSÁRIOS: 

Leigos 

Filomena Marçal L. Senra Pizani 4/4 Caratinga 

Fabrício dos Reis Silva 12/4 Uberaba 

Fabrício Bandeira da Silva 14/4 Santíssima Trindade-Fortaleza 

Darly Padilla Nascimento 17/4 Sant'Ana - RJ 

Maria Cristina Dantas Cavalcanti Bastos 25/4 Sant'Ana - RJ 

Elza Helena Campos Dumont Moura 26/4 Sete Lagoas 

Religiosos 

Dom Jorge Alves Bezerra, sss 23/abr Jardim-MS 

Dom Joviano de Lima Jr, sss 23/abr Ribeirão Preto-SP 

 

Outros Informes 

 Reunião da Coordenação Provincial dos Leigos, ocorrida nos dias 19 e 20 de março, no Centro 

Emaús. Foi um momento de grande crescimento, em que ficaram esclarecidos os ajustes nessa forma 

de caminhar. Dentro dos assuntos, alguns que funcionaram como luz para nosso caminho: 

o Etapa concluída de elaboração do Regimento, que avança para a revisão canônica. 

o Cada comunidade, a partir de seu tesoureiro, deve informar a todos sobre os recursos 

utilizados. Prestar contas. 

o As equipes de organização do Processo de Formação dos Leigos continuam dando andamento 

aos textos que orientam cada etapa: Vocacional, Inicial e Permanente. 

 

10. Fraternidade – Palavra e Partilha do Pão 
“Ao pão compartilhado não há sabor que se compare, nos diz Saint-Exupéry... 

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.” 

Anselm Grun  

 

 

Roteiro elaborado por: 

Diácono Marcelo Carlos da Silva, sss 

Diretor Nacional dos Leigos Sacramentinos 

 


