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1. Orientações práticas do encontro (2’) 

 
Nossos encontros de formação humana nos tem proporcionado boas oportunidades para aprofundarmos um 

pouco mais nossas questões afetivas, humanas e sociais que nos interpelam no dia a dia.  Sugiro que seja 

preparado com muito carinho, um ambiente bem eucarístico a fim de recordarmos que é na Sagrada 

Eucaristia que se encontram as melhores lições que nos educam, nos fazem crescer e amadurecer como ser 

humano. 

Bom caminho, boas partilhas. Que o Espírito Santo nos inspire a abrir nossos corações.  
 

2. Fraternidade – Palavra de Acolhida (5’) 

 
Os gestos de acolhida devem expressar generosidade, sinceridade, de modo que, ao abrir os braços para 

acolher, o outro se sinta de fato acolhido. A acolhida é o primeiro sinal da presença de Cristo. Esse gesto se 

caracteriza não só pelo que se faz, mas pela maneira como se faz. O acolher as pessoas deve ser realizado 

com qualidade e também ser constante e partilhado. Enfatizando e valorizando de forma muito especial esta 

dimensão de comunhão, dê um passo em direção a seu irmão mais próximo, olhe para ele, diga-lhe alguma 

palavra de carinho e lhe dê um abraço. “Não basta amar os outros, é preciso que eles percebam.” 
 

Em seguida, cantemos um refrão: 

Deus é amor. Arrisquemos viver por amor. Deus é amor. Ele afasta o medo. 

 

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

 
3.1. Partilha de vida (15’) 

 

A autêntica experiência de Deus nos leva ao amor de nós mesmos e aos outros. Quanto mais conhecemos a 

Deus, mais descobrimos que Ele nos ama. Quanto mais nos aproximamos da fonte do amor, mais nos 

tornamos dignos de amor e capazes de amar e nos relacionar com os outros. Um amor que não está 

fundamentado nas qualidades e defeitos, mas que vê o valor radicado em seu próprio ser, que nos remete a 

uma percepção profunda do outro, um olhar cristão, valorizando-o como ser humano. É importante sabermos 

separar a fraqueza do irmão e seu valor como pessoa para assumirmos a responsabilidade que temos por ele. 

Portanto, com suas quedas eu sofro, com suas virtudes fico feliz, com seu sofrimento posso ajudá-lo. Não é 

possível sermos santos e agradarmos a Deus sem tomarmos conhecimento de quem está a nosso lado. Muitas 

vezes ignoramos “onde estava” nosso irmão, como Caim, que não quis sentir-se responsável pelo irmão. 

(Gen.4,9). Jesus, o arquétipo dos relacionamentos fraternos, nos desafia: “Venham e sigam-me,” façam como 

eu fiz, vivam como eu vivi: dividindo o pão da fraternidade, do amor, do perdão, da comunhão, 

compreendendo nossas fraquezas e limites. 

Partilhemos, de coração aberto, nossa vida de comunidade, expressemos nossos sentimentos de como 

chegamos a este encontro, novas descobertas e crescimento do último encontro até hoje, de maneira simples e 

livre. 

 
 

3.2. Oração Inicial (10’) 
 

Invoquemos a Santíssima Trindade: 

Em nome do Pai,... 

Coloque-se na presença de Jesus, sinta-se envolvido pelo amor que Ele nos tem e Cantemos: 

Onde reina o amor, fraterno amor! Onde reina o amor, Deus aí está! 
 

Texto bíblico: Lc. 15,11-32 – O Pai Misericordioso 
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Leitura - (o que o Texto diz?) 

Leia o texto atentamente, em silêncio, em voz alta, em conjunto. 

Observe as pessoas citadas, o que fazem, como se relacionam. 

Verifique pessoas excluídas ou incluídas. Se existem conflitos, de que lado Deus se coloca? 
  

Meditação - (O que o texto diz para mim, para nós?) 

Traga o texto para dentro de você, de sua realidade e procure refletir: o que tem a ver comigo, conosco? 

O que a mensagem do texto fala pra mim, para nós, hoje? 

O que o texto provoca em mim, em nós? 
 

Oração - (O que o texto me faz dizer a Deus?) 

É hora do diálogo direto com Deus, em ressonância ao que Ele revelou por meio de sua Palavra. 

- Deixe o coração livre para expressar o que o texto deixou em você, em nós. 

- Uma atitude de admiração silenciosa e de adoração ao Senhor... A partir daí, brota nossa resposta a Deus 

com súplicas e louvores. 
 

Contemplação (degustar o sabor da experiência vivida no encontro com a Palavra) 
Com a Palavra na mente e no coração, podemos ter um novo OLHAR, o de Deus, sobre o mundo, as pessoas e as 

relações. 

 

Contemplação e Ação Comunitária - (O que o texto me leva a ser e fazer?) 

O encontro com a Palavra, fonte de vida, faz descobrir o sentido das coisas , nos compromete com o Reino, gera novas 

relações, recria a comunhão e ajuda a descobrir o desenrolar do projeto de Deus dentro da história que hoje vivemos. 

Preces espontâneas, inspiradas no texto. 

Pai Nosso... 

 

4. Fraternidade - Palavra de Memória (5’) 
  

Leitura da Ata: fazer memória, recordar o encontro anterior. 

 

5. Fraternidade – Palavra Refletida (10’) 

 
“A Formação Humana é uma forma de ação e percepção do mundo, onde o respeito incondicional pela 

essência do ser humano é fator essencial da existência. Um pensamento que valoriza a experiência, a criação, 

os vínculos e o sentir. E, sendo englobada pela experiência, a Formação Humana se torna uma forma 

terapêutica, pedagógica, política, filosófica e artística de transformação da sociedade. O principal objetivo da 

Formação Humana não é curar nem ensinar, mas despertar a essência do SER,  tecendo assim uma nova 

realidade, proporcionando a consciência de unidade corpo-mente e unidade com outros seres,  provando o 

conceito de um Ser Humano como uma realidade viva, mutável, pulsante, complexa, forte, capaz de criar 

novos significados para a vida e para as relações com seu meio.” 

Todos os ensinamentos de Jesus possuem algo em comum: todos eles se baseiam em uma forma nova, 

surpreendente e perfeita de AMAR. Todos nós, cristãos, devemos procurar fazer esse caminho de Jesus. 

Modelo de bom relacionamento, Jesus foi o Mestre dos relacionamentos e com Ele podemos aprender 

preciosos princípios que nos ajudarão a construir boas relações interpessoais. 

É interessante constatar como nos Evangelhos, nas “mesas eucarísticas”, Jesus mostra-nos, nos vários 

momentos de sua vida, o modo como nos devemos relacionar entre nós e com o mundo.  

 

“À mesa, ele tomou o pão e abençoou-o.” (Lc 24,30)  
 

Os dois discípulos de Emaús pediram para Jesus permanecer com eles naquela noite. Ao redor da mesa, na 

bênção do pão, eles o reconheceram! 

Jesus se revela a nós na mesa eucarística, na fração do pão. Os versículos 30-32 do capitulo 24 de Lucas dão 

uma chave para podermos viver ainda mais unidos, para termos Jesus no meio de nós. O pleno 



4 

 

conhecimento Dele, o reconhecê-Lo no meio de nós acontecem quando com Ele somos capazes de dividir o 

pão do amor, da fraternidade, das fraquezas, dos limites, da comunhão.  

 

“À mesa, ele tomou o pão e abençoou-o.” 

 

Jesus, em sua vida terrena, participou e manifestou na mesa como devemos viver entre nós. À mesa, Ele 

expõe seu amor e sua misericórdia. Muitos momentos de evangelização acontecem ao redor da mesa. Ele 

está com os publicanos e pecadores (Lc 5, 27), come com eles, participa do dia a dia da vida deles. Parece 

que quer dizer-nos que a vida de comunhão, de fraternidade deve acontecer sem reservas e medos de nossos 

defeitos, limites e fraquezas.  

Ainda está ao redor da mesa, na casa de um fariseu, quando uma mulher entra e derrama sobre Ele um 

perfume precioso. Ele diz a ela que seus inúmeros pecados lhe são perdoados. Jesus, num jantar, mostra que 

devemos acolher-nos para além de nossos pecados, por mais que sejam graves e pesados.  

 

“À mesa, ele tomou o pão e abençoou-o.” 

 

Ele também nos fala de um pai que, depois de tantos anos de espera, reencontra o filho perdido e faz logo 

uma ceia. Encontra-se com o filho pródigo ao redor de uma mesa. Ele faz matar o novilho mais gordo, faz 

uma festa para esse filho como também para o mais velho, que não quer entrar na casa. Para Jesus, não 

importa o grau de separação entre irmãos. Ele vai além de suas divisões e incompreensões. Por mais que 

entre irmãos possam existir anos e anos de lutas, rivalidades, mágoas, incompreensões, Jesus nos ensina que 

devemos ir além, fazendo prevalecer a misericórdia e a escuta, dando aos outros não só uma chance para se 

resgatarem, mas setenta vezes sete chances.  

Como não lembrar, enfim, da Última Ceia, quando Jesus instituiu a Eucaristia? Ele estava com seus 

apóstolos ao redor da mesa, na ceia pascal. Ele lhes fala, e a nós, que tinha esperado aquele momento (na 

ceia, na mesa). “Ardentemente desejei viver este momento com vocês” (cf. Lc 22, 15). Creio que devemos 

ter cuidado e dar muita atenção a este advérbio: ardentemente. Ele estava dando tudo de si; sua felicidade 

era intensa, viva, ardente! É interessante constatar, porém, que ao instituir a Eucaristia Ele também diz que 

um deles o trairá. Como não refletir que devemos ir além das traições, das acusações, das brigas entre nós, 

para nos amarmos como Ele nos amou: até o fim, até a morte e morte de cruz. 

Enfim, os discípulos de Emaús estavam fracos, cansados, desiludidos, sem esperança, cegos, com medo. São 

atitudes que, por vários motivos e em vários momentos e situações, às vezes vivemos, porque olhamos mais 

para nosso egoísmo e soberba, permanecendo fechados na tristeza e nas lutas entre nós. E isto permanece 

enquanto quisermos ter e permanecer em nossas ideias e razões, sem querer escutar o outro, com paciência e 

amor ilimitados.  

 

“À mesa, ele tomou o pão e abençoou-o.” 

 

Jesus nos ensina o modo de viver tudo isso: viver da Eucaristia, na Eucaristia, sendo Eucaristia para os 

outros.  A Eucaristia é para nós fonte de vida, de reflexão, método e único caminho para sempre nos 

reencontrarmos, nos recriarmos, pedirmos perdão e sempre recomeçarmos. É mergulhando no Sacramento 

de Amor que nos amaremos e, assim, Jesus partilhará nossa vida e a vida Dele. 

 

6. Fraternidade – Palavra partilhada (15’)   
 

Somos leigos sacramentinos, comungamos da vocação eucarística encarnada sob a forma fraterna, orante e 

servidora. A exemplo de Jesus, que nos ensina a amarmos, a sermos fraternos, que entregou sua vida à morte 

por amor a nós, partilhemos: 

- Como posso perceber meu crescimento nas relações fraternas? Posso afirmar que hoje sou uma pessoa 

melhor? Como está sendo a forma de me relacionar num momento difícil? 

- Percebo algum aspecto de minha vida que preciso trabalhar melhor? Cada adversidade, cada “pessoa 

difícil” torna-se uma oportunidade para meu crescimento cristão. Jamais seremos perfeitos como Jesus, mas 

teremos Nele o modelo, o Mestre de Amor. A vida adquire um novo sentido. 

- A cada dia, eu aproveito para renascer no amor de Cristo? 
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Em seguida, cantemos: 

Igualdade, fraternidade nesta mesa nos ensinais; as lições que melhor educam a Eucaristia é que nos 

dá! (Bis) 

 

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

 
Comprometer-se numa releitura de nossas vidas, de nossa história pessoal, nossos relacionamentos e 

perceber o que precisamos trabalhar para crescer, mudar hábitos e atitudes  para sermos pessoas melhores 

numa comunhão fraterna, orante e servidora em todos os espaços em que atuamos. 

 

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’) 
 

 13 de maio – Fundação da Congregação e Festa de Nossa Senhora do Santíssimo Sacramento. 

 O4 de junho - Ordenação Presbiteral do Diácono Marcelo,sss – Diretor Nacional dos Leigos e Leigas 

Sacramentinos. 

 

ANIVERSARIANTES DO MÊS DE MAIO: 

  

LEIGOS E LEIGAS SACRAMENTINOS 

 
03 - Marilda do Rosário Dias - Uberaba  
08 - Maria Helena Lara - BH - Servas  
16 - Débora Renata Viana Afonso - Sete Lagoas  
17 - Virgínia Maria Serra Campus - BH - Servas  
27- Amilton Diniz e Souza - Uberaba  

 

RELIGIOSOS SACRAMENTINOS 

 
05 - Padre Armindo Magalhães Duque  
09 - Padre Vitório Baggi  
11 - Padre Gilberto de Mattos  
19 - Padre Regivaldo dos Passos  
21 - Padre Ismael Destefani  

 

CELEBRAÇÃO DA PROMESSA DE VIDA 

 
23 – Comunidade de leigos e leigas sacramentinos de Uberaba-MG. 

 

10. Fraternidade – Palavra e Partilha do Pão 

 

“Ao pão compartilhado não há sabor que se compare. Na última Ceia, os apóstolos sentiram nesse 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 dividissem de um modo novo 

sua vida entre si.”   (Reflexões Eucarísticas sobre a mesa da refeição) 
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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 o 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.”  

                                                                                                Padre Eymard 
 
 
 

 
 Roteiro elaborado por: 

Viviane Dutra – Leiga Sacramentina de Sete Lagoas 

Email: Viviane_dt@yahoo.com.br 

 


