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1. Orientações Práticas do encontro (2’) 

Contemplando a Eucaristia, mistério celebrado, podemos ir aos poucos descobrindo tudo o que envolve 
este profundo mistério. Nossa vida vocacional eucarística nos impulsiona cada vez mais a nos imbuirmos 
desta fonte de graças, onde mergulhamos em Cristo e nos tornamos novas criaturas. Para nos 
encharcarmos desta fonte, vamos passo a passo vivenciar este mistério.  

Configuremos nosso espaço com uvas, trigo, pão e vinho, assim nós poderemos acompanhar o processo 
de transformação pelo qual passou cada elemento até tornar-se o Corpo e o Sangue do Senhor. 

   
2. Fraternidade – Palavra de Acolhida (5’) 

Convido a olharmos os elementos que estão a nossa frente.  
Perceba a vida que cada um traz em si, cada detalhe, sua originalidade.  
Procure justificar o porquê cada um é assim. Seu estado original, seu estado depois de processado...  
O que perderam de originalidade e o que ganharam de novo...  
Se sentir necessidade, toque ou pegue algum elemento. Faça seu momento contemplativo... 
 

3. Fraternidade – Partilha de vida orientada e oração (25’) 
3.1. Partilha de vida (15’) 

Diante das motivações e iluminações ou mesmo das experiências vividas desde o último encontro, cada 
um é convidado a partilhar como numa mesa um pouco de si e suas vivências para que a vida que 
também é um mistério seja contemplada e celebrada.  

 
3.2. Oração Inicial (10’) 

São Pedro Julião no início de suas pregações, sempre dizia: “Coloquemo-nos na presença do 
Senhor”. Procure sentir o toque de suas próprias mãos assinalando a testa, o peito e ambos os ombros. O 
mistério se realiza e se celebra a partir da contemplação que fazemos de cada acontecimento. 

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

 
Texto bíblico: Lc 22, 14-20 
Fazer ressonância do texto. 
Leitura - (O que o texto diz?) 
Meditação - (O que o texto diz para mim, para nós?) 
Oração - (O que o texto me faz dizer a Deus?) 
Contemplação - (Degustar o sabor da experiência vivida no encontro com a Palavra) 
Contemplação e Ação Comunitária - (O que o texto me leva a ser e fazer?) 
 
Preces inspiradas no texto. Pedir a Deus a graça de crer, viver e deixar-se transformar naquilo que 
celebramos. 
Pai Nosso... 
 
4. Fraternidade - Palavra de Memória (5’) 
      Leitura da Ata: fazer memória, recordar o encontro anterior. 
 
5. Fraternidade – Palavra Refletida (10’) 

É a Eucaristia, mistério celebrado, que deve nortear nossa vida de leigas e leigos sacramentinos. 
Nosso estudo hoje tem sua raiz no Evangelho de João: “O verbo se fez carne...” O mistério eucarístico tem 
seu primeiro anúncio na encarnação.  
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Gramaticalmente falando: Qual é a função do verbo na oração?  Ele dá ação ao sujeito. Assim, se o 
Verbo - Jesus – que se encarna em nós pela comunhão puder direcionar as ações de nossa vida, então 
nossa vida terá uma nova razão de ser. Faremos de toda nossa vida uma Eucaristia. 

Voltando aos elementos iniciais, trigo e uva, nós vimos que aceitaram a missão, o processo, a 
transformação. Conservaram apenas a essência, os nutrientes. O trigo amadureceu, deixou-se colher, 
triturar, enfarinhar, acolheu a água, o fermento, a pitada de sal, e tudo isso fez dele um pão. A uva 
também amadureceu, deixou-se colher, ser esmagada, envasada, esperou o processo da fermentação e 
tornou-se vinho. E o Senhor tomou o pão e o vinho e fez deles seu corpo entregue e sangue derramado. 

 Assim também nós, a partir do momento em que aceitamos uma causa, devemos assumir os 
processos, deixar-nos transformar. Sair de nós mesmos e ir ao encontro. Aderir ao mistério, sentir que 
tudo isso se realizará em nós, à medida que permitirmos a ação de Deus. 

Segundo São Pedro Julião, esta preparação se dá “por meio dos desejos da fé e do amor. Deus quer 
ser desejado, seu desejo desapega e preserva do mundo; excita o amor” (GRR 07/02). 

Mistagogicamente, para que o mistério se realize em nós, é preciso que desejemos ardentemente 
celebrar esta ceia, como disse Jesus em Lucas: “Desejei ardentemente celebrar esta Páscoa convosco”.  

“Comungamos o corpo e o sangue de Jesus Cristo, para nos unirmos mais estreitamente ao seu 
espírito, à sua alma, às suas ações, às suas virtudes, aos seus méritos, finalmente, à sua vida divina. Nosso 
Senhor há de permanecer em mim na medida em que eu permanecer nele. Esta permanência se realiza 
pelo dom renovado, por meio da homenagem vivificada, pelos atos de virtude, fortificado e amparado pelo 
amor, mas, amor ativo e não no gozo. “O fogo não goza de si próprio, nem também a vida, pois, ela se dá e 
se doa” (GRR 23/02). 

Compreendem o sentido destas citações?  Como diz São Paulo: “Se vivemos é para o Senhor que 
vivemos”. 

Isto é a eucaristia, mistério celebrado. Não podemos ficar no ritual, todos somos trigo, todos somos 
uva.  Como disse nosso fundador, “a vida se dá e se doa.” Doemo-nos ao serviço do reino, aceitemos ser 
transformados, creiamos nesta transformação para que sejamos santos que é o sentido primordial de 
nossas vidas aqui na terra. 
 
6. Fraternidade – Palavra partilhada (15’)   
Como pessoas eucarísticas, deveríamos revelar sinais do Cristo presente em nós. Por isso, é importante 
nossa aceitação de sermos um novo Cristo, um homem novo, uma mulher nova. Para acrescentar este 
novo aspecto mistagógico da Eucaristia, conversemos sobre nossas inquietudes e descobertas. 
 
1. Transformamo-nos naquilo que comemos. Assim, sendo, alimentados da mesa da Palavra e da mesa da 

Eucaristia, que tipo de pessoa dou a conhecer? 
2. A significação do mistério celebrado NÃO está na morte. Muitos foram crucificados, mas está na vida. 

Como Ele viveu, para que viveu, do que viveu... Como em sua vida você significa o mistério celebrado? 
3. Ele dizia: “Meu alimento é fazer a vontade do meu Pai...” Qual é seu alimento espiritual e sua vontade? 
 
7. Fraternidade – Palavra de compromisso do mês (3’) 

 Qual o primeiro passo a ser tomado para que o mistério celebrado se revele em mim? 

 Que tal antes da celebração oferecer-se ao Senhor como trigo vivo?  
 
8. Fraternidade – Avaliação (5’) 
Façamos uma rápida avaliação de nosso encontro: 

 O que foi positivo?  

 O que poderia ter sido melhor?  

 Sugestões.    
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9. Fraternidade – Palavra Informada (5’) 
 ANIVERSÁRIOS: 

Nosso carinho e abraço fraterno aos que celebram o dom da vida no mês de agosto. Colocamos no 
coração do Pai a vida de vocês para ser cuidada com saúde, paz e alegrias.  

 
Parabéns e votos de felicidades!    

 
Religiosos sacramentinos:  
02 – Padre Antonio Geraldo Alves – profissão religiosa  

02 – Padre Elton Alves – profissão religiosa  

02 – Padre Francisco Junior DeOliveira Marques – profissão religiosa  

02 – Padre Jésus Neres – profissão religiosa  

02 – Padre Marcelo Carlos da Silva – profissão religiosa  

04 - Padre Anízio Ferreira - aniversário natalício  

10 - Dom Jorge Alves Bezerra - aniversário de ordenação presbiteral e episcopal  
27 - Padre André Agazzi - aniversário de ordenação presbiteral  
28 - Padre José Laudares - profissão religiosa  

31 – Padre Raimundo Dan - aniversário natalício  

 
Leigos e Leigas Sacramentinos:  
Aniversário Natalício  

05 - Amélia Alves Pereira, comunidade Boa Viagem - BH  
05 - Maria das Nevis Alves Bezerra, comunidade Santíssima Trindade - Fortaleza    
08 - Olinda Maria de Souza, comunidade de Caratinga  
12 - Clara Sílvia de Magalhães, comunidade Servas - BH    
21 - Conceição Aparecida de Oliveira, comunidade Boa Viagem - BH  
22 - Flávia Mateus Prado, comunidade São Benedito - Fortaleza  
  
10. Fraternidade – Palavra e Partilha do Pão 
Na mesa não falta alegria. A alegria de compartilhar não só a comida, mas a vida.  
A alegria de celebrar os momentos importantes ou corriqueiros com as pessoas queridas.  
 
11. Pensamento do Mês (1’) 

 
“A fé na Eucaristia é um tesouro que devemos procurar pela submissão, 
guardar pela piedade, defender por todos os sacrifícios. Não ter fé no 
Santíssimo Sacramento é a pior das desgraças.”   São Pedro Julião Eymard 
 
 
 
 
 Roteiro elaborado por: 

Ir. Abgair dos Santos Moreira, sss 


