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1. Orientações práticas do encontro (2’) 
 

 Sugerimos que se coloque em destaque uma imagem ou quadro de Cristo e em seu entorno 
pequenos recortes de revistas que contenham imagens relativas à rotina de pessoas (gente caminhando, 
sorrindo, cantando, chorando, trabalhando...).  
 

2. Fraternidade – Palavra de Acolhida (5’) 
 
 Estimados irmãos e irmãs no carisma eucarístico eymardiano! 
 Precisamente no mês em que celebramos a festa de Santa Teresinha, padroeira das missões, 
buscaremos refletir sobre aquilo que nos constitui como missionários, particularmente por nossa condição 
carismática. Atender ao mandato do Divino Mestre de “fazer discípulos todos os povos” (Mt 5, 48) vai além 
de um simples imperativo pastoral, mas toca o coração do cristão. Esperamos que este encontro possa ser 
oportunidade de aprendizado, partilha e fraternidade. 

Em comunhão, 
Ir. Gilton Ferreira de Holanda, sss 

 
Sugestão de refrão de acolhida: "Seja bendito quem chega..." 
 

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

3.1. Partilha de vida (15’) 
 
Segundo um ditado popular, “quem os males conta, alívio já desfruta”. Assim, se dizer dos pesares já é 
bom negócio, imaginem se também compartilharmos as alegrias, sonhos e projetos? Para hoje, 
convidamos que cada um diga como chega ao encontro e partilhe sobre o que considera que tem como 
missão de vida. 

 

3.2. Oração Inicial (10’) 
 

a. Refrão contemplativo: Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente (Padre 
José Weber). 
  
b. Invocação à Santíssima Trindade: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 
 
c. Escuta da Palavra: 
- Lc 4, 14-21 – programa missionário de Jesus 
 
d. Momento de interiorização da Palavra, com a possibilidade de partilha. 
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?) 

 

e. Preces espontâneas que se possam traduzir em súplica à Palavra meditada. 
f. Pai Nosso... 
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4. Fraternidade - Palavra de Memória (5’) 
      Leitura da Ata: fazer memória, recordar o encontro anterior. 
 

5. Fraternidade – Palavra Refletida (10’) 
Quando a palavra missão é pronunciada, é provável que muitos logo tenham em mente imagens como 

a do missionário visitando as famílias em suas casas, as grandes celebrações, os sermões longos, os 
grandes encontros de crianças e jovens. Também é possível que venham à memória os padres antigos, 
advertindo o povo para salvar a alma por meio da conversão e da penitência; de algum irmão de outra 
denominação religiosa tentando convencer que sua proposta é a verdadeira. 

Em todo o caso, ainda que a situação vista anteriormente possa representar o que seja missão, o fato é 
que isso não esgota o que seja essa realidade. Contrário ao que muitos pensam, missão está acima de uma 
atividade de convencer a respeito de uma crença ou valor. Por isso, que não se pense mais em missões 
com objetivos proselitistas (fazer a cabeça). 

O ser ou lugar próprio da missão liga-se a uma vivência e testemunho de uma experiência de fé. Por 
isso, não é estranho que encontremos João dizendo: “Aquele que nossos olhos viram, nossas mãos 
tocaram [...] dele damos testemunho” (1 Jo 1, 1s). 

Desta maneira, encontramos duas pistas que nos ajudam a compreender a dimensão de irradiação ou 
anúncio a que o testemunho nos convida. A primeira encontra-se em um resumo da proposta de Jesus: “Eu 
vim para que todos tenham vida, e a tenham em abundância” (Jo 10, 10). Já a segunda, que tivemos a 
oportunidade de meditar na oração inicial, refere-se ao discurso que contém o programa da missão de 
Cristo: anunciar aos pobres a Boa Nova, libertar os cativos, dar vista aos cegos, curar os de coração ferido e 
anunciar um ano da graça do Senhor (Lc 4, 18s). 

 

6. Fraternidade – Palavra partilhada (15’)   
Agora, poderíamos perguntar: qual a relação da missão cristã com nosso carisma eucarístico 

eymardiano? Seria um equívoco pensar que, por sermos sacramentinos, tenhamos uma missão diferente 
de toda a comunidade dos batizados. 

O que nos identifica diz respeito à fonte de onde brota nosso carisma: a Eucaristia. É da Celebração 
da Páscoa de Cristo, ou seja, da ligação umbilical com a vida, morte e ressurreição que temos um modo 
de comunicar nossa experiência de fé.    

Vale notar o que escreveu um bispo italiano a respeito da celebração eucarística: “Tantas vezes 
também nós, dominados por uma fé flácida, anêmica, fazemos da Eucaristia um momento de deleites 
prazerosos, morosos, de satisfações extenuantes que enfraquecem a força do clamor da Eucaristia, 
impedindo-nos de ouvir o grito dos Lázaros que estão fora, à porta de nosso banquete”. 

Por isso, São Pedro Julião Eymard, o homem da Eucaristia, viveu sua missão onde o Banquete 
Eucarístico reclamava sua presença: na periferia de Paris, no cuidado aos presbíteros sem formação, no 
aconselhamento espiritual, no apostolado litúrgico por meio da celebração e da pregação... 

Assim, não podemos vacilar. Cada situação particular é um momento que pede a presença de uma 
pessoa que experimenta a vida abundante que jorra de Cristo. A cada um, como leiga ou leigo 
sacramentino, cabe assumir um serviço específico, seja na própria família, no mundo do trabalho ou na 
comunidade eclesial. 

  
Desta maneira, mais do que um período concentrado de apostolado, a principal missão a que somos 

chamados como família sacramentina tem relação com o compromisso que assumimos em nossas rotinas 
diárias. Comunicar vida é o imperativo que aprendemos de Jesus. No mais, com certeza teremos 
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inspiração, inteligência e coragem para concretizar em atos aquilo que experimentamos em nossa vida de 
fé. 

 
7. Fraternidade – Palavra de compromisso do mês (3’) 
Para ajudar-nos na partilha e ressonância do texto, propomos as seguintes questões: 
 
1. Experimento a vida abundante que brota de Jesus? Se não, como minha comunidade de leigos pode 
ajudar-me? 
2. Em que lugares sou chamado a dar testemunho da vida que experimento em Cristo? 
3. Há lugares ou situações em que ainda não atuo, mas que sou chamado a dar testemunho da vida que 
experimento em Cristo? 
 

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: 
Desejamos a vocês vida plena com saúde e paz. Que suas vidas frutifiquem em bênçãos. 
Religiosos 
Dia 25 - Padre Deusdete Lourenço, aniversário natalício 
Dia 26 - Padre Egídio Doldi, profissão religiosa  
Dia 31 - Padre Egídio Doldi, ordenação presbiteral 
Dia 31 - Dom Aldo Pagotto, ordenação episcopal 
 
Leigos e leigas sacramentinos  
Dia 02 - Aimé Dias de Carvalho - Rio de Janeiro - Sant'Ana 
Dia 03 - Maria Jeane de Brito - Fortaleza - Santíssima Trindade 
Dia 05 - Lucia de Abreu Pfeiesticter - Belo Horizonte - Servas 
Dia 06 - Janícia Pinto - Rio de Janeiro - Sant'Ana 
Dia 14 - Adriana Luiza Bertoldo e Silva - Caratinga 
Dia 27 - Maria Fátima André Silvestre - Fortaleza - Santíssima Trindade 
Dia 27 - Rejane de Souza Gonçalves Leitão - Fortaleza - Santíssima Trindade 
Dia 31 - Sandra Helena Holanda de Souza - Fortaleza - São Benedito 

 

10. Fraternidade – Palavra e Partilha do Pão 
Tivemos hoje a oportunidade de ver que a missão é fruto do encontro entre testemunho e anúncio da vida 
que vem de Jesus. Nesta direção, bom será se nossa partilha refletir a comunhão e a solidariedade 

daqueles que comungam do pão da vida, que é Cristo. 

 
11. Pensamento do Mês (1’)  

“Uma vida puramente contemplativa não pode ser plenamente eucarística, 
pois o fogo sempre libera suas chamas.”                      São Pedro Julião Eymard 
 

  Roteiro gentilmente elaborado 

por:   Ir. Gilton Holanda, sss 

 


