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1. Orientações Práticas do encontro 
 O grupo organiza um espaço acolhedor, utilizando imagens atuais de nossa sociedade local e mundial, 
considerando tanto as situações frágeis como também as situações positivas ou elogiáveis, determinadas 
pelas decisões e atitudes humanas. Ter o cuidado para não acentuar comentários ou textos, apenas imagens 
como fotos, figuras, representações. Colocar em destaque, no centro das imagens, um símbolo eucarístico 
juntamente com o símbolo da associação dos leigos sacramentinos. 
 O objetivo é para que todos visualizem que estamos inseridos no meio de um concreto complexo 
social; tomar consciência de que também somos formados a partir desta e de outras realidades sociais, que 
também é aí onde Deus nos fala e nos questiona. Neste sentido, como leigas e leigos sacramentinos 
inspirados em São Pedro Julião Eymard, somos chamados a dar uma resposta eucarística eficaz e de 
qualidade a esta realidade. Aí se encontra nosso diferencial. 
  

2. Fraternidade – Palavra de Acolhida 
 Muito bem-vindas e bem-vindos a mais um encontro de formação continuada. Dando continuidade ao 
último bloco temático deste ano, hoje iremos refletir um pouco sobre o leigo sacramentino em seu processo 
de fazer-se missionário. Precisamente, é na pessoa de Jesus Cristo, como revelação encarnada de Deus Pai e 
centro de toda a nossa experiência de fé, onde encontramos a maior inspiração para assimilar e trabalhar esse 
processo em nossa vocação eucarística, assim como o fez nosso fundador. 
(Neste momento, a animadora ou o animador do encontro motiva para que todos saúdem uns aos outros com 
um pequeno gesto ou comunicação de acolhida: um abraço, um aperto de mão, uma palavra, um sorriso). 
  

3. Fraternidade – Partilha de vida orientada e oração 
3.1. Partilha de vida  
 Sem lugar a dúvidas, todos nós temos algo para dar ou para oferecer a alguém como forma generosa 
de servir o outro. De fato, não vivemos somente para nós mesmos, pois existem pessoas que necessitam da 
gente, assim como nós também necessitamos dos demais. Participemos agora de uma dinâmica com a 
intenção de reconhecer esse “algo para dar ou oferecer” que todos nós proporcionamos como forma de 
partilha pessoal de vida. 
(Distribuir a todos os participantes uma figura em formato de mãos estendidas). 
 Em seguida, cada um escreve dentro da figura aqueles dons, habilidades ou características concretas 
que reconhece possuir e que, de alguma maneira, são dispostos a serviço dos mais próximos.   
Depois de um pequeno tempo para esse exercício, cada um diz espontaneamente o que escreveu e logo após 
vai deixando sua figura junto das imagens colocadas no início, que fazem referência às atuais realidades 
sociais. O animador do encontro pode começar a partilha com algumas perguntas motivacionais. Por 
exemplo:  
*O que vocês sentiram ao tentar descrever os próprios dons e habilidades que possuem? 
*Foi fácil reconhecê-los ou ainda é algo complicado? 
*Sabemos trabalhá-los para que sejam cada vez mais eficientes e bem colocados em favor dos demais? 
*Será que também reconhecemos e valorizamos essas ou outras capacidades na vida do outro? 
*Como grupo, o que estamos fazendo com tantas qualidades que temos?   
A cada três ou quatro partilhas, o grupo entoa o seguinte refrão: 

De braços erguidos a Deus ofertamos: 
Aquilo que somos e tudo o que amamos. 

Os dons que nós temos compartilharemos, 
Aqueles que sofrem, sorrir os faremos. 

 
 

ou 

De mãos estendidas, 
ofertamos 

o que de graça 
recebemos (2x.) 

 

 

3.2. Oração Inicial 
Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 
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 Façamos um breve momento de silêncio, contemplando o símbolo de nossas próprias mãos que se 
encontram ao redor dessas imagens. Deixemos que o silêncio, essa fronteira sem limites, nos leve a entrar em 
comunhão com o universo inteiro, especialmente em suas situações mais exigentes e problemáticas. Um 
silêncio ativo, ou seja, com uma atitude reflexiva, com uma atitude de invocação e espera interior do Espírito 
Santo a nos inspirar e auxiliar com sua própria vida. 
 Agora, escutemos atentamente a seguinte comunicação bíblica:  Mc 3, 13-19 “E chamou para si os que 
ele quis; e vieram a ele”. 
 

4. Fraternidade - Palavra de Memória  
(Sugiro realizar esse momento de memória no inicio do encontro, antes ou depois da acolhida inicial) -  
Leitura da Ata: fazer memória, recordar o encontro anterior. 
 

5. Fraternidade – Palavra Refletida 
Na leitura que acabamos de escutar, percebemos as seguintes ações: 

1. Jesus realiza um chamado: “chamou para si os que ele quis”. 
2. Os discípulos-apóstolos, quer dizer, aqueles que seguem e assumem uma responsabilidade ou 

compromisso respondem a Jesus: “e vieram a ele”. 
3. Ao acolher a resposta dos discípulos-apóstolos, Jesus propõe para que eles estejam com ele e ao 

mesmo tempo são enviados para uma missão: “E nomeou doze para que estivessem com ele e os 
mandasse a pregar, e para que tivessem o poder de curar as enfermidades e expulsar os demônios”.  

4. Ainda, podemos entender que Jesus tem consideração por cada um, por sua existência, por sua 
personalidade, por suas qualidades e por suas capacidades, através do reconhecimento de seus 
próprios nomes: “Simão, a quem pôs o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, João, irmão de Tiago, 
aos quais pôs o nome de Boanerges, que significa: filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, 
Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão o Zelote, e Judas Iscariotes, o que o entregou”.  

 Estas ações nos inspirarão para abordar o tema aqui proposto:  
“Missão, leigo sacramentino: um jeito de fazer-se missionário. 

 Convido-os a refletir sobre estes três simples passos abaixo, que considero essenciais e importantes 
para o processo que toda leiga e todo leigo sacramentino (reconheço também os religiosos) assumem em sua 
vida: fazer-se ou tornar-se missionário. 
 Tais passos são proporcionais ao projeto de vida da agregação de leigos sacramentinos, projeto este 
que se fundamenta no próprio evangelho de Jesus Cristo e que aqui se resume no seguinte propósito: 
 A partir de nossa identidade desejamos estar com o Senhor e sermos enviados para uma missão. 

1. A partir de nossa identidade 
 Assim como Jesus considera cada um de seus discípulos-apóstolos através de seus nomes, ou 
seja, de suas existências, de suas características, de suas qualidades e capacidades, também podemos 
reconhecer o chamado de Jesus a partir de quem somos e de nossa própria forma de expressar nossa 
identidade. 
 É no nº 1 do Projeto de Vida dos leigos sacramentinos que encontramos essa forma de 
nomear, ou seja, de expressar nossa identidade particular: 

Animados pelo espírito  
de São Pedro Julião Eymard,  
formamos a Agregação do Santíssimo Sacramento,  
Associação dos fiéis  
da Congregação do Santíssimo Sacramento, 
das Servas do Santíssimo Sacramento,  
e reconhecida pela Igreja.  

 A partir daí podemos compreender que um leigo sacramentino, para fazer-se missionário, 
deverá, antes de tudo, considerar sua própria identidade, dando o máximo de importância e atenção.  



4 

 

 Para assumir qualquer missão, o leigo sacramentino deverá estar consciente e seguro de que 
faz parte de um grupo que é animado pelo espírito de um fundador: São Pedro Julião Eymard; grupo 
que tem um nome: Agregação do Santíssimo Sacramento, uma associação de fiéis; que se vincula a 
duas congregações: do Santíssimo Sacramento e das Servas do Santíssimo Sacramento e que é 
reconhecida por toda a Igreja. 

2. Desejamos estar com o Senhor! - “chamou para si os que ele quis” - “e vieram a ele”. 

 O segundo passo neste processo de fazer-se missionário é precisamente estar com Aquele que 
nos chama desde quem somos. 
 Por isso, antes de realizar a missão em seu sentido mais prático e concreto (envio, encargo, 
função, pregação, evangelização, testemunho), é necessário encontrar uma forma para estar em 
comunhão com a pessoa de Jesus, pois Ele é quem nos envia. 
 E o nº 7 do Projeto de Vida nos indica com muita clareza que a celebração eucarística é a 
maneira essencial, de toda pessoa que se reconhece leiga ou leigo sacramentino, para estar com o 
Senhor:  
A celebração do Memorial do Senhor  
é o centro da nossa vida pessoal,  
familiar e comunitária de Agregados.  
Ela é o ponto de partida  
da nossa compreensão da Eucaristia  
e inspira a nossa oração  
e o nosso compromisso de vida. 
 Logo, o fazer-se missionário de um leigo sacramentino implicaria um compromisso, pessoal e 
comunitário, em celebrar o Memorial do Senhor de forma a deixar com que essa celebração seja o 
centro e a inspiração de toda sua vida espiritual e social. A celebração eucarística é o lugar por 
excelência onde nossos corações deveriam educar-se para ser autênticos corações eucarísticos; 
corações capazes de sentir, amar e servir em consonância com o coração orante, misericordioso e 
servidor de Jesus, a fim de superar qualquer tipo de fragilidade e limite que possa aparecer no 
caminho. 

3. E sermos enviados para uma missão - “E nomeou doze para que estivessem com ele e os 

 mandasse a pregar, e para que tivessem o poder de curar as enfermidades e expulsar os 
 demônios”. 

 Finalmente, para um leigo sacramentino fazer-se missionário não implicaria apenas ter uma 
identidade nominal (Agregação do Santíssimo Sacramento) e estar na presença do Senhor 
(especialmente desde a celebração eucarística). Isso tudo é muito importante, mas na escola de 
Jesus somente isso não bastaria. Jesus se organizava, dialogava e se reunia, mas ele se esforçava e 
agia também.   
 Por isso, a atitude de fazer-se missionário sugere igualmente a dimensão do serviço, de sair de 
si para ir ao encontro de outras realidades. Muitas vezes só gastamos nosso tempo, nossa 
disponibilidade, nossa criatividade e nossos esforços para fortalecer ainda mais nossas necessidades 
internas, nossos projetos, nosso “grupinho”. Isso também é muito significativo e necessário. 
Entretanto, será que nos dispomos a olhar com a mesma atenção e a fazer algo concreto com o 
mesmo compromisso, diante de situações externas?  
 Não me refiro aqui a um modo de vida “pastoralista” no sentido de fazer e fazer sem 
preocupar-se com o ser ou o interior de cada um. Penso que não caberia essa justificativa num 
contexto onde se recebem muitas formações humanas, eclesiais e espirituais. O fato é que para 
fazer-se missionário é preciso peregrinar e às vezes sair um pouco de nossa área de conforto e de 
segurança; é preciso profetizar em nome de Deus e não se calar diante das situações que 
desfavorecem a vida em geral; é preciso evangelizar de forma a resgatar a dignidade humana, 
especialmente dos mais injustiçados dessa sociedade tão fragmentada; é preciso ser alguém atento 
em captar as necessidades de sua gente, dos mais próximos, familiares ou amigos, ou até mesmo de 
desconhecidos. O importante nisso tudo é conservar um coração eucarístico repleto de entusiasmo e 
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gratuidade para estender as mãos, de verdade, de forma a irradiar a delicadeza da ternura de um 
Deus eucarístico que acolhe, perdoa e ama, mas que repreende, compartilha, alimenta e sonha com 
uma sociedade mais respeitosa, justa, tolerante, fraterna e solidária.          
 Ou será que Jesus nos chamou apenas para se ter uma identidade e nela se apoiar ou estar 
com Ele e só? Acho que isso seria muito pouco e pobre de nossa parte, ainda mais diante de seu 
exemplo de doação, o que lhe causou a própria morte, em favor da humanidade. 
 

6. Fraternidade – Palavra partilhada 
 Alguns números do Projeto de Vida da Agregação do Santíssimo Sacramento expressam com 
clareza e objetividade determinadas características básicas da missão das leigas e dos leigos 
sacramentinos. 
 De acordo com os três passos meditados anteriormente e a leitura dos números 12 (partícipes 
da missão da Igreja), 13 (animação cristã das realidades temporais) e 17 (serviço da caridade e serviço 
social) do Projeto de Vida dos leigos sacramentinos, o grupo principia um diálogo para partilhar um 
pouco suas impressões, inquietações, avaliações e apreciações a partir do que os textos possivelmente 
suscitaram em cada um.  

 

7. Fraternidade – Palavra de compromisso do mês 
 Como sugestão, cada um poderia investigar sobre alguns serviços realizados por São Pedro Julião 
Eymard durante seu tempo de missão como padre e como animador religioso. Em outro momento, essa 
pesquisa poderia ser partilhada como inspiração para um possível gesto concreto em nível de grupo.    

 

8. Fraternidade – Avaliação 
 Avaliemos nosso encontro, completando as seguintes frases: 
 a. O encontro foi positivo porque... 
 b. Apesar disso ele poderia... 
 c. Por isso sugiro que... 

 

9. Fraternidade – Palavra Informada  
III Assembleia dos Leigos e Leigas Sacramentinos -  “Formação Humana e Liturgia em vista da Missão”  
Dias 11, 12, 13 e 14 de novembro de 2011. Casa de Retiro da Boa Viagem / Belo Horizonte - MG. 

 
ANIVERSÁRIOS 

Festejamos com vocês o Dom da Vida, presente do amor de Deus, sem igual, para ser cuidado com 

amor. “Todos os dias renovem o dom de si mesmos por amor e para a glória de Jesus Eucarístico”. 
 

 

Religiosos 

  
09 – Diácono Antonio Rocha – Natalício 

13 – Diácono Antonio Rocha – Profissão Religiosa 

13 – Padre Gerardus Smeele – Ordenação Presbiteral 

13 – Padre Antonio Geraldo Alves (Toninho) –   

 Ordenação Presbiteral 

13 – Padre Jésus Neres – Ordenação Presbiteral 

14 – Padre Marcelo Carlos da Silva – Natalício 

25 – Padre Edison Franco – Natalício 

27 – Padre  Gerardus Smeele – Natalício 

28 – Padre Bartolomeu Eduardo Bravo – Ordenação 

Presbiteral 

 

 

 

Natalício - Leigos e Leigas Sacramentinos 

  
03 – Maria Aparecida Barros Mendes – São 

Benedito – Fortaleza 

06 – Maria Alair de Sousa Dias – Uberaba 

09 – Normandes Matias de Assis – BH – Boa Viagem 

15 – Gilson Pereira Gomes – BH – Boa Viagem 

15 – Sonia Maria dos Santos – Sant’Ana – RJ 

29 – Rui Ferreira Diniz – BH – Boa Viagem

29 – Padre André Agazzi – Profissão Religiosa 
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10. Fraternidade – Palavra e Partilha do Pão 
 Como de costume, o grupo organiza a convivência da partilha da mesa. 
 Um ato fraterno e inspirador para nosso processo de fazer-se missionário, tomando consciência de que 
na mesa fraterna também nos educamos para nos sensibilizarmos com as situações do próximo que pode 
estar perto ou do próximo que pode estar tão longe tanto quanto nem imaginamos.    
 Se a mesa é um lugar de encontro, ela também pode tornar-se um lugar de partida. 
  Então, isso me faz questionar: Como estamos saindo de nossas experiências de mesa? 
 Nossos encontros como comensais produzem algum efeito missionário ou suprem apenas nossas 
carências e necessidades pessoais? Eis um desafio para todos nós! 

 

11. Pensamento do Mês  
 
 

“O fim primeiro e dominante de nossa vocação não é 
servir para adquirir alguma coisa, mas para nos 
colocarmos a serviço.”  

 
                                                                   São Pedro Juliao Eymard 

 
 
 

Roteiro gentilmente elaborado por: 

Irmão Gleidson Forte Martins, sss  

 


