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1. Orientações práticas do encontro (2’) 
Querido irmão e irmã na vocação eucarística, convido você neste encontro a preparar com carinho uma 
mesa que contenha aquilo que representa e expressa nossa vocação como leigo e leiga sacramentinos: o 
Projeto de Vida, o símbolo que nos identifica, a imagem de São Pedro Julião Eymard, alguns roteiros de 
estudo, fotos de encontros e das Promessas de Vida, a palavra de Deus e uma vela. Seria bom que todos 
estivessem vestidos com a camiseta oficial dos leigos sacramentinos e usando a cruz que recebemos.  

 
2. Fraternidade – Palavra de Acolhida (5’)  
Vamos fazer hoje um caminho orante de abertura para o novo, de questionamentos sinceros, de 
reencantamento de nossa identidade sacramentina. Vamos abrir os olhos para nossa realidade, deixar 
arder nosso coração. Possamos fazer deste encontro uma oportunidade de crescermos juntos, criando 
comunhão, num clima de alegria, partilha, diálogo e fraternidade, reconhecendo um Deus que se faz 
presente, que sabe o que necessita nosso coração e sempre nos escuta. O Senhor hoje bate à porta de seu 
coração e espera que você abra e O deixe entrar. Que Ele entre, arrume as coisas, faça nova todas as 
coisas, recrie e reencante você!  Aposte nisto, acredite!  De uma forma bem calorosa, acolha quem está a 
seu lado, diga, olhando em seus olhos: Que bom que você veio! 
Cantemos: Igualdade, fraternidade, nesta mesa nos ensinais, as lições que melhor educam a Eucaristia é 
que nos dá ... (bis) 
 

3. Fraternidade - Palavra de Memória  
Leitura da Ata: fazer memória, recordar o encontro anterior. 
 
4. Fraternidade – Partilha de vida orientada e oração (25’) 

4.1 Partilha de vida (15’) 
  “Nossa fé não constitui uma moral, um rito; funda e se realiza num humanismo. Amar o humano em 
todas as suas manifestações e limitações: isto é divino e isto é exigido dos discípulos missionários”. Isto é 
ser eucarístico, pão com sabor de acolhimento, atenção e respeito a cada realidade. 
Coloquemo-nos de forma aberta, simples e livre para este momento no qual vou demonstrar a meu irmão, 
minha irmã, interesse e atenção em seu momento atual. 
Partilhemos, então, como chegamos a este encontro hoje, como estamos, quais são nossas expectativas, o 
que trago em meu coração. 
Cantemos: Louvarei a Deus, seu Nome bendizendo! Louvarei a Deus! À vida me conduz!  (Bis) 
 

4.2 Oração Inicial (10’) 
a. Invocação à Santíssima Trindade: Nós nos reunimos em Nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 
Amém.  
b. Cantemos: “Tua Palavra é lâmpada para meus pés, Senhor (2x) Lâmpada para meus pés, Senhor, luz 
para meu caminho! (2x)  
c. Escuta da Palavra:  Lc. 24, 29 - 35 
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 - O que o texto me leva a ser e fazer? 
d. Preces espontâneas que se possam traduzir em súplica à Palavra meditada: R – Ouvi-nos e atendei-nos, 
Senhor. 
e. Pai Nosso... 
 
 

5- Fraternidade – Palavra Refletida (10’) 
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“Reconheceram-no na fração do pão” - É significativo que os dois discípulos, convenientemente 

preparados pela Palavra do Senhor, o tenham reconhecido enquanto estavam à mesa no gesto simples da 
“fração do pão". Uma vez que as mentes sejam iluminadas e os corações aquecidos, os sinais ”falam”. A 
Eucaristia se desenvolve toda no contexto dinâmico de sinais que trazem em si uma densa e luminosa 
mensagem. É através dos sinais que o mistério, de algum modo, se abre a nossos olhos.  Podemos 
vivenciar a mesma experiência que esses discípulos viveram. O segredo é estar atentos a cada instante ao 
milagre que se renova no altar em cada Eucaristia, pois temos a presença real do Senhor e essa experiência 
também pode acontecer conosco: o coração arder, os olhos se abrirem e o reconhecimento – com toda a 
força e fé do coração – de estarmos diante Daquele que pode renovar, recriar e reencantar todas as coisas, 
quando cada um de nós se propõe a abrir-se à dimensão do Mistério. Então, reconfigurados , encontramos 
a energia de que precisamos para transformar a própria vida,  conscientes da responsabilidade de nosso 
testemunho , do exercício autêntico de nossa vocação eucarística, do anúncio do Reino eucarístico, da qual 
nasce também o dom de si porque sabemos que não estamos sozinhos, “Ele caminha conosco e se revela 
ao partir o pão”. 
A pedagogia que Jesus usou com os discípulos de Emaús é a mesma que Ele usa conosco todos os dias, de 
Emaús a Jerusalém, é também nosso caminho a cada Eucaristia que celebramos, adoramos e vivemos a fim 
de constituir-nos homens e mulheres de fogo e incendiarmos o mundo com o fogo eucarístico, na vivência 
consciente de uma espiritualidade eucarística renovada nas dimensões fraterna. orante e servidora. 
A graça de Deus pode atingir-nos penetrando pelas brechas que ainda não foram totalmente fechadas; 
pode aquecer nosso coração soprando as últimas brasas que, sob as cinzas da desilusão, ainda 
permanecem acesas. Só o olhar amoroso de Deus conhece os tempos e os caminhos que temos de 
percorrer para que nossos olhos sejam abertos; só o coração de Deus, que nunca desiste de buscar-nos 
para reencontrar-nos e refazer-nos, conhece a hora e o lugar em que nossos corações, às vezes, duros e 
desesperançados, podem ser aquecidos de novo.  
A vida assume assim o valor de dom recebido, que tende, por sua natureza, tornar-se bem doado. Na 
origem de nosso caminhar vocacional está Deus revelando que não construímos a vida sozinhos. Ele 
caminha conosco. Se nós O quisermos, tece conosco uma maravilhosa história de amor, única e irrepetível, 
em harmonia com a humanidade e com o cosmos. Descobrir a presença de Deus na própria história é a 
grande virada que transforma o horizonte simplesmente humano. Cada pessoa há de encontrar-se 
plenamente no dom sincero de si. Eis o segredo da existência e da autêntica realização humana. 

Cantemos o refrão: Fica conosco, Senhor, é tarde e a noite já vem; fica conosco, Senhor, somos teus 
seguidores também. (2x) 

Querido leigo sacramentino, querida leiga sacramentina, você é especial para Deus! Sua vocação 
eucarística foi gestada no coração do Pai, para que pudesse chegar aos corações de seus filhos e filhas com 
a mensagem de VIDA: Jesus Cristo. 
“Somos convocados a viver nossa vocação cristã e batismal no seguimento a Jesus Cristo através do amor 
de Deus manifestado no dom de Cristo na Eucaristia e suas dimensões.” 
“... Nossa vocação possui uma imensa força de santidade, porque nos torna participantes, de um modo 
todo especial, do mais alto e mais perfeito estado de amor, o estado eucarístico, onde Nosso Senhor levou 
seu Amor à consumação. É santa, porque nos proporciona os mais poderosos meios de santificação, 
pondo-nos em relação imediata e vital com Jesus Cristo, que é não somente uma Graça, mas o Autor 
mesmo da Graça em seu Sacramento tão Santo. 'Não me elegestes vós, mas Eu é que vos escolhi'. Quem 
pertence a um estado como o nosso, que exige por parte dos membros tamanha santidade, é na verdade 
obrigado a exclamar: Deus me chamou! Certamente, não vim espontaneamente, mas foi Ele quem me 
escolheu e convidou. E, se houvesse dúvidas a respeito, a tentação seria abandoná-lo, tão incapazes nos 
sentimos de lhe corresponder dignamente. ... Forneceu-nos forças, vontade, harmonia e simpatia para tal 
serviço. Fez-nos ,ainda, amar esta vocação, motivo pelo qual todos que, na verdade, são chamados, 
acham-se tão bem aos pés do Santíssimo Sacramento. 
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Entretanto, tão elevada vocação requer maior perfeição – e quão longe dela estamos!  Seria preciso a 
santidade de Maria, dos Anjos e dos Santos, porque nos cabe na terra a mesma função que a eles, no Céu  
junto ao Trono de Deus. Ah! Tivéssemos pelo menos as virtudes de um simples cristão. Que diferença 
entre o que temos e o que deveríamos ter. São dois abismos. Isto nos faz tremer! Por que nos chamou o 
Pai, sabendo que havíamos de corresponder tão pouco? É porque nos amou demais! Chamou-nos apesar 
de nossa indignidade, esperando elevar-nos um dia à altura de nossos deveres”.  (Escritos e Sermões de São 
Pedro Julião Eymard) 

 
Dia 4 de fevereiro. "Ah! Jesus não disse: Eu vim trazer a revelação dos mais sublimes mistérios, mas: eu 
vim trazer o fogo sobre a Terra, e meu desejo é de vê-lo incendiar o universo." (CO 286) 

“No coração e na vida de Santo Eymard existe uma certeza de fé no Santíssimo Sacramento. Das suas 
experiências espirituais nasce uma intuição fundamental: a vida cristã deve ter como centro único a 
Eucaristia, o Pão da Vida é o mistério regenerador do amor, a presença de Cristo ressuscitado na Eucaristia 
é uma presença ativa e transformadora; só Jesus sacramentado pode ser fonte de uma vida cristã 
autêntica e dinâmica. Ademais, a vocação de Santo Eymard é um caminho dinâmico, como ele próprio 
afirma: sou um homem a caminho; minha vida é um noviciado constante; não quero ser um barco 
amarrado na praia..., peço a Deus que corte esta corda que me prende..., quero ser lançado ao mar...do 
amor de Deus; ... ( Retiro de Roma) ...minha vontade é permanecer unido a Deus, mas para isso é preciso 
fazer uma viagem ( penosa, laboriosa, cheia de desafios... do deserto para a montanha do amor (André 
Guitton). Vê-se que para manter o ritmo dinâmico da própria vocação, Eymard sente a necessidade de 
estar em contínuo movimento, sempre fazendo a experiência do êxodo de si para Cristo e de Cristo para os 
irmãos. Ao dizer sim ao convite de Deus, Eymard abre as portas do coração e as janelas da alma para que o 
Espírito do Senhor  entre em seu ser e o capacite para o exercício de tão nobre missão... amadurece o 
sentido da vida, sua vocação se consolida e sua missão se define. Todo esse movimento suscitado pelo 
Espírito contribui para formar a convicção de uma vocação a serviço da Eucaristia. A partir de então, 
Eymard dedica sua vida para conhecer esse Sacramento como mistério de amor; aprofunda ainda uma 
outra convicção: a Eucaristia é o único meio eficaz para regenerar o mundo. Para tanto, convenceu-se 
fortemente de que o Senhor lhe confiou uma missão particular de pregar e fazer conhecer a Eucaristia" 
(Escritos de Dom Jorge, sss). 

6. Fraternidade – Palavra partilhada (15’).  
Refletimos sobre um aspecto  da experiência que Padre Eymard fez em sua trajetória vocacional marcada 
pela compreensão progressiva do mistério da eucaristia e pelo crescimento da consciência da sua vocação 
eucarística. Em tudo deixa-se amar, auxiliar e guiar por Deus. 
O que provocou em você esta reflexão? Agora, busque em sua realidade atual, como Leigo e Leiga 
sacramentinos, que fez uma Promessa de Vida, como você está vivendo sua vocação laical sacramentina  
hoje? Você busca ou percebe crescimento em sua vocação? Que conteúdos você tem dado em sua vida 
como leigo sacramentino professo? 

 
7. Fraternidade – Palavra de compromisso do mês (3’) 
Refletir a partir do Projeto de Vida minha vivência como Leigo e Leiga sacramentinos e rezar a oração da 
Promessa de Adesão  a começar de agora, ao finalizarmos este encontro. 
 
8. Fraternidade – Assuntos da comunidade. 
       

 
9. Fraternidade – Avaliação (5’) 
Façamos uma rápida avaliação de nosso encontro: 
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 O que foi positivo?  

 O que poderia ter sido melhor?  

 Sugestões.    
 

10. Fraternidade – Palavra Informada (5’) 
 ANIVERSÁRIOS: 

Desejamos a vocês vida plena com saúde e paz. Que suas vidas frutifiquem em bênçãos.   
RELIGIOSOS SACRAMENTINOS  
Ordenação Presbiteral  
01 - Padre Elton Alves dos Reis 
10 – Padre Jesus Mateus de Oliveira 
22 – Padre Edison Ercilio Franco 
29 – Padre Ismael Destefani 
  

Profissão Religiosa  
22 – Padre Sebastião Leite Mesencio Machado 
27 – Dom Joviano de Lima Junior 
Natalício  
27 – Padre Antônio Jackson Alcântara Frota 

Leigos e Leigas Sacramentinos 

Natalício  
02 – Fernanda Cristina Andrade Avelar – Sete Lagoas 
12 – Marcelo Soares de Lacerda – Belo Horizonte 
13 – Ambrozina Faleiros Alexandre - Uberaba 
22 – Edson de Araújo Teixeira – Caratinga 
23 – Márcia Dione Vieira Ribeiro Ferreira - Caratinga 
28 – Isabel Cristina Teixeira – Belo Horizonte 
29 – Epiane Evangelista Cavalcante - Fortaleza 
 

11. Fraternidade – Palavra e Partilha do Pão 
“A mesa é muito mais do que um sinal de comunhão, ela é sinal e causa de comunhão, 'Dá-lhes vós 
mesmos de comer'. Eis sua vocação e sua missão: reencontrar no face a face a semelhança de Deus no 
homem e na mulher desfigurados pela solidão, pelo individualismo.” (Reflexões eucarísticas sobre a mesa da 
refeição) 

 

12. Pensamento do Mês (1’)  

“Sirva a Jesus por ele mesmo como o círio que brilha e se consome diante da Hóstia Santa e deixe 
até as cinzas aos pés dele.”   São Pedro Julião Eymard 

 

 
 

 

  
 

Roteiro gentilmente elaborado por 

Viviane Dutra – leiga sacramentina de 

Sete Lagoas 
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