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Introdução  

O Documento que intitulamos Mensagem Final do 35° Capítulo Geral é o resultado de três 

semanas de trabalho de quarenta e um capitulares, representantes das catorze províncias e uma 

região que compõem atualmente a Congregação do Santíssimo Sacramento. Recordando a Regra de 

Vida número 68, que afirma que o Capítulo Geral é a primeira autoridade na Congregação, eu vos 

convido a fazer o exercício da livre obediência na acolhida deste Documento. Como a obediência 

evangélica deve ser dinâmica e criativa, a consequência prática desta acolhida será o exercício de 

encarnar a Mensagem na vida pessoal, no cotidiano das comunidades e nas opções da Província. 

Os que construíram esta experiência de partilha capitular foram unânimes em avaliar que fomos 

agraciados pelos frutos das orações de nossa Família Carismática Eymardiana. O clima intenso de 

fraternidade, o modo franco e gentil de tocar em nossas feridas, o silêncio orante habitado e o 

desdobramento de muitos irmãos para responder às exigências do trabalho, nos deram condições de 

avaliar que estivemos abertos à ação do Espírito Santo. Ele atuou não somente “apesar dos nossos 

limites”, mas também através deles. A afirmação inicial da declaração feita pelos Apóstolos, como 

resultado do primeiro “capítulo” de Jerusalém, pode ser atualizada na apresentação que hoje 

fazemos a toda a Congregação desta Mensagem final: “O Espírito Santo e nós decidimos que...”.  

No exercício inicial de obediência ao Capítulo, como Conselho Geral dedicamos um bom tempo na 

elaboração de um Plano de Ações. Todas as decisões feitas pelo Capítulo em cada área foram 

planificadas para que sejamos capazes de responder positivamente ao que nos foi pedido. 

Concretamente este Plano será também um instrumento muito útil para avaliarmos a atuação do 

Conselho no próximo Capítulo Geral. Somos conscientes de que, se queremos dar passos adiante e 

qualificar nossa ação, não podemos cair na armadilha da improvisação ou da geração espontânea 

dos processos. O que não é planejado e acompanhado pode ser visitado no cemitério das boas 

intenções.  

A Mensagem Final nasce da reflexão aprofundada das apresentações de diferentes documentos. 

Para entrarmos no entendimento do seu conteúdo, torna-se fundamental conhecer a sua gênese. Em 

2015, com a realização do Conselho Geral Ampliado, composto pelo Conselho Geral e os quinze 

provinciais e regionais, o 35° Capítulo Geral foi preparado no seu conteúdo e na sua logística. Após 

avaliarmos a aplicação do 34° Capítulo Geral na vida da Congregação, o CGA elaborou o 

Documento preparatório ao Capítulo que foi sintetizado no slogan: Da fração do Pão: Família, 

Dom de si e Missão.  
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Dentro da dinâmica do Capítulo, os documentos fundamentais que formam a base das reflexões que 

geraram a Mensagem final foram: 

1. Estado da Congregação – documento que, em sua primeira parte, apresenta a leitura que o 

Superior Geral e seu Conselho fazem da realidade atual da Congregação, partindo das 

opções definidas pelo Capítulo Geral anterior. Concretamente buscamos responder como os 

religiosos, as comunidades e as províncias acolheram e viveram o apelo do Espírito em 

reacender a paixão pela missão eucarística, seguindo os passos de Pe. Eymard, num mundo 

em contínua transformação. A segunda parte apresenta uma leitura da síntese das respostas 

feitas pelos Conselhos Provinciais e Regionais ao questionário enviado a cada religioso e às 

comunidades na fase preparatória do Capítulo. Por fim, o documento apresenta sugestões 

que os capitulares deviam estar atentos para o exercício do discernimento, na busca de 

indicar caminhos e prioridades para os próximos seis anos. 

2. Relatórios das atividades desenvolvidas pelo Conselho Geral nos seis anos de mandato, da 

secretaria geral e o relatório econômico, que pela primeira vez apresentou o orçamento 

provisional para os próximos seis anos.  

3. Respostas das Províncias e Regiões às questões apresentadas pelo Conselho Geral, baseadas 

no Documento preparatório do Capítulo Geral, apresentadas pelos provinciais e regionais. 

4. Relatórios das Comissões internacionais: Missão, Formação, Finanças, Escritos do 

Fundador, Lugares Eymardianos e Questões Jurídicas. 

5. Apresentação do estudo feito pelo Pe. Fiorenzo Salvi sobre o Dom de si de Pe. Eymard. 

 

Após cada apresentação de documentos e relatórios, os capitulares realizavam trabalhos em grupos 

seguidos de plenários que davam os elementos essenciais e prioritários à Comissão Memória e 

Discernimento, para que produzisse esta Mensagem Final. 

 

1. Considerações gerais  

 

Partindo desta gênese da Mensagem Final, podemos afirmar que ela é um Documento muito denso. 

É a síntese, da síntese, da síntese de um caminho iniciado em 2015. Cada frase tem um histórico 

que precisa ser conhecido e analisado, para podermos entrar no dinamismo do Espírito, que nos 

chama a responder, com fidelidade e audácia, a este momento histórico.  

Pela sua densidade, corremos o risco de perdermos sua profundidade, e com isso, passa a ser 

somente mais um documento oferecido pelas diversas instituições a que pertencemos. Este limite 

deve ser enfrentado por todos nós, partindo da realização do Capítulo Provincial, que é a primeira 

instância de autoridade na Província, passando pelo Provincial e seu Conselho, que são os primeiros 

animadores deste processo, até chegar à elaboração dos Projetos Comunitários, que orientarão a 

vida das Comunidades, em sintonia obediente e criativa ao Espírito.   

A Mensagem Final tem uma base bíblica forte. Fomos recordados durante o Capítulo da decisão de 

Pe. Eymard em ler e estudar a Palavra de Deus cotidianamente. No contato direto com seus escritos 

podemos perceber o efeito desta sua opção. Nessa linha, o Capítulo nos chama a estarmos mais em 

sintonia com Palavra que ouvimos, proclamamos e celebramos no cotidiano. O biblista Carlos 

Mesters afirma que, quanto mais Palavra de Deus, menos devoções. Num modelo eclesial marcado 

por inúmeras devoções, com motivações ideológicas e econômicas, nossa contribuição torna-se 
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atual e necessária. Por isso, vos convido a aprofundarem esta dimensão bíblica da Mensagem, em 

especial, da base bíblica da instituição do Mistério Pascal de Cristo.  

A Mensagem Final é considerada um texto espiritual. Seu conteúdo toca questões fundamentais de 

nossa identidade. Diferente de outros momentos da história de nossa Instituição, a Mensagem não é 

apresentada em forma de projeto, decisões programáticas, mas inspirações precisas que respondem 

ao desafio identificado na leitura da realidade: quem somos nós, os sacramentinos? Uma imagem 

foi utilizada durante o Capítulo, e que traduz bem este ponto: é hora de superarmos a nossa fase 

adolescente, vivida nos primeiros anos do pós Concílio Vaticano II. O que somos, já está bem 

definido na Regra de Vida e explicitado na forma que elaboramos a Espiritualidade Eucarística. 

Passado o tempo das experimentações, entramos no tempo da exigência do testemunho. Somos 

chamados a testemunhar o que professamos, como dom vocacional, que gera uma identidade 

eclesial e social. Por isso, o Capítulo reforça a necessidade de revisitarmos a experiência fundante 

de Pe. Eymard, vivida no Grande Retiro de Roma, atualizando o Dom de sua personalidade em cada 

opção cotidiana. 

Podemos aprofundar o conteúdo da Mensagem, fazendo uma relação direta entre Família e Missão. 

Dentro da concepção psicanalítica, que marca nosso modo ocidental de construir as relações 

históricas e humanas, o termo Família não é bem visto para designar um agrupamento formado, 

exclusivamente, de pessoas do mesmo sexo. Uma família com esta característica é fadada a viver no 

isolamento, e com pouca força generativa. Recuperando a expressão utilizada pelo próprio 

Fundador, “nossa pequena família”, sob a ótica simbólica e exigente da construção de uma 

comunidade fraterna, orante e servidora, buscamos ver, uma resposta à encarnação da 

Espiritualidade Eucarística. Na relação com a Missão, queremos reforçar a nossa doação, que nasce 

da integração no nível pessoal e comunitário de nossa identidade. Sendo sacramentinos de modo 

existencial, expressaremos naturalmente esta identidade em cada ação missionária ou pastoral.  

 

2. Coração da Mensagem: Dom de Si! 

 

Teremos a oportunidade de aprofundarmos este conteúdo com a apresentação que será feita pelo Pe. 

José Antônio: “O Amor deve ser exagerado. O Dom que nasce da Eucaristia”, de autoria do Pe. 

Fiorenzo Salvi.  

Quero recordar somente que o apelo do Espírito, para aprofundarmos esta experiência vital no 

itinerário de Pe. Eymard supera a necessária etapa de compreensão intelectual do que ele viveu. 

Somos chamados, partindo da vivência do Mistério Pascal que celebramos e adoramos, a mergulhar 

no dom do Cristo, fazendo de nossas vidas, uma encarnação da Eucaristia. Partindo da leitura dos 

escritos de Pe. Eymard, feitos especialmente durante o Grande Retiro de Roma, podemos abstrair 

um método eficiente e prático para que possamos fazer hoje, de modo consciente e generoso, a 

oferta de nossas vidas.  

1. Um caminho de autoconhecimento. Pe. Eymard buscou as motivações mais profundas de 

seus sentimentos e comportamentos; 

2. O confronto diário com a Palavra de Deus, como instrumento de conversão pessoal e não 

somente como conhecimento a ser repassado na pastoral e nas celebrações; 

3. Verificação honesta de suas relações pessoais na construção de sua comunidade e na sua 

missão de fundador; 
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4. Persistência e fidelidade em suas escolhas e decisões; 

5. Abertura para dialogar com os limites da realidade, descobrindo novas possibilidades de 

respostas. 

 

 

3. Estrutura da Mensagem 

 

A Mensagem é apresentada com seguinte esquema: 

Premissa 

I. De onde viemos?  

Com um subtítulo: A Espiritualidade Eucarística: a Eucaristia encarnada na vida 

como fraternidade, oração e serviço.  

II. Onde estamos? 

1. A fração do Pão: centro de nossa vida. 

2. O “Dom de si”: coluna vertebral para compreender e viver a Espiritualidade 

Eucarística.  

2.1. O “Dom de si”: chave para compreender e viver o Mistério Pascal 

2.2. O “Dom de si” como centro da vida 

3. A Família Eymardiana 

3.1. Família que é chamada a viver o “Dom de si” na Comunidade fraterna 

3.2. Família que é chamada a viver o “Dom de si” na Comunidade de oração 

3.2. Família que é chamada a viver o “Dom de si” na Comunidade de serviço   

III. Para onde queremos caminhar? 

1. A Formação 

2. A Missão 

3. A Internacionalidade  

4. A Economia de Comunhão  

5. O Governo 

6. A Família Eymardiana 

Conclusão  

 

A parte introdutória, Premissa, mostra a visão sob a qual a mensagem deve ser lida. Evocando a 

Páscoa Judaica e a Páscoa Neotestamentária, apresenta o caminho do Capítulo fazendo memória do 

dinamismo do memorial bíblico: “Façam isto em memória de mim”. Este é o dinamismo da própria 

Eucaristia, um modo concreto de vivermos a inspiração original de nossa Regra de Vida. 

Mergulhados neste mistério, encontramos respostas ao desafio da afirmação de nossa identidade. 

Deste modo, evitamos os modismos espirituais que são buscados para preencher o vazio, vazio este 

que, muitas vezes, não é nomeado e consequentemente não trabalhado, porém, pode gerar muito 

sucesso pastoral em alguns modelos eclesiológicos atuais. 

De onde viemos?  

Uma frase atribuída ao filósofo Gramsci pode nos ajudar a compreender esta dinâmica: “Uma 

pessoa que não sabe de onde veio, não sabe para onde vai, porque não sabe onde ela está”! O 
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passado deve iluminar o momento presente e ajudar a vislumbrar com mais clareza o caminho 

futuro. 

Apliquemos esta síntese ideológica no momento central de toda a vida de Pe. Eymard. Neste tempo 

de acolhida e encarnação do Capítulo Geral, somos chamados a retomar a experiência mais 

profunda vivida por ele na conclusão do seu Retiro de Roma: o Dom de si, o dom de sua 

personalidade. Revisitando e atualizando esta experiência, podemos nos reapropriar de modo 

profundo da Identidade e da Missão da Congregação hoje.  

Esta parte da Mensagem nos recorda que Pe. Eymard iniciou nossa Congregação na periferia de 

Paris, num momento de grande número de vocações na França. Elas, porém, não se dispunham a ir 

para as periferias, para o meio dos pobres. Esta recordação nos coloca em sintonia com o chamado 

que a Igreja nos faz hoje através do Papa Francisco: ir às periferias existenciais. Entre os 

deprimidos e angustiados das classes abastadas e o pobre que luta para sobrevivência, qual tem sido 

a minha escolha? Eu me coloco a serviço de quem? Eu me identifico com quem? Pe. Eymard fez a 

sua opção, partindo do evangelho da Eucaristia!  

Onde estamos?  

É a parte mais longa da Mensagem. Nela podemos concluir que o 35° Capítulo Geral confirma o 

caminho de renovação percorrido pela Congregação até o momento presente. Afirmando que o 

Dom de si, esta experiência fundante, vivida por Pe. Eymard, é o elemento central para a 

compreensão da Espiritualidade Eucarística; ela sela um itinerário de buscas e sínteses da 

compreensão e encarnação do carisma e da espiritualidade eucarística sacramentina.  Sem o dom de 

si, que vem do Cristo, sintetizado na Instituição da Eucaristia, não há fundamento para a nossa 

vocação. Foi isto que Pe. Eymard vislumbrou e assumiu a partir do voto de sua personalidade. 

Não me alongarei neste conteúdo, pois, como já afirmei anteriormente, Pe. José Antônio irá nos 

apresentar um texto que nos ajudará a uma melhor compreensão.  

Para onde queremos caminhar? 

Esta é a parte propositiva da Mensagem. As considerações feitas pelo Capítulo Geral são os 

indicadores para que este Capítulo Provincial as encarne e as atualize na realidade da Província. 

Destas indicações nascerá o Projeto da Província, em resposta ao caminho traçado pelo Espírito de 

Deus a toda a Congregação.  

 

Conclusão  

Concluindo esta apresentação da Mensagem Final do 35° Capítulo Geral, recordo as indicações que 

dei a toda a Congregação na apresentação da mesma:  

Para facilitar o processo de acolhimento e compreensão da Mensagem final do 35° Capítulo 

Geral, tomamos a liberdade de oferecer algumas orientações essenciais para que a sua leitura 

e reflexão sejam mais eficazes:  

 Reservar um tempo privilegiado para a leitura e a reflexão. Faça desta Mensagem um 

conteúdo também para seu momento de Adoração pessoal. 

 Ler a Mensagem, partindo da realidade específica de sua Província. 
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 Manter a atenção focada nas “palavras chaves”: Dom de Si, Mistério Pasqual, 

Espiritualidade Eucarística, Família Eymardiana, Economia de Comunhão e Missão.  

Em vista de uma partilha em comunidade, sugerimos as seguintes perguntas para que a 

Mensagem seja explorada ao máximo:   

1. O que esta Mensagem final do 35° Capítulo Geral diz à minha realidade pessoal, à 

minha vida em comunidade e à minha vida como membro da Província?  

2. Como esta Mensagem pode ajudar-me a aprofundar minha identidade SSS em vista 

da Missão?  

3. Como posso aplicar esta Mensagem na melhora da qualidade da vida comunitária e 

da vida da Província? 

4. Quais são os pontos que mais necessito explorar em minha vida como religioso 

sacramentino? 

 

Peçamos juntos a intercessão de Nossa Senhora do Santíssimo Sacramento e de nosso Santo 

Fundador, São Pedro Julião Eymard, para que façamos um caminho audacioso e criativo no 

acolhimento desta Mensagem do 35° Capítulo geral.  

 

Roma, 17 de junho de 2018 

 

 

P. Eugênio BARBOSA MARTINS sss 

Superior Geral.  

  

 


