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Relatório Comissão de Vida Fraterna 
-2014 a 2018-  

 
Centro Emaús 

Belo Horizonte, 28 de junho a 05 de julho de 2018. 
 

Introdução: 
 
 

Na organização de governo da Província, temos várias comissões 

constituídas segundo a espiritualidade eucarística renovada. A função 
do Conselho é a coordenação dessas comissões, nas suas atividades 
próprias e subcomissões. 

A Comissão da Dimensão Fraterna faz parte das três 
denominações de atividades que nasceram da espiritualidade 

eucarística renovada: Comunidade Fraterna, Comunidade Orante e 
Comunidade Servidora.  

Eu, padre Jackson Frota, sss assumi juntamente com a equipe de 

apoio composta pelos religiosos Pe. Marcelo Carlos, sss e Pe. Juan 
Enrique, sss a missão de animar e acompanhar os projetos que 

acercam a boa condução da vida fraterna entre os confrades e 
comunidades sacramentinas presentes no Brasil, Argentina e Chile. 
Projetos estes que derivam da preocupação com a boa Promoção 

Vocacional dos novos candidatos a vida sacramentina, da Formação 
Inicial dos candidatos que aspiram e postulam a vida comunitária, a 
Comunidade do Noviciado espaço de radicalização da vida comunitária 

e do Escolasticado com sua inclinação a vida de missão congregacional. 
Além da atenção especial aos temas da Formação, durante o 

mandato de 2014 e 2018 conquistamos o espaço de esperança para a 
concretização dos propedêuticos em cada regional, entretanto 
entregamos a província uma primeira experiência no regional III. 

Os encontros com os superiores foram uma indicação do 
reanimar a função de coordenar com autoridade, mas sem perder a 

mística e o bom relacionamento entre os confrades. 
E por fim, o encantamento com o exercício do Ano Vocacional 

Sacramentino que se realizou para além de uma confecção de material 

gráfico, mas sim alcançou o objetivo de criar nas comunidades uma 
comunhão de oração de súplica a Deus que com generosidade envie 
novas vocações leigas, religiosas e presbiterais a pequena Familia de 

Padre Eymard. 
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Metas da Dimensão Fraterna: 
 

Vejamos o quadro hierárquico de governo com as respectivas 
comissões-comunidades e equipes: 

 

Superior Provincial 
(Presidência) 

Conselho Provincial 

(Coordenação) 

Comissão 
Comunidade 

Fraterna 

Comissão 
Comunidade 

Orante 

Comissão 
Comunidade 

Servidora 

Comissão 
Econômico-

Administrativa 

Atividades 
próprias 

 
Superiores 

 
Equipe 

Formação 
Inicial 

 

Equipe 
SAV 

 

 

Atividades  
próprias 

 
Equipe 

Centro 
Eucaristia 

 

Atividades  
próprias 

 
Equipe 

Agregação 
 

 

Atividades 
próprias 

 
Equipe 

Jurídica 
 

Equipe 
Comunicação 

 

 
EIXOS DA VIDA FRATERNA: 2014- 2018 

 
Coordenador: Pe. Jackson Frota, sss 
Equipe de Coordenação: Pe. Marcelo Carlos e Pe. Juan Enrique, sss 

 

1º projeto: ESTUDAR E PLANEJAR A REABERTURA DA CASA DE 

FORMAÇÃO NO REGIONAL 1 

O que? 

Reabrir a Casa de Formação na Comunidade de Fortaleza- Ceará 

Com quem? 

Religiosos da Comunidade 

Onde? Fortaleza- Ceará 

Quando? Janeiro de 2016 

Como? 

A cada ano, receberemos candidatos com 01 ano de discernimento 

vocacional ou mais, estes candidatos fariam a experiência interna de 

convivência fraterna com os religiosos, na Dimensão Orante: 
Realização de retiros, liturgia das horas; lectio divinae; adoração e 
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celebrações sacramentais, bem como a Eucaristia. Na Dimensão 
Fraterna: Convivência a mesa, cuidado com a casa e santuário. 

Estudos: Reforço estilo ENEM, Supletivo de 6 meses a 1 ano ou 
continuidade de estudos, caso o candidato esteja já cursando.  Na 
Dimensão Servidora: Ação pastoral: Pastoral Vocacional e Catequese 

(sábado e domingo). Seguindo os princípios das indicações da 
CLASFOR. 

Objetivo 

Discernir em comunidade, acolher os candidatos e forma-los para 

uma vivência a vida religiosa comunitária. 

AVALIAÇÃO: 

 
O projeto de reabrir uma casa de formação na região Nordeste do 

Brasil não foi realizado de forma plena, por falta de uma composição 
clara de uma equipe de formadores que pudesse levar em frente o 

projeto de formação de Pré-noviciado, além de não termos conseguido 
avançar na reforma da casa do José Walter. 

Entretanto, foi fortalecida a Promoção Vocacional no Regional 1 

criando uma boa expectativa de ingressos para a comunidade de Pré-
noviciado em Belo Horizonte, até que se consiga uma nova configuração 
de uma equipe formativa e por conseguinte a constituição da casa de 

formação para os candidatos que surjam da região Nordeste. 
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2º projeto: ESTUDAR NOS CENÁCULOS O PROJETO DE FORMAÇÃO 

DA CLASFOR 

O que? 

Projeto da Formação da Congregação 

Com quem? 

Com os religiosos de toda a comunidade que tenham ou não formandos 

Quando? 

A partir de 2016. 

Onde? 

Emaús envia cópia através dos Roteiros Formativos para Estudo das 

Comunidades 

Como? 

O coordenador da Dimensão Fraterna fará por parte o envio junto ao 

Emaús dos textos que orientam critérios e o que deve ser assegurado 
em cada etapa formativa, 

Objetivo 

Formar e informar os religiosos do processo formativo em nossas 

comunidades, assegurando uma maior coparticipação de todos os 
religiosos. Suscitando o seu promotor vocacional por parte de cada 

religioso. 

AVALIAÇÃO 

 
Este projeto se realizou com o enriquecimento da assimilação do 

Projeto de Formação Internacional da Congregação- “Segue-me”, 

bastante discutido e atualmente empregado nas casas formativas. Além 
deste documento basilar da Formação, durante as edições do 

Informativo Guadalupe a Comissão Fraterna encaminhou orientações 
sobre as etapas- Promoção Vocacional, Pré-Noviciado, Noviciado e 
Escolasticado para a leitura e compreensão dos demais religiosos da 

província. 
 



 

                   III Capítulo Provincial – Província N. Sra. de Guadalupe 
                           Santa Luzia, 28 de junho a 5 de julho de 2018 
    “Eu vivo, mas já não sou eu que vivo, pois é Cristo que vive em mim” (Gl 2,20)              

 

Relatório Comissão Fraterna 
5 

 
 

3º projeto: ENCONTRO COM OS PROMOTORES VOCACIONAIS E 
FORMADORES 

O que? 

Encontro de Formação/ Informação/ Nivelamento / Verificação e 

Programação 

Com quem? 

Promotores Vocacionais e Formadores 

Quando? 

01- 02 e 03 de Dezembro de 2015 

2º Semestre de 2016/ 1º Semestre de 2017/ 1º Semestre de 2018 

Onde? 

Emaús - Belo Horizonte 

Como? 

O Coordenador da Dimensão Fraterna fará o convite aos promotores 

vocacionais, bem como aos formadores do Pré-noviciado, noviciado e 
escolasticado para uma reflexão sobre o plano formativo da CLASFOR, 
nivelamento das programações e organizações do encerramento de cada 

etapa. 

Objetivo 

Organizar e sistematizar o trabalho provincial nas várias etapas 

formativas, além de refletir a continuidade dos estudos filosóficos no 
ISTA- BH/MG. 

AVALIAÇÃO 
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Avalia-se como muito positivo os encontros promovidos entre os 
promotores vocacionais da provincia, a equipe foi organizada com os 

religiosos representantes de cada regional, servas, consagradas do 
Servitium Christi e leigas sacramentinas que com muito compromisso e 
disposição tomaram consciência do documento “Segue-Me” e traçaram  

um itinerário pedagógico para construção de critérios da admissão de 
candidatos a vida sacramentina no processo de discernimento 
vocacional.  

Foi possível ainda construir um manual de orientações para o 
propedêutico da província capaz de acolher e orientar os jovens que 

aspiram pela vida comunitária sacramentina. 
As entradas de jovens nas casas de formação, bem como a passagem 
para uma nova etapa formativa seja o postulantado, noviciado ou 

escolasticado foram feitas com base nos critérios e orientações 
congregacionais e após a avaliação de vários colaboradores envolvidos 

como o provincial, formadores, leigos e outros que nos acompanharam 
no projeto. 

É verdade que ainda nos escapa situações que atingem a boa 

condução do processo vocacional, como a questão de egressos de 
dioceses ou de congregações ou de desistências ao longo do processo 
por parte dos jovens, mas é o risco que corremos sempre. 

Na última reunião entre formadores nos foram indicados 5 proposições 
para o Capítulo Provincial- 2018, a seguir: 

 
a) Investir na formação dos religiosos que tem aptidão para 

trabalhar nas etapas formativas e que eles assumam a função de 

formadores e não sejam desviados deste objetivo com acúmulo de 
ouras funções na província; 

b) Manter o investimento financeiro na Promoção Vocacional 
Provincial; 

c) Promover encontros com as casas de formação para incentivar a 

promoção vocacional de cada comunidade no despertar 
vocacional; 

d) A composição dos religiosos para a formação na casa formativa 

deve observar o perfil de cada religiosos para que tenham boa e 
sadia convivência com os estudantes; 

e) A província necessita indicar um religioso para compor a equipe 
formativa na casa do Escolasticado latino americano em Bogotá. 

  

4º projeto: ENCONTRO DE CONVIVÊNCIA E CONFRATERNIZAÇÃO 

ANUAL POR REGIÃO 

O que? 

Passeio de confraternização junto ao retiro regional 

Com quem? 

Religiosos e Estudantes onde for possível. 

Quando? 
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21 de Agosto de 2015. Os anos de 2016  e 2017 a confraternização será 

realizada junto a programação da Assembleia Provincial. 

Onde? 

A Combinar por Regional 

Como? 

O coordenador do Regional organiza junto a Dimensão Fraterna 

Objetivo 

Criar um tempo de confraternização e diálogo fraterno entre os 

membros dos regionais: 01/ 02 e 03. 

AVALIAÇÃO 

 

Este projeto foi realizado uma única vez no primeiro ano do 
mandato, acontecendo encontros fraternos de convivência entre os 

religiosos em cada regional, após a realização do retiro, facilitando a 
aproximação geográfica das comunidades. Entretanto na avaliação da 
assembleia provincial de 2015 achou-se por bem deixar para realizar 

tais confraternizações junto às assembleias de cada ano para 
economizar gastos e proporcionar maior participação dos religiosos. 

 

5º projeto: ENCONTRO BIENAL COM OS SUPERIORES 

O que? 

Encontro de Formação/ Informação e Confraternização entre os 

Superiores Locais e o Conselho Provincial 

Com quem? 

Superiores / Conselheiros e o Superior Provincial 

Quando? 

07 e 08 de julho de 2015 / 24 a 26 de Outubro de 2017 

Onde? 

Emaús- Belo Horizonte 

Como? 

“O coordenador da Dimensão Fraterna” convidará os superiores e em 

conjunto com as dimensões orante, servidora e administrativa garantirá 

a pauta para os processos provinciais. 

Objetivo 

Formar/ Informar e criar vínculo institucional entre o governo 

provincial, as coordenações das comunidades e cada religioso da 
província. 

AVALIAÇÃO 

 
Os dois encontros promovidos para os Superiores das 

Comunidades foram avaliados pelos participantes como uma ocasião 
positiva capaz de revitalizar a mentalidade e animo dos que exercem a 

função de coordenar e animar os confrades em comunidade. Sabe-se 



 

                   III Capítulo Provincial – Província N. Sra. de Guadalupe 
                           Santa Luzia, 28 de junho a 5 de julho de 2018 
    “Eu vivo, mas já não sou eu que vivo, pois é Cristo que vive em mim” (Gl 2,20)              

 

Relatório Comissão Fraterna 
8 

que é uma função difícil por se tratar de autoridade, mas todos são 
conscientes que esta autoridade tem sido exercida através do dialogo 

sadio e da compreensão de algumas situações particulares que acercam 
nossa vida de consagrados. Além da boa convivência, das formações 
com a presença do Irmão Marista Adalberto foi possível traçar uma 

melhor participação financeira das comunidades como gesto concreto 
de manutenção da cúria provincial. Ficou como elemento a ser 
projetado para o futuro um trabalho de conjunto com os párocos para 

revitalização das Obras das Madrinhas e Padrinhos para a Obra 
Vocacional. 
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6º projeto: INCLUSÃO DA AGENDA VOCACIONAL NO 

PLANEJAMENTO DE CADA COMUNIDADE 

O que? 

Nivelamento da programação anual de encontros vocacionais em cada 

comunidade 

Com quem? 

Coordenador da Dimensão Fraterna/ Promotores Vocacionais/ 

Formadores e Superiores/ Promotor Vocacional dos Leigos e Leigas SSS 

Quando? 

Após a 1ª Reunião da Equipe de Formação Provincial 

Onde? 

Via Correio/ Na reunião dos Superiores e via Internet 

Como? 

Após o planejamento do SAV e Equipe de Formação Inicial será enviado 
sugestões e solicitações para serem empregadas em cada comunidade 

dentro do seu planejamento comunitário. 

Objetivo? 

Criar comunidades formativas e acolhedoras de novas vocações 

AVALIAÇÃO 

 

Ao longo do mandato, como fruto das reuniões com os 
responsáveis pela formação inicial, foi traçado um itinerário pedagógico 
de temários e datas a ser cumprida junto aos candidatos a vida 
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sacramentina. Atualmente dispomos na província de um material 
sistemático com temas e prazos para a boa condução dos assessores e 

vocacionados. 
De forma que no inicio do exercício de cada ano as equipes de 

promoção vocacional, bem como os formadores de cada etapa formativa 

se baseiam nas orientações programáticas destas agendas, e cada 
religioso pode acompanhar via site provincial o resultado de cada 
encontro ou etapa realizada. Como fruto temos a adaptação do Plano “ 

Segue-Me” para todo Capítulo. 
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7º projeto: ANO VOCACIONAL SACRAMENTINO 

O que? 

Ano Vocacional Sacramentino tendo em vista o Ano da Vida Consagrada 

Com quem? 

Promotores Vocacionais/ Formadores/ Párocos/ Superiores/ 

Vocacionados/ Pré-Noviços/ Noviços e Escolásticos e Leigos 
Sacramentinos 

Quando? 

13 de Maio de 2017 a Maio de 2018 

Onde? 

Nas 03 regionais e nas comunidades que existem núcleos de leigos 

sacramentinos 

Como? 

Uma equipe multidisciplinar seria estruturada para sistematizar o 

como, finalidade e ações nas bases para melhor visualização e alcance 
do desejado a nível provincial- “O chamado a ser consagrado no carisma 

sacramentino”. 

Objetivo? 

Despertar novas vocações, animar as que já existem e entrar em 

comunhão com a Congregação que celebra os 160 anos de Fundação e 
o prolongamento da realização do Ano da Vida Consagrada na Igreja. 

AVALIAÇÃO 

 
O Ano Vocacional Sacramentino realizado pela ocasião do 

Aniversario do Dom de Si de Padre Eymard, no período de 13 de maio 
de 2017 a 13 de maio de 2018, se concretizou pela sóbria produção de 

material de divulgação vocacional para as nossas comunidades de 
forma bilíngue- português e espanhol, e grande alcance e divulgação 
por parte dos nossos leigos e leigas da ALLS. 

Contudo, destacamos que o grande ganho deste projeto foi a 
criação de um costume rotineiro de oração de súplica em nossas 

comunidades através da oração vocacional para que o Senhor Nosso 
Deus seja generoso com a pequena Familia de Padre Eymard a serviço 
da Igreja de Cristo enviando vocações leigas, religiosas e presbiterais. 

Atualmente os religiosos e vários estudantes sabem de forma 
internalizados a oração se tornando uma práxis das nossas orações 
comunitárias. 
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CONCLUSÃO: 

 
A Equipe da Comissão Fraterna agradece a todos os 

colaboradores- agentes das comunidades onde servimos a Deus e a 

Igreja de Cristo, nossos leigos da ALLS, nossos religiosos e nossos 
estudantes que ao longo deste mandato levaram a sério o cumprimento 

dos projetos da Dimensão Fraterna. 
Sabe-se que temos muito a construir, mas já lançamos as 

sementes agora é vigiar, cuidar e no tempo de Deus começar a colher os 

frutos das bênçãos do serviço as forças do bem. 
 

Que a Virgem Maria, Mãe da Igreja e São Pedro Julião intercedam por 
toda a Família Sacramentina para que possamos realmente evidenciar a 
fraternidade entre nós alimentada pela Eucaristia. 

 
Obrigado! 
 

Pe. Jackson Frota, sss 
Pe. Juan Enrique, sss 

Pe. Marcelo Carlos, sss 
 
 

 
 

 


