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COMISSÃO VIDA SERVIDORA 
 

Coordenador: Pe. José Laudares, sss 
Equipe de Coordenação: Pe. Francisco Junior, sss e 

Pe. Leopoldo, sss 
 

RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DA COMISSÃO 
VIDA SERVIDORA NO PERÍODO DO QUADRIÊNIO 

2014 – 2018 
EM CONFORMIDADE COM OS PROJETOS DO 

PLANO GLOBAL DE AÇÃO (PGA) 
 

Introdução 
 

A Congregação do Santíssimo Sacramento, já por 
ocasião do XXXII Capítulo Geral, depois de muitos 

estudos e reflexões, compreendeu que, após o 
Concílio Vaticano II, o Carisma Eucarístico do nosso 

Santo Pai Fundador, poderia ser atualizado e vivido 

na Igreja e no mundo, através do que chamou de   
“Espiritualidade Eucarística Renovada” – EER. E para 

concretizar este novo ideal da espiritualidade 
eucarística renovada em todas as dimensões de nossa 

identidade e de nossa missão, foram criadas em 
nossa Província três Comissões, abrangendo as três 

áreas de ação da EER: 
“Vida Orante,” “Vida Fraterna” e “Vida Servidora.”  

A Vida Orante nos propõe a intensificar sempre 
mais nossa vida de oração, através das celebrações 

litúrgicas, e, sobretudo, nos incentiva a viver o  cerne 
do nosso carisma que está centralizado na Eucaristia, 

que tem seu prolongamento na adoração perene ao 
Santíssimo Sacramento.  

A Vida Fraterna colabora na formação inicial dos 
futuros religiosos e da formação permanente para 



 

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) 

 

Comissão Vida Servidora 
2 

viverem a fraternidade plena, como exigência, que 
brota da Eucaristia.  

A Vida Servidora assume plenamente a nossa 
missão, isto é: promove todas as iniciativas da vida e 

da ação missionária nos diversos ministérios, como 
expressão própria do nosso carisma. Ajudará os 

religiosos a exercerem na pluralidade da missão, que 
nos é confiada, a ter o rosto sacramentino, e a estar 

em comunhão com os bispos, sacerdotes e leigos das 
respectivas dioceses, onde se encontram nossas 

comunidades: paróquias e santuários. O último 
Capítulo Provincial indicou as linhas de ação para a 

elaboração do programa: (PGA) Projeto Global de 
Ação, concretizado nos vários projetos, 

respectivamente, para cada uma das três áreas da 
espiritualidade eucarística renovada.  

Na primeira reunião do novo Conselho Provincial, 
foram criadas as três comissões, e escolhido um 

Conselheiro responsável para cada uma delas. Vamos 

apresentar agora o resultado dos projetos da Vida 
Servidora, sob a minha responsabilidade. 
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PROJETOS 
 

1º: REVITALIZAÇÃO DAS OBRAS EUCARÍSTICAS 
TRADICIONAIS 

Com quem? Religiosos que se disponham a serem 
diretores dessas obras. 

Onde e quando? Em todas as paróquias e 
santuários. 

Quando? A partir das semanas eucarísticas de cada 
paróquia/santuário de 2016 a 2018. 

Como? Elaboração de roteiros para as adorações a 
serem usadas em nossas paróquias/santuários; 

Nomear em cada paróquia/santuário um religioso 
responsável como Diretor dessas obras; Realizar 

retiros periódicos, animados pelos Diretores. 

Objetivo: Revitalizar as obras eucarísticas 
tradicionais na Província: Adoração Diurna e Noturna 

e Fraternidade Eucarística. 

 

A maioria de nossas paróquias e santuários está 
localizada nos grandes centros urbanos. Isso porque 

no passado facilitava a participação das multidões de 
fiéis que acorriam às igrejas centrais das cidades. Os 

tempos mudaram.   
Hoje os centros históricos das cidades se 

transformaram em grandes áreas de comércio e da 
administração pública. As famílias tradicionais se 

mudaram para os bairros em busca de melhor 
qualidade de vida.  

As pessoas enfrentam grandes dificuldades de 
locomoção nos precários meios de transportes 

urbanos, que demandam muito tempo.  E ainda 
sofrem com a insegurança e o medo, por causa da 



 

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) 

 

Comissão Vida Servidora 
4 

violência, cada vez mais presentes nas grandes 
cidades.   

Por último, vale a pena lembrar que o culto 
eucarístico fora da missa, em diversas modalidades 

de louvores e adorações durante o dia e noites de 
vigília eucarística se espalhou por todas as paróquias 

e comunidades. Isso possibilita às pessoas fazerem a 
adoração em sua própria paróquia, e aos poucos, elas 

vão abandonando os nossos santuários.  
Mesmo assim, está havendo um grande esforço 

de manter uma presença e uma renovação constante 
do quadro dos adoradores, através dos encontros de 

formação eucarística e retiros espirituais.  
Uma bela experiência está acontecendo em Belo 

Horizonte no Santuário da Boa Viagem, reservando 
algumas noites do mês exclusivamente para as 

mulheres, que se inscreveram como adoradoras 
noturnas e passam a noite no santuário. 

 

2º: SEMANAS EUCARÍSTICAS 

Com quem? Párocos/Reitores, religiosos e Leigos da 
Associação. 

Quando? A partir de 2016 até 2018 como período de 
experiência. 

Onde? Em nossas paróquias/santuários. 

Como? Propondo um tema único para todas as 
paróquias/santuários e indicando roteiros 
referenciais. 

Objetivo: Revitalizar as Semanas Eucarísticas 
realizadas em nossas paróquias/santuários, 

buscando unificar elementos de sua estrutura. 
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Desde os primórdios nossas comunidades mais 
tradicionais, com o apoio das respectivas dioceses, em 

nível diocesano, cada ano celebram a “Semana 
Eucarística” em preparação à festa de Corpus Christi, 
ou de Cristo Rei. Daí a dificuldade de escolher um 
único tema para toda a província. Atualmente, no 

Regional 1 a Paróquia de São Benedito continua 

realizando anualmente as Semanas e na Santíssima 
Trindade, foi iniciada esta prática. No Regional 2, 

continuam realizando anualmente as 
Paróquias/Santuários Sant’Ana ( Rio de Janeiro), São 

Pedro Julião Eymard (Sete Lagoas) Coração 
Eucarístico de Jesus (Caratinga) e Boa Viagem ( Belo 

Horizonte); No Regional 3 as semanas eucarísticas em 
Buenos Aires e Santiago realizam por ocasião da 

Festa do Fundador.  
Observa-se, que está havendo um grande esforço 

de todos para celebrar a Semana Eucarística, ou ao 
menos um Tríduo Eucarístico em todas as paróquias 

e santuários, em preparação à Solenidade de Corpus 
Christi.  
 

3º: SEMANAS LITÚRGICAS 

Com quem? Contando com a assessoria de 

liturgistas. 

Quando? Durante o quadriênio, ficando para cada 

paróquia/santuário definir a data da realização local. 

Onde? Em nossas paróquias/santuários. 

Como? Incentivando os párocos/reitores através de 

subsídios contendo sugestões para a realização das 
Semanas. 

Objetivo: Revitalizar ou implantar a prática das 
Semanas Litúrgicas para promover formação básica 

de liturgia para os fiéis de nossas 
paróquias/santuários. 
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Embora sejamos conscientes da importância 
deste projeto para a província, infelizmente não foi 

possível implantá-lo como uma prática anual em 
nossas comunidades. Porém, algumas comunidades 

conseguiram realizar algo importante sobre este 
projeto, promovendo cursos e palestras sobre liturgia 

no decorrer do quatriênio, sobretudo em São 
Benedito. 

 

4º: CURSO DE EYMARDIANEIDADE 

Com quem? Religiosos da Província ou convidados 

para assessorias. 

Quando? Por Regional, distribuído da seguinte forma: 

Regional 1: Agosto de 2015 
Regional 2: Agosto de 2016 

Regional 3: Agosto de 2017  

Onde? Cada coordenador do Regional preparará o 
local e sua infraestrutura, e em contato com a 

Comissão, definirão a data e a metodologia. 

Como? Aprofundar os escritos espirituais do 

fundador (cf. versão italiana e portuguesa). 

Objetivo: Promover a formação sobre a vida e o 
pensamento do Fundador para um maior 

conhecimento por parte dos Religiosos, Religiosas e 
Leigos e Leigas Sacramentinos. 

 
Com a participação dos religiosos, dos leigos e 

leigas sacramentinos e outros convidados, este 
projeto foi muito bem sucedido nos três regionais e 

nas datas previstas: Regional 1, em agosto de 2015, 
na Comunidade Santíssima Trindade, em José Walter 

– Fortaleza. Regional 2, em agosto de 2016, na 
Comunidade do Santuário de Caratinga. E no 

Regional 3, em agosto de 2017, na Basílica de Buenos 
Aires. Foi escolhido como tema do curso nos três 
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regionais: o estudo, o aprofundamento e o significado 
para toda a Congregação dos 150 anos do “Voto do 

Dom de Si”, que o nosso Santo Fundador fez durante 
o Grande Retiro de Roma, entregando-se totalmente a 

Deus. Nesta ocasião, seguindo o exemplo de S. Paulo, 
ele fez esta grande declaração: “vivo, mas não sou eu 

que vivo, é Cristo que vive em mim” (Gl 2,20). O dom 
que Padre Eymard fez de si mesmo no voto da 

personalidade nos mostra uma nova maneira de 
compreender sua vida eucarística.  

O Curso de Eymardianeidade foi o acontecimento 
maior de cada regional. Sem dúvidas depois deste 

curso o Santo Eymard se tornou mais conhecido e 
presente em nossas vidas. Houve um grande afluxo 

de pessoas em todos os regionais.  
 

5º: JUVENTUDE EUCARÍSTICA 

Com quem? Sob a responsabilidade do Superior 
Provincial, o coordenador da Comissão Vida Servidora 

e do Ir. Carlos como Diretor Local, em comunhão com 
os representantes dos jovens. 

Onde? Basílica do Santíssimo Sacramento em 

Buenos Aires. 

Como? Revendo e aprovando seus estatutos e projeto 

de vida, para realizar as promessas dos jovens já 
preparados. 

Objetivo: Legalizar a existência da Juventude 
Eucarística em Buenos Aires encaminhando pedido 

ao Conselho Geral, para incentivar com isso a 
continuidade deste projeto na cidade. 

 

Após a aprovação deste projeto por parte do 
Superior Geral, como um dos ramos da Agregação do 

Santíssimo Sacramento, houve uma pequena 
experiência com o um grupo de jovens de João 
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Pessoa, sob o comando do Superior Provincial, na 
elaboração e na prática dos estatutos próprios para a 

agregação da Juventude Eucarística Sacramentina. 
 Com a transferência dos religiosos não houve 

continuidade deste projeto em Buenos Aires. 
 

6º: ENCONTRO DOS PÁROCOS E REITORES 

Com quem? Párocos, Reitores e Conselho Provincial. 

Onde e quando? Centro Emaús no primeiro semestre 

de 2016 e 2018. 

Como? Encontros de formação e partilha das 
realidades pastorais de nossas paróquias/santuários 

com temáticas a serem definidas pela Comissão. 

Objetivo: Criar unidade e identidade sss em nossas 

paróquias/santuários. 

 

O grande objetivo deste encontro é criar maior 
unidade e comunicação entre párocos e reitores de 

nossa Província. 

Com a presença de todos os párocos e reitores de 
todas as comunidades foram realizados no Centro 

Emaús os dois encontros nas datas previstas.  
No encontro de 2016 os párocos e reitores 

refletiram sobre a revitalização de nossas obras 
eucarísticas tradicionais: Adoração Diurna e Noturna, 

e a Fraternidade Eucarística em nossas diversas 
comunidades. Em seguida os padres estudaram as 

origens do culto eucarístico fora da missa e a 
importância da Solenidade de Corpus Christi. Falou-

se ainda sobre o significado litúrgico e social da 
Procissão de Corpus Christi, como parte integrante da 

liturgia da festa. Testemunho público da fé na 
presença real de Nosso Senhor na Santíssima 

Eucaristia, após a celebração. 
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Neste ano de 2018 o encontro tratou três temas 
muito atuais: Os desafios do ministério de párocos e 

reitores em nossa Província Nossa Senhora de 
Guadalupe, levando em conta a realidade de cada 

paróquia e santuário. No segundo momento refletimos 
sobre os desafios atuais para a nossa missão 

eucarística sacramentina, conforme a nossa Regra de 
Vida, destacando os números: 41 – 42 – 35 – 37 e 27. 

 Concluímos esta parte com uma mensagem 
XXXV Geral sobre a nossa missão na Igreja. Na parte 

da tarde se falou sobre o Ano do Laicato proposto pela 
CNBB e que estamos vivendo desde a festa de Cristo 

Rei de 2017, com o encerramento para a festa de 
Cristo Rei deste ano. Foi estudada a teologia do 

laicato baseado no documento 105 da CNBB: 
“Cristãos Leigos e Leigas na Igreja e na Sociedade: Sal 

da Terra e Luz do Mundo” (Mt,5,13-14). 
Completou-se a reflexão sobre o ano do laicato 

com um estudo sobre o texto do Pe. Fiorenzo Salvi, 

sss “O Padre Eymard e os Leigos”. 
Os Padres fizeram uma profunda avaliação da 

nossa missão nas respectivas paróquias e santuários, 
nestes últimos quatro anos e colocaram várias 

sugestões para que, partindo da Regra de Vida, das 
orientações dos Capítulos Geral e Provincial nossas 

Paróquias se tornem autênticas comunidades, 
moldadas pela Eucaristia, fonte e centro de sua vida. 

Elas serão: 
 

- Lugar de anúncio e vida evangélica. 
- Lugar de oração, adoração eucarística e festa. 

- Lugar de partilha e comunhão. 
- Lugar de liberdade e promoção da pessoa humana. 
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7º: PUBLICAÇÕES 

Com quem? Comissão Servidora, Centro Eucaristia e 
Emaús. 

Onde e quando? Durante o quadriênio. 

Como? A Comissão, com anuência do Conselho, 
decide o que publicar e encaminha para a sua 

execução no Centro Emaús. 

Objetivo: Traduzir e publicar escritos do fundador e 

outros livros de interesse da Província. 

 

Na penúltima reunião do conselho, em março 
deste ano, o Padre Provincial comunicou que já tem a 

licença para tradução e publicação em português da 
coleção Eymard, publicada em francês e italiano. Dois 

já foram traduzidos para o português. Está em 
negociações com a Editora Loyola. Em breve sairão as 

primeiras publicações: “ Rezando 15 dias com o Padre 
Eymard” e “Um pensamento por dia”.  

 

8º: ASSOCIAÇÃO DOS LEIGOS E LEIGAS 
SACRAMENTINOS 

Com quem? Coordenação Provincial da Associação e 
Diretores Locais. 

Onde e quando? Durante o quadriênio. 

Como? Participando das reuniões da coordenação 
provincial e animando as comunidades locais; 

revendo os roteiros de formação permanente a partir 
dos roteiros dos religiosos. 

Objetivo: Consolidar a ALLS. 

 
A Associação dos Leigos e Leigas Sacramentinos 

está ligada à Comissão Vida Servidora, e tem como 
Diretor o Superior Provincial. Ele tem acompanhado 

pessoalmente o caminhar da Associação. A 
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Coordenadora Provincial apresentará o relatório dos 
trabalhos e da situação atual da Associação. 

 

9º: DOCUMENTO DA COMISSÃO INTERNACIONAL 
DE MISSÃO 

Com quem? Pe. Marcelo Carlos, sss e Comissão 
Servidora. 

Onde e quando? Durante o quadriênio. 

Como? Reunião com Pe. Marcelo para contato com o 
documento e planejamento das estratégias de 

trabalho. 

Objetivo: Estudar e divulgar o documento da 

Comissão Internacional de Missão. 

 

Infelizmente não foi possível concretizar este 
projeto durante este quadriênio. 
 


