
 

 

 
                                   

Eu sou o pão da vida, quem 

vem a mim não terá mais 
fome. (João 6;35)             

 

 

Se tendes a Eucaristia o que             

quereis mais. S. P. Julião 
Eymard. 
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______________________________________________________________________ 

Relatório do Contexto atual da Adoração Perpétua.  

Ano – 2018 

 

Por ocasião do Capítulo Provincial da Congregação do Santíssimo 
Sacramento (Sacramentinos), Província Nossa Senhora de Guadalupe, 

(Brasil, Chile e Argentina). 

Através do Superior Provincial Pe. Hernaldo Farias e seu Conselho 
fui convocada a participar do capitulo com o relatório aqui presente, 
tendo, como objetivo: apresentar o contexto atual salientando os 

avanços e desafios da Adoração Perpétua do Santuário Arquidiocesano 
de Belo Horizonte. 

A convite de Pe. Marcelo Silva, Reitor do mesmo, ha três anos, 
vem assessorando com ele e os demais sacramentinos a Adoração 

Perpétua em nosso Santuário. No que compete a nós, em sintonia com 
nossos Carismas. Através das descobertas que o próprio trabalho nos 
compraz trazemos, através de nossas trajetórias do dia-a-dia, 

expectativas de esperança, mesmo diante de desafios. Portanto, nosso 
maior intuito será reestruturar, enaltecer, preservar e contribuir para 
que a obra começada por Deus disseminada por S.P.J. Eymard não 

perca pelo tempo o sentido da presença de Jesus na Eucaristia.  
Celebrado e prolongado na contemplação de seus Mistérios. Por isso, 

sou grata pela oportunidade concedida.  

A Adoração atualmente esta em prosseguimento de revitalização, 

onde nossa meta é prosseguir buscando dar continuidade ao já 
existente, há oitenta anos. Contudo viemos sobre orientação de Pe. 
Marcelo trabalhando em prol da mesma, com novas formas de ter 

aderência de mais adoradores para o Santuário, onde ressaltamos agora 
no ano de 2018 teremos a investidura de mais um grupo de Mulheres, a 

partir de uma formação embasada com aprofundamentos com temas 
como: Culto Eucarístico Fora da Missa; Mistério Celebrado; Mistério 
Contemplado e São Pedro Julião Eymard Apostolo da Eucaristia. Sendo 

estes temas administrados em seis encontros, com Pe. Marcelo, Pe. 
Alejandro, Pe. Jesus e Pe. Gregório. Momentos como esse são 

promovidos de formação permanente como o Retiro Anual;  Assembleia 
para os  Zeladores encontro de formação todos os 3º domingos para 
adoradoras diurnas, iniciando com a adoração e em seguida formação 

no salão paroquial e Catequese durante a  Semana Eucarística.  
Entretanto outras ações vêm sendo tomadas a partir de iniciativas dos 
envoltos para a propagação de novos adoradores, como realizada 
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recentemente a Feira Fepasmig, (uma tenda com a exposição de artigos, 
a fim de levar ao conhecimento dos visitantes a importância do 

Santuário Eucarístico).  

Na dinâmica de Papa Francisco com a orientação e persistência 

de Pe. Marcelo, foram organizadas missões Inter paroquiais. Iniciando 
em Santa Luzia, posteriormente em Sabará.  Ressaltando a semana de 
Missão Eucarística no bairro São Geraldo- BH, em 2017, por ocasião da 

comemoração dos oitenta anos de Adoração Perpétua com o lema: Igreja 
da Boa Viagem em saída, tendo por finalidade a evangelização centrada 

na Eucaristia, com visitas nas paróquias, famílias, dentre outras 
pastorais e movimentos, saliento o terço dos homens (onde a partir 
deles se fundiu um novo grupo de adoradores.). Além da oportunidade 

de levar aos que ali passavam, informações com panfletos sobre a 
Adoração. Provindos impressos de materiais. Utilizando montagem de 

tendas para atendimento individual daqueles que se sentiam 
vocacionados a serem novos adoradores. 

Retratando nossos desafios na Adoração Noturna, estamos 
conscientes que a mesma, em sua maioria dos adoradores das noites, 
estão envelhecidos, ressaltando até mesmo o tempo de caminhada com 

as dificuldades de acessibilidade pelo seu grau de saúde. Onde vemos a 
necessidade substituir seus integrantes! Trazendo consigo novos 

membros, para que assim não defase a perpetuidade. Somos 
conscientes que nem tudo depende de nós, com o excesso de 
espiritualismos oferecidos com a globalização, o ser humano afastou-se 

dos compromissos cristãos e principalmente o homem em sua 
religiosidade. Não é que não existam homens que procuram por 
adoração perpétua, existem sim. Porém precisamos ver as necessidades 

que correspondem os apelos hoje de acordo com os sinais dos tempos, e 
suas perspectivas. O que veremos na exposição do dia 28-06. 

Como apresentado acima temos posteriormente a apresentação 
da atualidade da Adoração Noturna embasada no ano de 2018 até a 

presente data. 
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Noite Soma Total de Adoradores

Masculina 27 Noites 482 Adoradores.

Feminina 4 Noites 121 Adoradoras.

Total de Adoradores Noturnos 
Cadastrados 

                         (Mensal)  

603

 

Obs:  Entre as noites mensais contemos grupos de adoradores que 

frequentam intercaladamente das 21:00 horas às 23:00 horas, 
redistribuídos dentro de doze noites, sendo um total de 15 grupos, 

sendo este numero invariável com o passar dos meses.  

Total de Adoradores Mensais Diurnos 1.462 

 

Obs.: Este número pode ser incerto de acordo com a contagem dos 
cartões, possivelmente pra um numero maior de adoradores uma vez 

que tem oscilações de acordo com cada mês. 
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GRUPOS DE ADORAÇÃO DIURNA 
SEMANAL  

 

10 

GRUPOS DE ADORAÇÃO DIURNA 
MENSAL 

 

20 

 

A partir do relato acima a seguir temos um embasamento sobre o ano 
de 2017.  

 

ADORADORES MASCULINOS  

 

Total: 6.219 

ADORADORAS FEMININAS 

 

Total: 1416 

 

Portanto, sendo a Adoração, o prolongamento dos Mistérios de Cristo.  

A partir do nosso tempo dedicado ao Santuário, aqui me faço 
contribuir para juntos em fraternidade continuarmos a trilhar os passos 
do Apostolo da Eucaristia, S.P. Julião Eymard, buscando novos 

caminhos em direção à continuidade da Adoração Perpétua.  

 

 

Irmã Luzia Divina Silva sb 

BELO HORIZONTE 

Junho de 2018 


