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PROJETO DE PASTORAL VOCACIONAL 

 

1ª ETAPA DE FÉ 

 

ITINERÁRIO DE 

ACOMPANHAMENTO 

À LUZ DA EER 

ENCONTROS DA PV ATIVIDADES 

ESPECÍFICAS 

DA PV 

ATIVIDADES DA 

COMUNIDADE SSS 

CRITÉRIOS DE 

ADMISSÃO À 

PRÓXIMA ETAPA 

IN-VOCAÇÃO (VIDA 

ORANTE) 

 

Objetivo: Levar o/a 

jovem a descobrir a 

beleza e o valor da 

Eucaristia. 

Aproximar-se (março-

maio) 

Como Jesus, 

aproximarmo-nos dos 

jovens de maneira 

desinteressada, com 

atitude de escuta e de 

resposta às suas 

inquietações, suscitando 

confiança. 

 

Fevereiro: Despertar 

 

Março: Encontro para 

autoconhecimento e 

origem familiar. 

 

Abril: Jesus e a oração. 

 

 Escola de oração para 

jovens. Experimentar 

métodos de oração 

pessoal: contemplação 

da natureza, oração 

silenciosa, Lectio 

divina. 

 Participação do 

promotor vocacional 

em encontros de jovens 

da paróquia/santuário. 

 Oração mensal pelas 

vocações (preparar 

roteiro). 

 Instituição e 

manutenção de 

acompanhamento 

espiritual de jovens 

em nossas paróquias e 

santuários. 

 Instituir na 

paróquia/santuário a 

Escola mistagógica de 

Oração. 

 Ter sensibilidade e 

aptidão à 

concentração/silêncio/ 

contemplação. 

 Cultivar a importância 

da oração e da 

Eucaristia para a sua 

vida cristã. 

Semear (cf. Mt 13,1-9) 

Considerar o coração do 

jovem como terreno 

propício para acolher a 

Palavra de Deus e seu 

chamado, anunciando-lhe 

o Evangelho. 

Maio: Encontro Vocação 

humana do cristão a partir 

do Batismo na Bíblia.  

 

Junho: Vida 

sacramentina de oração à 

luz da EER. 

 Escola de oração para 

jovens. Experimentar 

métodos de oração 

comunitária: adorações, 

Ofício Divino, 

Celebração Eucarística. 

 Participação dos jovens 

em celebrações do 

Ofício Divino, da 

Eucaristia e da adoração 

da comunidade 

religiosa. 
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2ª ETAPA DE FÉ 

 

ITINERÁRIO DE 

ACOMPANHAMENTO 

À LUZ DA EER 

ENCONTROS DA PV ATIVIDADES 

ESPECÍFICAS 

DA PV 

ATIVIDADES DA 

COMUNIDADE SSS 

CRITÉRIOS DE 

ADMISSÃO À 

PRÓXIMA ETAPA 

COM-VOCAÇÃO 

(VIDA FRATERNA) 

 

Objetivo: Conduzir o 

jovem a descobrir 

novamente a beleza do 

“viver juntos”, para optar 

por uma das vocações na 

Igreja e no mundo (nossa 

identidade eucarística X 

secular; matrimônio). 

Acompanhar  

Auxiliar o jovem em seu 

discernimento vocacional 

(discernir a presença e a 

vontade de Deus), 

conduzindo-o na e para a 

liberdade. 

Agosto: A vocação 

eucarística de Pe. Eymard. 

 

Setembro: Encontro 

pessoal com psicólogo 

(Laudo). 

 

 

Outubro: Encontro 

comunitário com 

psicólogo - Relações 

humanas – o outro e sua 

importância para o meu 

existir e viver. 

 

 Participação efetiva na 

vida familiar 

(contribuições efetivas 

de trabalhos, encontros 

e econômicas). 

 Iniciar 

acompanhamento 

especificamente 

vocacional (familiar e 

religiosa/secular). 

 Encontro pessoal 

mensal com o 

promotor vocacional 

para o seu 

discernimento 

(orientação espiritual). 

 Oração mensal pelas 

vocações (preparar 

roteiro). 

 Manutenção de 

acompanhamento 

espiritual de jovens em 

nossas paróquias e 

santuários. 

 Acompanhamento dos 

jovens nas pastorais da 

comunidade eclesial. 

 Acolhimento de jovens 

para um final de 

semana de convivência 

em nossa comunidade 

religiosa. 

 Participação dos jovens 

da PV em nossas 

celebrações e festas 

congregacionais. 

 Ter passado pelas duas 

primeiras etapas: in-

vocação e com-vocação. 

 Ter participação na 

Eucaristia dominical 

como valor. 

 Ter capacidade de 

relações humanas com o 

outro (fraternidade, 

estima, respeito, 

confiança). 

 Perceber e experimentar 

a importância da vida 

comum (comunidade 

familiar, eclesial e 

religiosa). 

 Ter noção de nossa 

identidade eucarística. 

 Ter capacidade de 

planejamento e 

liderança. 

 Coerência entre fé e 

vida. 

 Ter capacidade de 

acolhida da proposta 

vocacional sss. 

Educar (cf. Lc 24,13-27) 

Orientar o jovem em suas 

crises e falta de 

referenciais evangélicos 

para que, conhecendo-se 

melhor, possa vislumbrar 

o seu verdadeiro eu em 

confronto com o Senhor e 

sua proposta de vida. 

Novembro: Convivência 

– presença do jovem um 

final de semana na 

comunidade religiosa. 

 

Dezembro: Retiro de 

decisão para a etapa Pro-

vocação. 

 Exigência da frequência 

maior à Eucaristia 

dominical. 

 Celebrações da Palavra de 

Deus.  

 Compromisso eclesial do 

dízimo. 

 Experiências de Lectio 

Divina para confrontar-se 

com a Palavra de Deus, 

discernindo sua vocação. 

 Visita à família do 

candidato. 
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3ª ETAPA DE FÉ 

 

ITINERÁRIO DE 

ACOMPANHAMENTO 

À LUZ DA EER 

ENCONTROS DA PV ATIVIDADES 

ESPECÍFICAS 

da PV 

ATIVIDADES DA 

COMUNIDADE SSS 

CRITÉRIOS DE 

ADMISSÃO À 

PRÓXIMA ETAPA 

PRO-VOCAÇÃO 

(VIDA SERVIDORA) 

 

Objetivo: Responder ao 

chamado de Deus para 

aprofundar na convivência 

comunitária em vista de 

uma vida de caridade 

(serviço) nas relações 

humanas. 

Formar (cf. Lc 24,28-35) 

Orientar e conduzir o 

jovem a emoldurar-se, 

configurar-se a Cristo que 

se revela na Eucaristia. 

Fevereiro: Análise sócio 

eclesial do país.  
 

Março: Convivência na 

comunidade religiosa por, 

mais ou menos, uma 

semana. 

Conteúdo: Conhecimento 

de nossa missão sss (RV 

31-45). 
 

Abril: Experiências de 

contatos com testemunhos 

de vida eclesial (obras 

sociais com voluntariado; 

testemunho de religiosos, 

etc.). 

 Exigência de uma ação 

(engajamento) 

pastoral. 

 Oração mensal pelas 

vocações. 

 Manutenção de 

acompanhamento 

espiritual de jovens em 

nossas paróquias e 

santuários. 

 Acompanhamento dos 

jovens nas pastorais da 

comunidade eclesial. 

 Acolhimento de jovens 

para uma semana de 

convivência em nossa 

comunidade religiosa. 

Impressões dos 

religiosos. 

 Celebração Penitencial 

de Jovens como 

experiência vocacional. 

 Participação dos jovens 

da PV em nossas 

celebrações e festas 

congregacionais.  

 Busca do conhecimento 

dos valores e demandas 

do jovem de hoje (a 

partir dos que nos 

procuram). 

 Ter passado pelas etapas 

anteriores: in-vocação, 

com-vocação e pro-

vocação. 

 Conhecimento e 

interesse pelos valores 

eucarísticos. 

 Revelar sensibilidade 

para com a realidade dos 

pobres a partir de sua 

realidade pessoal. 

 Revelar conhecimento da 

realidade sócio-política e 

econômica do seu Estado 

e do País. 

 Revelar capacidade de 

sensibilidade para com 

os sofrimentos (paixão) 

do outro. 

Discernir 

Preparar o jovem para 

assumir responsabilidades 

pessoais a partir do 

cotidiano da vida, 

confiando-lhe tarefas que 

o ajudem a se 

desenvolver. 

Maio: Encontro 

comunitário com 

psicólogo/a: verificar a 

capacidade de fazer 

rupturas e opção de vida. 

 

Junho: A resposta 

eucarística de Santo 

Eymard à realidade do seu 

tempo. 

 

Agosto: Retiro de Opção 

de Vida Regional (ROV). 

Duração mínima: dois 

dias. 

 Participar do tríduo e 

Solenidade do 

Fundador. 
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4ª ETAPA DE FÉ 

 

ITINERÁRIO DE 

ACOMPANHAMENTO 

À LUZ DA EER 

ENCONTROS DA PV ATIVIDADES 

ESPECÍFICAS da PV 

ATIVIDADES DA 

COMUNIDADE SSS 

CRITÉRIOS DE 

ADMISSÃO À 

PRÓXIMA ETAPA 

ADESÃO 

 

Objetivo: Inserir o 

candidato em nossa vida 

cotidiana, para um mútuo 

conhecimento (suas 

opções e aptidões; nossa 

proposta eucarística de 

vida). 

Acolher 

Acolher o jovem para 

fazer uma experiência 

eucarística conosco. 

Setembro: 

 Encontro de decisão 

de etapa de formação 

(propedêutico ou pré-

noviciado) 

 Visita à família do 

candidato para 

acompanhamento/verif

icação da opção do 

candidato. 

 

Outubro (3 grupos):  
G1 – PV: Avaliação 

pessoal da caminhada 

vocacional, para uma 

definição de continuidade 

ou não. 

 

G2 – Propedêutico : 

Avaliação da caminhada 

vocacional em vista do 

ingresso ao Propedêutico. 

 

G3 – Pré-noviciado:  

Orientações para o 

ingresso ao Pré-noviciado 

e seu ritmo cotidiano de 

vida. 

 

Novembro: 

G1 – PV: Definições de 

continuidade do 

 Encontro pessoal para 

definição de opção. 

 Definição:  

 Ingresso no 

Propedêutico? 

 Ingresso no Pré-

noviciado? 

 Continuar o 

acompanhamento 

vocacional? 

 

 

 Oração mensal pelas 

vocações. 

 Manutenção de 

acompanhamento 

espiritual de jovens em 

nossas paróquias e 

santuários. 

 Acompanhamento dos 

jovens nas pastorais da 

comunidade eclesial. 

 Definição de 

acolhimento de jovens 

para experiência de 

propedêutico nas casas 

definidas pelo Conselho 

Provincial. 

 Ter passado pelas etapas 

anteriores: in-vocação, 

com-vocação, pro-

vocação e adesão. 

 Ter feito o ROV. 

 Exigências acadêmicas 

de ensino médio. 

 Ter feito uma opção 

mais consciente por 

nosso estilo e 

espiritualidade 

eucarísticos de vida. 
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acompanhamento 

vocacional (etapa e tempo 

do Projeto PV a dar 

continuidade de 

acompanhamento). 

 

G2 - Propedêutico: 

Orientações para ingresso 

ao Propedêutico. 

 

G3 – Pré-noviciado: 

Preparação imediata para 

o vestibular.   

 

Dezembro:  

 

G2 – Propedêutico: 
Experiência de uma 

semana na casa de 

Propedêutico. 

 

G3 – Pré-noviciado: 

Encaminhamentos de 

documentação para o 

Vestibular (realizado em 

janeiro). 
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Oportunidades como fontes de experiências – Atividades complementares:  

Investir na participação e envolvimento de jovens (não apenas da PV) em encontros específicos para os mesmos: barraca/tenda vocacional, etc. 

 

 

ECLECISAL PROVINCIAL LOCAL 

 Ordenações 

 Jornadas missionárias 

 Jornadas Diocesanas da Juventude 

 Jornadas de orações pelas vocações (mês 

vocacional) 

 JMJ 

 Congressos Eucarísticos Diocesanos e 

Nacionais 

 Profissões religiosas 

 Ordenações 

 Renovações de votos 

 Profissões Perpétuas 

 Promessas laicais 

 Profissão Servitium Christi 

 Acampamentos eucarísticos 

 Ministérios Leitorato e Acolitato 

 Missões Ad gentes 

A comunidade: 

 Momentos formativos abertos 

 Festas 

A paróquia/Santuário: 

 Acampamentos eucarísticos 

 Lectios divinas 

 Adorações 

 Festas patronais 

 Festas sacramentinas 

 Investiduras de MESC 

Diversos ministérios: 

 Acólitos 

 MESC 

 Leitores 

 Canto litúrgico e música 

 Grupo WhatsApp GPS 

 Sites Provincial e paroquiais 
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CRITÉRIOS PARA O INGRESSO DE JOVENS NO PROPEDÊUTICO OU PRÉ-

NOVICIADO 

 

 

Estes critérios foram elaborados e revisados ao longo dos encontros da PV Provincial e Equipe de 

Formadores, durante o mandato de 2014-2018 e apresentados ao Conselho Provincial em sua reunião 

ordinária de dezembro de 2017.  

O Promotor Vocacional preparará para cada candidato uma pasta contendo toda a trajetória de seu 

acompanhamento. Esta será apresentada a seu tempo aos integrantes da PV Provincial.  

É imperativo que o Programa da PV Provincial seja seguido pelos Promotores Vocacionais, 

garantindo a assimilação dos valores e processos ali propostos.   

 

Da instituição:  

 

1. Ter participado de ao menos 80% dos encontros vocacionais da província, principalmente do ROV, 

para o ingresso no Propedêutico.  

2. Ter passado, ao menos, seis meses pelo Propedêutico para o ingresso no Pré-noviciado. Casos 

particulares devem ser analisados.  

3. Ter um parecer positivo constante nos laudos psicológicos (previstos nos encontros da PV), ao 

menos, de possíveis questões de serem trabalhadas.   

4. Ter engajamento pastoral em sua comunidade paroquial. Caso haja algum problema em seu 

engajamento, solicitar do pároco as informações necessárias ou acolhê-lo em uma paróquia 

sacramentina ou outra, para um trabalho pastoral.  

5. Ser apresentado e aprovado pela Equipe de Formação (PV e formadores).  

Apresentar na reunião da PV:  

a. Laudo psicológico  

b. Parecer da comunidade religiosa  

c. Carta de avaliação do reitor ou formador, caso seja egresso  

d. Ficha cadastral com dados pessoais, familiares e pastorais, com foto  

2. Ter contato com a família do candidato no decurso do processo vocacional (cf. projeto PV).   

3. Ter recebido os sacramentos de iniciação cristã.  

4. Se for egresso, que o Promotor Vocacional ou o Superior Provincial solicite aos responsáveis carta de 

informações de sua experiência e os motivos de sua saída ou dispensa.   
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5. Para um egresso, ter informações sobre a instituição da qual participou.   

6. Verificar o comportamento e manifestações do candidato nas redes sociais.  

7. Verificar o histórico de vida profissional do candidato, percebendo sua disposição para o serviço.  

8. Verificar no processo vocacional que o candidato tenha equilíbrio afetivo-sexual.   

9. Verificar no processo vocacional se o candidato tem saúde mental, capacidade de trabalho em 

conjunto e disposição para a autoavaliação e obediência.  

10. Elaborar parecer da Comunidade Sacramentina paroquial local sobre o candidato, a ser apresentado à 

Equipe de Formação.  

11. Ter aprovação final para o ingresso do candidato ao Pré-noviciado com parecer final do Superior 

Provincial e de seu Conselho.  

  

Do candidato:  

 

 

1. Caso possível, ter acompanhamento de um diretor espiritual.  

2. Ter transparência em seu diálogo no processo vocacional. Isso exige do animador vocacional uma 

sensibilidade de percepção das condições e da veracidade do candidato. Verificar sua reta intenção.   

3. Ter equilíbrio emocional e religioso.  

4. Ter boa cognição e aptidão intelectual.    

5. Ter visão e prática espiritual e eclesiológica equilibradas.   

6. Ter no mínimo 18 (dezoito) anos de idade.    

7. Solicitar por carta ao Provincial o ingresso na comunidade, seja no Propedêutico ou no Pré-

Noviciado. 

8. Superar o exame vestibular para o ingresso no Pré-noviciado. Caso não supere, sugerir ao candidato o 

ingresso no propedêutico.  

9. Ao candidato que tiver feito algum curso superior, propor fazer Aspirantado como tempo probatório.   

10. Caso o candidato já tenha cursado Filosofia, solicitar cópia autenticada do diploma e do histórico 

escolar. No Pré-noviciado, esse candidato, após discernimento da Equipe de Formação, poderá cursar 

uma especialização em Filosofia, cursar espanhol ou outro curso adequado a nossa espiritualidade.   
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FICHA DE IDENTIFICAÇÃO VOCACIONAL 

Congregação do Santissimo Sacramento 

Província de Nossa Senhora de Guadalupe- Brasil-Argentina -Chile   

 

 

 

 

I. IDENTIFICAÇÃO  

Nome completo    

DN / Idade    

Endereço    

Naturalidade  
Cidade: ____________________     Estado:______              País:_________  

Telefones  
Fixo: (    ) ___________________   celular (   ) ____________________  

  WhatsApp (    ) ______________________  

e-mail  
  

Facebook    

  

II. FAMÍLIA  

Nome do pai    

Nome da mãe    

Irmãos?  

Quantos?  

  

Endereço    

Cidade/Estado    

Contatos 

familiares  

Nome: ________________________________ Parentesco _________  

Telefone: _______________________   

 

 

 

 

 

Foto 3x4 
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III. ESCOLARIDADE  

Ensino Médio  Local;_____________________________  

Cursando/ano:______  

Concluído/ano: __________________  

Curso Superior   

(  ) sim  

(  ) não  

Qual:___________________________   

 Local: ____________________________  

Cursando/ano:______  

Concluído/ano: __________________  

  

IV. ATIVIDADES  

Profissional          

(   ) sim  

(   ) não  

 
Função: _______________________    

Local:_________________________  

Endereço:______________________  

Telefone:_______________________  

Eclesial   

 

  

Diocese:_______________________________  

Paróquia:_______________________________  

Pastorais: ____________________________________  

Qual(is)__________________________________  

Período____________  

  

V. EGRESSO  (   ) SIM       (    ) NÃO  

Experiências 

em outras 

instituições 

religiosas ou 

outros 

seminários  

  Qual (is):  ______________________________________________  

Local: __________________________________  

Contato do formador: __________________________________  

Endereço da casa de formação/seminário: _____________________ 

________________________________  

  

 

VI. OUTRAS INFORMAÇÕES    

1) Você foi batizado/crismado na Igreja Católica Apostólica Romana? Em que paróquia/Diocese?  

 

 

 

 

 

2) Que aptidões você percebe ter nos campos profissional, intelectual e espiritual?   
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3) Em que medida o compromisso cristão em sua família influenciou seu despertar vocacional?  
 

 

 

   

4) Escreva, de maneira resumida, sua história vocacional.   

 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

5) Escreva um pequeno relato contando como você conheceu nossa congregação e quem lhe sugeriu 

procurar-nos.  

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

  

6. Que outras informações você julga importantes e que desejaria acrescentar?  

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 
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ROTEIROS DA PASTORAL VOCACIONAL PROVINCIAL 
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ROTEIROS DO PROJETO DE PASTORAL VOCACIONAL 

  

A - Primeira etapa de Fé: IN-VOCAÇÃO (vida orante)  

  

Objetivo: Levar o jovem a descobrir a beleza e o valor da Eucaristia.  

  

1 – ITINERÁRIO: APROXIMAR-SE (três encontros)  

  

PRIMEIRO ENCONTRO: DESPERTAR (fevereiro) 

 

1. Orientações Práticas:  

a) Buscar um local para acolhimento (sala) bem aconchegante. De preferência um salão ou, até mesmo, 

um jardim, cujo espaço seja agradável, confortável e acolhedor.  

b) Preparar o local, se possível, com símbolos cristãos e eucarísticos (uvas, cálice, pão, água, óleos, cruz, 

panos, bíblia, velas, etc.)  

c) A divulgação do “DESPERTAR” deve ser feita pelo menos um mês antes de realizar o encontro 

ocorrer com recursos de mídia diversos (panfletos, banners, Facebook, site, nos avisos das missas, etc.) 

nas paróquias sacramentinas.   

d)  Pressupõe ainda que esse encontro foi agendado com o candidato e responsável legal, de acordo com a 

agenda paroquial.   

  

2. Ambientação:  

a) Este encontro tem a duração de 60 a 90 minutos.  

b) Ter na entrada do local do encontro religiosos, formandos ou jovens da comunidade para acolher os 

convocados. Entregar a oração vocacional para eles com um bombom ou bala, desejando-lhes boas-

vindas.   

c) É preferível haver um grupo que anime o encontro com violão, carron, teclado, etc. Ter músicas 

animadas para dinamizar os momentos.  

d) Colocar vários despertadores no ambiente.   

e) Fazer uma boa acolhida, pedir para que cada um diga seu nome, significado do nome e como está 

chegando para esse encontro.   

f) Fazer o questionamento: O que me despertou vir aqui?  

  

3. Dinâmica  

a) Colocar pregados no chão pés de papel com palavras (Quem sou eu? Para onde eu vou? O que quero 

da vida? etc.), fazendo um caminho pelo corredor principal. Colocar vários pés, com dizeres repetidos e 

pedir para os vocacionados olharem os pés e pegarem um, aquela pergunta que mais chama sua atenção.  

b) Dispor as cadeiras em círculo e os símbolos no meio do local de encontro.  

c) Partilhar as questões e controlar a fala deles, marcando o tempo, no despertador do celular.  
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Ex.:   

  

  

  

  

  

  

  

 

3. Iluminação Bíblica:   Is 50,4-5  

a) Após a leitura, ter um momento pessoal de interiorização da Palavra.  

b) Retornar à dinâmica dos pés, dar o sentido de ser os pés. Lançar as perguntas, que devem ser 

respondidas no verso do pé que cada um pegou.  

- Já me perguntei sobre minha vocação?  

- Como meu ouvido está atento à voz de Deus?  

- Eu me coloco na postura de ouvir?  

- Como ouço Deus?  

- Onde eu gostaria de colocar meus pés?  

c) Partilha da dinâmica    

d) Salmo 138(139)  

  

4. CONCLUSÃO   

O que o encontro despertou em mim?  

 (Lembrar do próximo encontro, pedir que tragam fotos deles e da família)  

Partilha de lanche   

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Quem  

sou eu?   
Para  

onde eu  

vou?   

O que  

quero  

da vida? 
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SEGUNDO ENCONTRO: AUTOCONHECIMENTO E ORIGEM FAMILIAR 

(março) 

Orientações práticas  

1. Preparar um ambiente aconchegante e descontraído. Sugestão com almofadas, poltronas, um canto 

com porta-retratos de famílias, ícones ou imagens de São Pedro Julião Eymard, símbolos eucarísticos;  

2. Material necessário:  

• Revistas diversas que tenham fotos de pessoas e de lugares,  

• Fotos dos participantes e de seus familiares (solicitar no encontro anterior que todos levem fotos suas e 

de seus familiares)  

• Papel sulfite  

• Lápis, caneta ou pincel  

• Cola  

• Tesoura  

• Computador e multimidia para assistir a um filme.  

• Filme:  Eu Maior (acessar no youtube)  

  

O Encontro  

Objetivo: Levar os jovens ao autoconhecimento a partir de sua origem familiar, experiências de vida e 

suas características pessoais.  

  

1. Acolhida  

Que seja de forma amorosa e fraterna, tendo uma música popular e alegre de fundo. As pessoas vão 

chegando e se acomodando na sala.  

  

2. Partilha  

Pedir que partilhem como chegam a esse encontro, o que esperam do encontro e o que ficou do último. 

Deixar à vontade a partilha, não forçar quem ainda está calado. Motivar a partir dos acontecimentos 

diários, sejam alegrias, sofrimentos, etc.  

   

3.  Dinâmica I: escrita do nome  

Com esta dinâmica, cada um entra em contato com sua origem nominal. Como surgiu seu nome, sua 

relação com ele, como gosta de ser chamado. Seu significado e se sua personalidade tem algum traço com 

este nome.  

a) Fazer uma breve introdução da dinâmica, sem explicá-la demais.   

b) Colocar em uma mesa folhas de papel sulfite, lápis, caneta, pincel e pedir que cada um pegue uma 

folha, lápis ou caneta ou pincel, o que preferir.  

c) Usar cinco minutos para escrever o nome (desenhando ou não). Escrever lentamente.  

d) Os que terminarem, favor ficar em silêncio aguardando os outros terminarem.  

e) Partilha da produção: cada um dizer:  

- Nome completo;  

- Como foi para você escrever este nome desta forma?   
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- Sua origem, significado, quem escolheu seu nome, etc.  

  

4. Dinâmica II: identificando-se com personagens   

Pedir que cada um pegue uma folha, lápis, revistas e tesoura. Podem trocar as revistas entre eles. A 

dinâmica consiste em se identificar nos personagens das revistas, bem como identificar sua família. 

Assim que um personagem for identificado por alguma característica que lhe é marcante, recorte a foto e 

cole no papel, colocando o nome e a relação familiar. O ideal é que pelo menos o núcleo familiar esteja 

completo.   

Dar um tempo de 20 minutos para a execução da tarefa.    

Após fazer a partilha: qual o motivo ou característica dos personagens chamaram sua atenção e, assim, 

identificando-os com você ou com seus familiares?   

  

5. Dinâmica III: conhecer a família  

Cada um de nós tem uma origem familiar e isso nos vai moldando para a vida. O objetivo dessa dinâmica 

é identificar-se como membro da família. Pedir que peguem as fotos que cada um trouxe de seus 

familiares e mostre, identificando quem são e falando um pouco de como é sua família (alegre, festiva, 

pacata, pequena, grande, irmãos, tios, primos, etc.).  Escreva em um parágrafo: O que é família para 

você? O que acha que você é para a família? Qual a relação desses personagens com as fotos da família 

que você trouxe?  

  

6. Dinâmica IV  

Assistir ao filme “Eu maior”.  Preparar pipoca, sucos, balas...  

Trata-se de um documentário com visão do autoconhecimento de diversas pessoas. Em seguida, refletir 

sobre o filme.  Deixar livre em um primeiro momento para que cada um manifeste sua visão sobre o 

filme. Depois, quem está conduzindo traz alguns elementos direcionando a reflexão.  Por ex. Quais 

reflexões chamaram mais sua atenção? Por quê?   

  

7. Dinâmica V  

Voltar à genealogia de cada um e, diante da reflexão: O que mudou? Qual o sentimento de pertença que 

cada um tem? Voltar no que cada um escreveu na Dinâmica II e refletir se há necessidade de reescrever 

ou acrescentar algo. Fazer a partilha.    

  

8. Avaliação do encontro e lembrar o próximo.   

9. Proposta para o dia seguinte: Fazer uma experiência na família de sangue ou de fé, a partir do que 

foi vivenciado neste encontro.   

10. Encerrar com a oração vocacional.  

 

Outras possíveis dinâmicas: espelho, acróstico do nome 

 

 

 

-.--.-.-.-.-.-.-.- 



17 
 

 
 

TERCEIRO ENCONTRO: JESUS E A ORAÇÃO - abril 

  

1. Subsídio  

 O Método da Lectio divina a partir da teologia litúrgica
1
  

Nosso objetivo com este estudo é compreender o método da Lectio divina
2
 ou Leitura Orante da Bíblia 

numa perspectiva litúrgica, ou melhor, na perspectiva da teologia da liturgia.   

O mistério da páscoa de Cristo celebrado em cada liturgia nos faz contemporâneos a este evento e 

participantes da salvação. É a partir deste sentido maior da liturgia cristã que queremos verificar a relação 

entre liturgia e o método da Lectio divina.  

Ler a Bíblia de maneira orante não é uma prerrogativa cristã. Existe até mesmo uma prática semelhante 

de leitura dos livros sagrados, no Budismo. O antigo judaísmo já fazia a meditação da Torah, o Livro da 

Lei (cf. Ne 8). Esse método foi também assimilado pelos primeiros cristãos (cf. 2Tm 3,14-16).  

Desde o princípio, portanto, gerações e gerações de cristãos aplicaram o método de orar a partir das e com 

as Sagradas Escrituras. Os Santos Padres (Patrística), tanto do Oriente quanto do Ocidente, assumiram 

para si e ensinaram essa prática na vida das comunidades cristãs do início do primeiro milênio, deixando 

inúmeros comentários bíblicos, frutos da meditação pelo uso do método.  

Entre outros testemunhos, João Cassiano (V século) nos aponta não somente para a prática da leitura 

orante das Sagradas Escrituras, mas também para a finalidade da mesma: “Se quiserdes chegar ao 

verdadeiro conhecimento das Escrituras... esforçai-vos por vos entregar com assiduidade, ou melhor, 

constantemente, à leitura sagrada, até que esta ruminação contínua impregne vosso espírito e o forme de 

algum modo a sua imagem...”
3
. São Bento (480-547), pela prática, imprime a expressão Lectio divina em 

sua Regra (cf. Regra de São Bento, 48,5). E, assim, vários outros autores viveram e escreveram sobre o 

método, desde Orígenes, passando por Bernardo e Saint-Thierry.  

A vida monástica (padres do deserto e cenobitas – conventual) assumiu a Lectio divina para si como 

método perene de meditação e contemplação na busca da ascese pessoal e comunitária. Fizeram das 

Sagradas Escrituras seu alimento espiritual e cotidiano, certos de que “não só de pão vive o homem, mas 

de toda palavra que sai da boca de Deus” (Dt 8,3; cf. Mt 4,4).   

Em um dado momento da história, sentiu-se a necessidade de dar certa consistência ao método, definindo 

seus passos e deixando-o por escrito para ajudar, sobretudo, os neófitos (recém-batizados), para 

adquirirem a prática de meditar as Sagradas Escrituras, na busca da santificação e divinização pessoal e 

comunitária. Por volta do ano 1150, o monge Guido (Cartuxo) elaborou os quatro degraus do método 

como forma de uma escada para o paraíso.   

Vários santos experimentaram o método, como São Francisco de Assis, entre outros. São Pedro Julião 

Eymard, além de ter praticado o método da Lectio divina (cf. Œuvres complètes, vol. V, NR 36,1) o 

                                                             
1
 Este texto readaptado foi preparado por Padre Hernaldo Farias, para uma formação do mesmo conteúdo no CETEP, em 

2013.   
2
 É vasta a bibliografia sobre a Lectio divina. Indicamos: CRB, A Bíblia na formação. Col. Tua Palavra é vida, Loyola, São 

Paulo 
2
2000. Fr. Carlos Mesters muito escreveu sobre o assunto. A CNBB – Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, 

através da Comissão Bíblico-Catequética, tem promovido muito a prática do método da Lectio divina. Em 2011 lançou o 

site http://www.lectionautas.com.br/ , contendo elementos ligados à Sagrada Escritura e uma proposta de leitura orante dos 

textos bíblicos da Eucaristia dominical.  
3
 João Cassiano, Conferência 14. In: Antologia Litúrgica. Textos litúrgicos, patrísticos e canónicos do primeiro milénio, 

Secretariado Nacional de Liturgia Fátima, Porto 2003, n. 4144.  

http://www.lectionautas.com.br/
http://www.lectionautas.com.br/
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ensina quando trata da vida de oração (cf. Œuvres complètes, vol. VI, NP 46,22), citando São Bernardo, 

pois para ele o alimento da Palavra deve ser degustado com afeição, para, ao reconhecermos nossas 

fragilidades, sejamos homens e mulheres melhores.  

O método tinha nutrido a fé de várias gerações de cristãos. Foi na baixa Idade Média, porém, que o 

método sofreu deformações e desvios, quando a Igreja passou a praticar a questio (o questionamento) e a 

disputatio (a discussão) sobre vários temas, desde os sacramentos até as Sagradas Escrituras, 

principalmente a Eucaristia. Essas práticas levaram à devotio moderna e à meditatio segundo Loyola 

através de uma oração mais introspectiva, com o acento no psicológico.  

A Lectio divina somente se manteve mais íntegra em ambientes, como nos mosteiros dos Servos de Maria 

(Servitas), desembocando no Concílio Vaticano II com a compreensão da Liturgia da Palavra nas 

Constituições Sacrosanctum Concilium e na Dei Verbum. Esta, por sua vez, incentivou a prática do 

método: “Eis por que é necessário que todos... se apeguem às Escrituras por meio da assídua leitura 

orante... Lembrem-se, porém, que a leitura da Sagrada Escritura deve ser acompanhada pela oração a fim 

de que se estabeleça o colóquio entre Deus e a humanidade...” (DV 25).  

A vida religiosa também o assumiu, sobretudo na Europa e América Latina. Aqui foi acrescido mais um 

degrau – a ação (actio), como forma de comprometimento da pessoa e da comunidade na transformação 

das realidades humanas e sociais.  

O objetivo maior da Lectio divina é o de configurar-se à pessoa de Cristo pela meditação de sua Palavra e 

assimilação da história da salvação. “Eu vivo, mas não eu: é Cristo que vive em mim. Minha vida atual na 

carne, eu a vivo na fé, crendo no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim” (Gl 2,20)
4
. Quem 

pratica o método da Lectio divina, portanto, não o pode fazer sem decidir mudar de vida! Elemento 

essencial na espiritualidade da Quaresma. Pois quem o pratica dele sai uma pessoa diferente, nova ou em 

processo de renovar-se!  

A Lectio divina, por isso, está intimamente ligada à Liturgia. Citemos alguns elementos desta íntima 

ligação:  

  

1. Na Liturgia, a Sagrada Escritura torna-se Palavra de Deus.   

 Em todos os sacramentos e sacramentais, em particular, na Celebração Eucarística, a Liturgia da Palavra 

é parte integrante da liturgia sacramental, formando um só ato de culto. Na liturgia, pela Palavra 

proclamada, há uma relação pessoal de Deus com a comunidade reunida e da comunidade com Deus. Por 

isso, é Palavra de Deus e não palavra sobre Deus. A liturgia é, assim, o lugar privilegiado para a escuta da 

Palavra de Deus.  

  

2. O rito próprio da Liturgia envolve a mensagem de uma Lectio divina.   

 Nesta relação pessoal, Deus mesmo se digna vir a nosso encontro e fala conosco: expõe seu projeto de 

salvação, realizado em seu Filho Jesus Cristo, ponto culminante da Liturgia da Palavra, na proclamação 

do Evangelho. É Cristo quem está nos falando! – leitura. Pelos cantos e Salmo, respondemos ao Senhor 

que nos falou e compreendemos seu projeto de salvação pela homilia – meditação. Através das preces, 

clamamos ao Senhor pelas situações concretas da vida da comunidade, para que seu projeto de salvação e 

de manifestação do Reino do Pai aconteça – oração. Todo esse diálogo com o Senhor desemboca na 

                                                             
4
 É bom lembrar que este texto é o mais citado por São Pedro Julião Eymard.  
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Liturgia Eucarística, quando, pela oração eucarística, elevamos louvores e reconhecemos que Deus se 

mantém fiel à aliança, assumida e realizada em Jesus, o Cristo, seu Filho e Senhor nosso. Pois somente 

por Cristo, com Cristo e em Cristo é que podemos render ações de graças ao Pai – contemplação. Apenas 

nosso cotidiano irá validar o que celebramos. Dessa forma, nossa maneira de agir e de pensar devem ser 

moldadas pela liturgia que celebramos, tendo como referência a Palavra do Senhor que escutamos - ação.   

  

3. A Lectio divina é oração.   

 Difere de uma catequese ou de um círculo bíblico e, principalmente, de uma aula exegética sobre o texto 

bíblico ou de momentos intimistas, sem fundamentos para a leitura do texto sagrado. Ela é leitura orante 

da Bíblia. O método não pode ser experimentado sem uma dimensão orante e, por isso, ritual. Os degraus 

(4 ou 5), sendo experimentados individualmente ou em grupo, devem ser conduzidos num clima e 

ambiente de oração. Daí a importância de preparar o espaço, os subsídios necessários: cantos, salmo, 

Bíblia e oração final (que pode brotar da oração ou tomar uma da Celebração Eucarística).  

  

4. A Lectio divina é preparação para as celebrações.   

 O método tem sido muito usado no Brasil, como forma de preparar-se para a celebração e como 

preparação das Equipes de Liturgia e no exercício dos diversos ministérios, sobretudo dos leitores e 

salmistas. Fugindo de uma forma mais racional, o método da Lectio divina tem ajudado na recuperação de 

uma atitude orante no preparar as celebrações e na vivência do ministério. Além disso, o método é uma 

eficiente ferramenta para a preparação de homilias, tornando-as verdadeiras exposições de uma autêntica 

meditação da Palavra de Deus. 

 

5. A Lectio divina deve ser feita dos textos bíblicos da celebração dominical (ou de outra).   

 O método se encaixa perfeitamente no esquema da Liturgia da Palavra, como preparação pessoal para 

uma mais frutuosa participação na liturgia. O texto a ser “rezado” é o Evangelho. As duas leituras são os 

elementos para alargar a visão do texto pela meditação. O Salmo Responsorial pode ser usado como o 

Salmo final do método e a oração coleta (do dia), como a oração que o conclui. Dessa forma, nós nos 

prepararemos para escutar o Senhor que falará na celebração, com o coração aberto a sua fala, pois suas 

promessas se realizarão na própria celebração – dimensão sacramental da Palavra e do próprio 

sacramento.  

  

Como vimos, há uma íntima relação entre a liturgia e o método da Leitura orante da Bíblia, desde que o 

mesmo seja vivido como oração. Ou podemos dizer, como um importante método de oração pessoal e 

comunitária.  

  

 Algumas orientações para a Lectio divina  

 

 Antes do encontro, preparar o ambiente (bíblias, velas, sinais quaresmais, etc.).  

1. Valorizar o silêncio desde a chegada ao local onde ocorrerá o momento orante.  

2. Ter em mente os seguintes passos da Lectio divina:  

  

1. Lectio – Ler a Palavra de Deus: O que o texto diz?  
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2. Meditatio – Meditar a Palavra de Deus: O que o texto me diz?  

3. Oratio – Orar a Palavra de Deus: O que o texto me faz dizer a Deus?  

4. Contemplatio – Contemplar a Palavra de Deus: O que o texto me leva a assumir?  

5. Actio – Agir a partir da Palavra de Deus: Como a Palavra me leva a agir?  

  

2. Iluminação  

A. Instrução Geral da Liturgia das Horas - IGLH – nº 3 e 4  

 

I. A ORAÇÃO DE CRISTO   

 Cristo, Orante do Pai   

Vindo ao mundo para comunicar aos homens a vida divina, o Verbo que procede do Pai como esplendor 

da sua glória, «Sumo Sacerdote da Nova e Eterna Aliança, Cristo Jesus, ao assumir a natureza humana, 

introduz nesta terra de exílio o hino que eternamente se canta no Céu». Desde aquele momento, ressoa no 

coração de Cristo o louvor divino expresso em termos humanos de adoração, propiciação e intercessão. E 

tudo isto Ele apresenta ao Pai, como Cabeça da nova humanidade, Mediador entre Deus e os homens, em 

nome de todos, para benefício de todos.   

O próprio Filho de Deus, que é «um com o Pai» (cf. Jo 10, 30) e que, ao entrar no mundo, disse: «Eu 

venho, ó Deus, para cumprir tua vontade» (Hebr 10, 9; cf. Jo 6, 38), nos quis deixar também exemplos de 

sua oração. E assim é que os Evangelhos O apresentam com muita frequência a orar: quando pelo Pai é 

revelada sua missão, antes de chamar os Apóstolos, quando bendiz a Deus na multiplicação dos pães, no 

monte, quando de sua transfiguração, quando opera a cura do surdo-mudo e ressuscita Lázaro, antes da 

confissão de Pedro, quando ensina os discípulos a orarem, ao regressarem de sua missão, ao abençoarem 

as criancinhas, quando roga por Pedro. Sua atividade cotidiana nós a vemos estreitamente ligada à oração, 

como que nasce da oração; levanta-se alta madrugada ou fica pela noite adentro, até a quarta vigília, 

entregue à oração a Deus. Temos, além disso, justos motivos para crer que tomava parte nas orações que 

publicamente se faziam nas sinagogas, onde «tinha por costume» ir aos sábados, ou no templo, ao qual 

chamava casa de oração, bem assim como nas orações que os piedosos israelitas costumavam fazer 

diariamente em particular. Recitava também às refeições as tradicionais «bênçãos» a Deus, como 

expressamente vem narrado na multiplicação dos pães, na última Ceia, na ceia de Emaús; e (na última 

Ceia) cantou os salmos com os discípulos.  Até os derradeiros momentos de sua vida, próximo já da 

Paixão, na última Ceia, na agonia, na Cruz, o Divino Mestre apresenta-nos a oração como sendo a alma 

de seu ministério messiânico e do termo pascal de sua vida. Assim, «nos dias de sua vida mortal, 

apresentou orações e súplicas, entre clamores e lágrimas, Àquele que O podia livrar da morte, e foi 

atendido por sua piedade» (Hebr 5, 7). E, mediante a oblação perfeita consumada na cruz, «realizou a 

perfeição definitiva daqueles que são santificados» (Hebr 10, 14); finalmente, ressuscitado dentre os 

mortos, continua sempre vivo a interceder por nós.  

 

B. Catecismo da Igreja Católica - CIC – 2598 a 2606 
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NA PLENITUDE DO TEMPO  

2598. O drama da oração é-nos plenamente revelado no Verbo que Se faz carne e habita entre nós. 

Procurar compreender sua oração através do que suas testemunhas dela nos dizem no Evangelho é 

aproximar-nos do santo Senhor Jesus, como da sarça ardente: primeiro, contemplando-o a Ele próprio em 

oração; depois, escutando como Ele nos ensina a rezar para, finalmente, conhecermos como é que Ele 

atende nossa oração.  

  

JESUS ORA  

2599. O Filho de Deus, feito Filho da Virgem, aprendeu a orar segundo seu coração de homem. 

Aprendeu as fórmulas de oração com sua Mãe, que conservava e meditava em seu coração todas as 

«maravilhas» feitas pelo Onipotente (41). Ele ora com as palavras e nos ritmos da oração de seu povo, na 

sinagoga de Nazaré e no Templo. Sua oração brotava de uma fonte muito mais secreta, como deixa 

pressentir quando diz, aos doze anos: «Eu devo ocupar-me das coisas de meu Pai» (Lc 2, 49). Aqui 

começa a revelar-se a novidade da oração na plenitude dos tempos: a oração filial, que o Pai esperava de 

seus filhos, vai finalmente ser vivida pelo próprio Filho Único em sua humanidade, com e para os 

homens.  

2600. O Evangelho segundo São Lucas sublinha a ação do Espírito Santo e o sentido da oração no 

ministério de Cristo. Jesus ora antes dos momentos decisivos de sua missão: antes de o Pai dar 

testemunho d'Ele quando de seu batismo (42) e de sua transfiguração (43) e antes de cumprir, pela paixão, 

o desígnio de amor do Pai (44). Reza também antes dos momentos decisivos que vão decidir a missão de 

seus Apóstolos: antes de escolher e chamar os Doze (45), antes de Pedro O confessar como o «Cristo de 

Deus» (46) e para que a fé do chefe dos Apóstolos não desfaleça na tentação (47). A oração de Jesus 

antes dos acontecimentos da salvação de que o Pai O encarrega é uma entrega humilde e confiante de sua 

vontade à vontade amorosa do Pai.  

2601. «Estando um dia Jesus em oração em certo lugar, quando acabou, disse-lhe um de seus discípulos: 

Senhor, ensina-nos a orar» (Lc 11, 1). Não é, porventura, ao contemplar primeiro seu Mestre em oração, 

que o discípulo de Cristo sente o desejo de orar? Pode então aprendê-la com o mestre da oração. É 

contemplando e escutando o Filho que os filhos aprendem a orar ao Pai.  

2602. Jesus retira-se muitas vezes sozinho para a solidão, no cimo da montanha, preferentemente à 

noite, a fim de orar (48). Em sua oração, leva os homens, porquanto Ele próprio assumiu a humanidade 

em sua encarnação e os entrega ao Pai, oferecendo-se a Si mesmo. Ele, o Verbo que «assumiu a carne», 

em sua oração humana, partilha tudo quanto vivem «seus irmãos» (49); e se compadece de suas fraquezas 

para livrá-los delas (50). Foi para isso que o Pai o enviou. Suas palavras e suas obras aparecem, então, 

como a manifestação visível de sua oração «no segredo».  

2603. Os evangelistas retiveram duas orações mais explícitas de Cristo durante seu ministério. E ambas 

começam por uma Ação de Graças. Na primeira (51), Jesus louva o Pai, reconhece-o e o bendiz por ter 

escondido os mistérios do Reino aos que se julgavam sábios e os ter revelado aos «pequeninos» (os 

pobres das bem-aventuranças). Seu estremecimento – «Sim, Pai!» – revela o íntimo de seu coração, sua 

adesão ao «beneplácito» do Pai, como um eco do Fiat de sua Mãe quando de sua concepção e como 

prelúdio do que Ele próprio dirá ao Pai em sua agonia. Toda a oração de Jesus está nessa adesão amorosa 

de seu coração de homem ao «mistério da vontade» do Pai (52).  
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2604. A segunda oração é referida por São João (53), antes da ressurreição de Lázaro. A ação de graças 

precede o acontecimento: «Pai, Eu Te dou graças por Me teres escutado», o que implica que o Pai atende 

sempre o que lhe pede; e Jesus acrescenta logo: «Eu bem sabia que Tu me atendes sempre», o que 

implica, por seu turno, que Jesus pede constantemente. Assim, apoiada na ação de graças, a oração de 

Jesus revela-nos como devemos pedir: Antes de lhe ser dado o que pede, Jesus adere Àquele que dá e se 

dá em seus dons. O Doador é mais precioso do que dom concedido, é o «tesouro», e é n'Ele que está o 

coração do Filho; o dom é dado «por acréscimo» (54).  

A oração sacerdotal de Jesus (55) ocupa um lugar único na economia da salvação. Será meditada no final 

da primeira seção. Ela revela, de fato, a oração sempre atual de nosso Sumo-Sacerdote e, ao mesmo 

tempo, contém tudo quanto Ele nos ensina em nossa oração ao Pai, que será explicada na segunda seção.  

2605. Quando chegou a hora em que cumpriu o desígnio de amor do Pai, Jesus deixa entrever a 

profundidade insondável de sua oração filial, não só antes de livremente entregar-se («Abbá... não se faça 

minha vontade, mas a tua»: Lc 23, 42), mas até em suas últimas palavras já na Cruz, onde orar e dar-se 

coincidem: «Perdoa-lhes, ó Pai, pois não sabem o que fazem» (Lc 23, 34); «Em verdade te digo: hoje 

estarás comigo no paraíso» (Lc 23, 43); «Mulher, eis aí teu filho» [...] «Eis aí tua mãe» (Jo 19, 26-27); 

«Tenho sede!» (Jo 19, 28); «Meu Deus, por que me abandonaste?» (Mc 15, 34) (56); «Tudo está 

consumado» (Jo 19, 30); «Pai, em tuas mãos entrego meu espírito» (Lc 23, 46), até o «grande brado» com 

que expira (57).  

2606. Todas as desolações da humanidade de todos os tempos, escrava do pecado e da morte, todas as 

súplicas e intercessões da história da salvação estão reunidas neste brado do Verbo encarnado. E eis que o 

Pai as acolhe e as atende, para além de toda a esperança, ao ressuscitar seu Filho. Assim se cumpre e se 

consuma o drama da oração na economia da criação e da salvação. Dele nos dá o Saltério a chave em 

Cristo. É no hoje da ressurreição que o Pai diz: «Tu és meu Filho, hoje te gerei. Pede-me e Te darei as 

nações por herança e os confins da terra para teu domínio!» (Sl 2, 78) (58).  

A Epístola aos Hebreus exprime em termos dramáticos como é que a oração de Jesus realiza a vitória da 

salvação: «Nos dias de sua vida mortal, Cristo dirigiu preces e súplicas, com um forte brado e com 

lágrimas, Aquele que O podia livrar da morte e, por causa de sua piedade, foi atendido. Apesar de ser 

Filho, aprendeu, de quanto sofreu, o que é obedecer. E quando atingiu sua plenitude, tornou-se, para 

todos aqueles que Lhe obedecem, causa de salvação eterna» (Heb 5, 7-9).  

  

3. Leitura Orante Texto: Lc 5,15-16  

Colocar-se à luz do Espírito de Deus para ouvir a Palavra e seguir os quatro degraus da Leitura Orante 

da Bíblia:  

• 1º - Leitura:  O que o texto diz?  

• 2º - Meditação: O que Deus está me falando?  (Texto para ampliar a meditação): Hb 5,7-8  

• 3º - Oração: O que o texto me faz dizer a Deus?  

• 4º - Contemplação: Qual meu novo olhar a partir da Palavra?  

  

4. Questionamentos  

Na oração, o que me identifica com Jesus?  

  

5. Oração Final (na capela)  
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O PAI  NOSSO   

Parafraseado por São Pedro Julião Eymard  

"Em verdade, em verdade, vos digo; tudo o que pedirdes a meu Pai em meu nome, Eu vo-lo darei, afim 

de que o Pai seja glorificado no Filho."  

1. Pai nosso que estais no céu, — nos céus da Eucaristia, a Vós que estais nesse trono de graça e de 

amor, benção honra, glória e poder pelos séculos dos séculos.  

2. Santificado seja vosso nome, — em nós em primeiro lugar, por vosso espirito de humildade, 

obediência e caridade. Oxalá pudéssemos, cheios de humildade e abnegação, trabalhar para que fôsseis 

conhecido, adorado e amado em vossa Eucaristia.  

3. Venha a nós vosso reino, — vosso reino eucarístico. Reinai vós unicamente sobre nós, pelo império 

de vosso amor, pela vitória de vossas virtudes sobre nossos defeitos e pela efusão da graça e da vocação 

eucarística. Concedei-nos a graça e a missão de vosso santo amor para que possamos com ardor pregar, 

estender e difundir em toda a parte vosso reino eucarístico a fim de satisfazer deste modo o desejo que 

exprimistes com estas palavras: “Vim trazer fogo à terra e aquilo que desejo senão que abrase o mundo 

inteiro?" Oxalá fôssemos os incendiários desse fogo celestial.  

4. Seja feita vossa vontade, assim na terra como no céu, — fazei que não tenhamos outro prazer que o 

de pensar em Vós, desejar-Vos e querer-Vos; que, sempre e em tudo, renunciando a nós mesmos, só 

tenhamos luz e vida na obediência a vossa vontade, sempre boa, grata e perfeita. E quanto ao estado e ao 

progresso de nossa família eucarística, quero o que quiserdes, quero-o por que o quereis, quero-o como o 

quiserdes, quero-o enquanto o quiserdes. Pereçam todos nossos pensamentos e desejos, se de Vós não 

procederem, para Vós não se dirigirem e em Vós não permanecerem. 

5. O Pão nosso de cada dia nos dai hoje, — Senhor Jesus, que fizestes chover diariamente o maná do 

deserto para as necessidades de vosso povo; que quisestes ser a partilha e herança única e total dos 

levitas; que legastes aos Apóstolos vossa divina pobreza; nós queremos que só Vós sejais nosso 

procurador e despenseiro; e como tal vos elegemos. Sede Vós unicamente nosso alimento e nosso 

vestuário, nosso tesouro e nossa glória, nosso remédio nas enfermidades e nossa proteção contra os 

inimigos; nós vos prometemos nada receber, nada desejar dos favores humanos, nada das amizades do 

mundo. Vós sereis para nós tudo e os homens, nada! Dos homens só queremos cruz e esquecimento.  

6. Perdoai-nos nossas ofensas: — Perdoai, ó meu Jesus, os pecados de minha juventude; perdoai os 

pecados cometidos em minha santa vocação, para que, com um coração puro e consciência tranquila, ouse 

aproximar-me menos indignamente de vosso santo altar, e mereça servir-vos santamente, bem como 

louvar-vos com os Anjos e Santos. Esquecei, Senhor, dos prejuízos que nos foram dados. Não vos 

vingueis daqueles que se nos opõem, caluniam e perseguem; concedei-lhes bem por mal, a graça pelo 

delito, o amor pelo ódio. Como nós perdoamos a nossos devedores; — Sim, de todo coração, com 

verdadeira caridade, de toda nossa alma e com simplicidade infantil, desejamos sinceramente lhes sejam, 

como a nós, comunicados os dons de vosso amor.  

7. E não nos deixeis cair em tentação, — Afastai de vossa família eucarística as vocações falsas, 

mentirosas, impuras; não permitais jamais que esta pobre familiazinha caia nas mãos de um orgulhoso, de 

um ambicioso, nem de um homem ríspido e arrebatado. Não entregueis à fúria de animais ferozes e 

perversos aquelas almas que vos confessam e em Vós esperam. Preservai esta vossa família eucarística de 

todo e qualquer escândalo; conservai-a isenta de vícios, de servilismo mundano, alheia às vaidades do 
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século, a fim de que faça consistir sua glória em servir-vos santa e livremente, com paz e tranquilidade de 

espírito. 

8. Mas livrai-nos do mal. — Livrai-nos do demônio impuro, orgulhoso e semeador de discórdias. 

Livrai-nos das preocupações e cuidados desta vida, para que nos consagremos e tudo quanto possuímos, a 

vosso serviço eucarístico, com pureza de coração e espírito desprendido de tudo quanto é terreno. Livrai-

nos dos falsos irmãos, para que não oprimam esta pequenina Sociedade ainda em começo. Dos sábios do 

século, para que não corrompam em nós a simplicidade de vosso espírito. Dos sábios orgulhosos, para 

que não excitem vossa ira. Dos homens tíbios e efeminados, para que não dissolvam o vigor da santa 

disciplina e o ardor das virtudes. Dos homens inconstantes e hipócritas, para que não iludam nossa 

simplicidade.   

9. Amém. Ó Jesus, meu Senhor, em Vós esperei e não serei confundido eternamente. Só Vós sois bom, 

poderoso, eterno. Só a Vós honra e glória, amor e ação de graças pelos séculos dos séculos.  

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
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2 - ITINERÁRIO: SEMEAR (DOIS ENCONTROS)  

 

Objetivo: Considerar o coração do jovem como terreno propício para acolher a Palavra de Deus e seu 

chamado, anunciando-lhe o Evangelho.  

 

  

QUARTO ENCONTRO: VOCAÇÃO HUMANA DO CRISTÃO A PARTIR DO BATISMO NA 

BÍBLIA - maio 

“A graça do cristão é uma graça de adoção, de filiação divina, uma graça de amor (...) depois esse amor 

se desenvolve com a fé, cresce com as virtudes que ele inspira e aperfeiçoa (...)”  

São Pedro Julião Eymard  

  

1. Orientações Práticas:  

• Buscar um local agradável e aconchegante, com boa estrutura para a realização do encontro.  

• Preparar o local com símbolos do batismo.  

  

2. O encontro   

Objetivos:   

• Apresentar aos jovens a importância do sacramento do Batismo como o fundamento de toda a vida 

cristã, a porta de entrada para a vida no Espírito e para os outros sacramentos.   

• Despertar nos jovens a consciência de que, através do Batismo, somos incorporados na Igreja e 

nos tornamos participantes em sua missão.  

Duração:1h30m  

  

3. Iluminação bíblica: Mt 3,13-17  

  

4. Dinâmica   

Objetivo: Entender o significado do Batismo   

Material:   

• Iodo ou Povidine  

• Água sanitária ou cloro  

• Água, Vasilha transparente 

 Como desenvolver a dinâmica:  

Pegue a vasilha, coloque um pouco de água, dilua um pouco de iodo, reserve. Explique desde a criação 

como Deus criou nossos primeiros pais, com a desobediência deles entrou o pecado no mundo e que 

nascemos com a mancha do pecado. Observe que a água está escura. Coloque água sanitária nesta 

mistura, e o que acontece? A mistura escura ficou limpa como a água.   
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5. Reflexão  

É isso que o Batismo nos faz. * Lembrando que o Batismo é único, ele apaga totalmente a mancha do 

pecado original e nos faz filhos de Deus. Explicar a Graça Santificante do Batismo. “O Batismo nos 

concede a graça do novo nascimento em Deus Pai por meio de seu Filho no Espírito Santo."   

"O Santo Batismo é o fundamento de toda a vida cristã e a porta para receber os outros sacramentos. Pelo 

Batismo, somos libertados do pecado e regenerados como filhos de Deus; tornando-nos membros de 

Cristo, somos incorporados a Igreja e feitos participantes de sua Missão."   

O Batismo, ao mesmo tempo em que nos introduz na Igreja, nos incorpora ao Corpo Místico de Cristo, 

nos devolve a vida divina que nossos primeiros pais haviam perdido e dá também o perdão de todos os 

pecados atuais. Para Padre Eymard, o batismo foi a pedra angular de toda sua vida e vocação, sendo 

sempre por ele festejado.   

Nós pedimos, ó Pai, que...   

A expressão “sepultados na morte com Cristo, ressuscitam com Ele para a vida” nos remete à 

experiência fundante do cristianismo; a passagem da morte para a ressureição. A Igreja é incumbida de 

TESTEMUNHAR pela água, pelo sangue, pelo Espírito (Jo 16, 8-15); (1 Jo 5, 5-12):  Água – Batismo; 

Espírito – Crisma; presença do Espírito de forma permanente na vida do cristão e da Igreja; Sangue – 

Eucaristia.  

Sugestão: Trazer para esse momento de reflexão uma veste branca, símbolo do Batismo e de Cristo.    

  

6. Canto   

Banhados em Cristo  

  

7. Partilha  

O que significa o batismo para você?  

A que o batismo nos compromete na Igreja?  

  

Obs. Assegurar que fique claro aos vocacionados que o batismo:   

1. Nos leva a ser filhos de Deus: o cristão dá testemunho de Deus;  

2. Lava nossos pecados;  

3. Insere-nos na Igreja.   

 

8. Compromisso  

Pedir aos vocacionados que até o próximo encontro reflitam, a partir deste encontro, o significado de ser 

batizado em sua vida na Igreja, na família e na sociedade. Qual sua resposta como batizado?  

  

9. Oração Final  

• Credo Niceno-constantinopolitano  

• Canto: Sim, eu quero que a luz de Deus...  

•  

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
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QUINTO ENCONTRO: VIDA SACRAMENTINA DE ORAÇÃO À LUZ DA 

ESPIRITUALIDAE EUCARÍSTICA RENOVADA (EER) – junho 

 

1. Ambientação: Preparar um ambiente com símbolos eucarísticos (pão, uva, vinho, trigo, água...).  

2. Preparar no ambiente três espaços, sendo um com o ostensório, liturgia das horas, missal, ritual 

eucarístico, outro com fotos de familiares e amigos; e o outro com nomes de pastorais, serviço aos 

pobres, serviço social... (São três espaços indicando os pilares da dimensão da EER: vida orante, vida 

fraterna e vida servidora).  Obs. Não escrever nos espaços as dimensões.   

3. Acolher os jovens com um canto alegre, situar o tema do encontro explicando rapidamente o que é 

EER.    

 

4. Dinâmicas:   

A. Pedir que eles em silêncio transitem pelos espaços preparados e observem atentamente cada um, 

podendo tocar, voltar, etc.    

B. Fazer a experiência de vida servidora: possibilitar que os vocacionados ajudem na cozinha, lavando a 

louça, limpando, cuidando do jardim, enfim, fazendo tarefas na casa.   

C. Fazer a experiência de vida fraterna: motivar uma partilha de vida, uma experiência de dor, de conflito 

e, enquanto o vocacionado relata, os outros ouvem e acolhem fraternalmente.  

D. Fazer a experiência de vida orante: preparar uma oração ou uma adoração ou uma Celebração 

Eucarística, enfim, o que for mais adequado para o momento.  

E. Após as vivências de vida fraterna e servidora, levar os vocacionados a entenderem o que fizeram e 

distribuir material para subsidiar a partilha.   

F. Encerrar o encontro com a oração preparada pelos vocacionados.  

  

Sugestão - subsídios   

 O Concílio Vaticano II foi um marco para uma formulação teórica de nossa Espiritualidade Eucarística, 

fruto de um longo caminho realizado na Congregação. E, assim, responder com fidelidade criativa às 

inspirações de nosso Santo Fundador de eucaristizar as pessoas, a Igreja e a sociedade, de forma orante, 

fraterna e servidora.  

A vida, segundo a Espiritualidade Eucarística Renovada (EER), é a proposta de um itinerário da 

Congregação para o serviço do Culto Eucarístico e do compromisso de atrair a todos – sacerdotes e leigos 

- à Eucaristia (Cf. RV 43), como resposta pessoal e comunitária à vocação eucarística que tem sua origem 

no carisma específico eymardiano:   

 Seguindo o exemplo do fundador que chegou ao “dom de si mesmo”. “Eu vivo, mas não eu: é Cristo 

que vive em mim” (Gal. 2, 20)23;   

 Para os religiosos, religiosas e leigos associados, trata-se em primeiro lugar de um conhecimento básico 

(catequese e aprofundamento) da Eucaristia para descobrir suas riquezas e o anúncio ao mundo da força 

de renovação que nos engloba e nos compromete nesse dinamismo, por um mundo mais justo e 

verdadeiro...  (Cf. Atos do XXXI Capítulo Geral (1993), p. 182.).   
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 [...] O Capítulo Geral reconhece que o estilo de vida no qual nossa espiritualidade eucarística encontra 

realmente sua expressão se caracteriza pelo modo de vida de uma comunidade fraterna, de uma 

comunidade orante e de uma comunidade servidora.   

 

Uma comunidade fraterna   

A comunidade está constituída como uma comunidade eclesial de discípulos do Senhor que vivem como 

irmãos, segundo a Regra de Vida. Todos – religiosos e leigos, homens e mulheres com os que 

compartilham sua vida – são chamados a aceitarem-se mutuamente com suas diferenças. Preocupa-se em 

encarnar sua maneira de viver na cultura e na vida do povo onde se encontra.   

 

Uma comunidade orante   

A vida de oração da comunidade e de seus associados leigos constitui parte integrante da missão. 

Expressa-se nas Celebrações da Palavra e, de modo especial, na Celebração da Páscoa do Senhor, 

prolongada na oração diante do Sacramento do Corpo de Cristo.   

 

Uma comunidade servidora   

A espiritualidade da comunidade é também a força operante de seu objetivo apostólico, pela qual busca, 

em comunhão com os leigos, homens e mulheres, construir comunidades em que a Eucaristia é o centro 

da vida e a força inspiradora.  

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-..- 
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B - Segunda Etapa de fé: COM-VOCAÇÃO (vida fraterna) 

  

Objetivo: Conduzir o jovem a descobrir novamente a beleza do “viver juntos”, para optar por uma das 

vocações na Igreja e no mundo.  

  

ITINERÁRIO: ACOMPANHAR – (2 roteiros)  

  

SEXTO ENCONTRO: A VOCAÇÃO EUCARÍSTICA DE PADRE EYMARD - agosto 

Introdução 

Para falar sobre a vocação e resposta à vida eucarística de Pedro Julião Eymard, precisamos recorrer a sua 

vida e a suas palavras. Serão muito úteis suas notas pessoais escritas nos retiros espirituais e também 

alguns fatos que o marcaram em sua vida, como é a presença de Maria, a mãe de Jesus, nos Santuários. 

Na vocação eucarística de Pedro Julião, estiveram pessoas que o ajudaram; a voz de Deus se fez ouvir por 

mediações
5
, como acontecimentos, pessoas, lugares, etc. Como consequência, podemos dizer que a 

vocação se descobre com alguém que tem experiência e ajuda a saber distinguir a voz de Deus de outras 

vozes, como ocorreu com tantas figuras na Bíblia. O silêncio, a oração, os lugares e os tempos ajudam a 

perceber a voz de Deus que chama. Por isso, Pedro Julião faz seus retiros em silêncio e pede ajuda para 

discernir. Nessas reflexões, veremos alguns ritos de chamados: o batismo, a primeira comunhão, os 

Santuários Marianos e Maria, a mãe de Jesus, a devoção eucarística, ser fundador e apóstolo da 

Eucaristia, dom de si mesmo ao Senhor. 

Este é um trabalho ad experimentum com jovens aos quais se propõe a vocação eucarística de Pedro 

Julião Eymard. Por isso, é necessário tomar nota para melhorar o texto e as experiências. Este trabalho é 

uma simples colaboração com o Padre Rafael Cáceres, sss e os integrantes da Equipe Vocacional 

Sacramentina da Província Nossa Senhora de Guadalupe. 

 

Objetivo 

Propor aos jovens cristãos vocacionados aquilo que é importante na vocação eucarística de Pedro Julião 

Eymard para ser um parâmetro no discernimento vocacional. 

 

Método 

Em primeiro lugar, é necessário um Promotor Vocacional Sacramentino que ajude os jovens 

vocacionados a conhecerem alguns pontos fundamentais da vocação eucarística de São Pedro Julião 

                                                             
5
 Bento XVI, Ângelus, Praça de São Pedro, domingo, 15 de janeiro de 2012. No 2º domingo do Ano Litúrgico B são lidos os 

textos de 1 Samuel 3, 3b-10, 19 e João 1, 35-42. Bento XVI comentou: “Quero destacar o papel decisivo de um guia espiritual 

no caminho da fé e, em particular, na resposta à vocação de especial consagração ao serviço de Deus e de seu povo. A fé cristã, 

por si mesma, já supõe o anúncio e o testemunho: isto é, consiste na adesão à boa nova de que Jesus de Nazaré morreu e 

ressuscitou, e de que é Deus. Do mesmo modo, também o chamado para seguir Jesus mais de perto, renunciando a formar a 

própria família para dedicar-se à grande família da Igreja, passa normalmente pelo testemunho e pela proposta de um “irmão 

mais velho” que em geral é um sacerdote. Isto sem esquecer o papel fundamental dos pais que, com sua fé autêntica e alegre, e  

seu amor conjugal, mostram aos filhos que é belo e possível construir toda a vida no amor de Deus”. 
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Eymard. Refiro-me àquelas coisas “importantes” da vocação eucarística. Destacamos os aspectos que 

consideramos como valor e sustentação na própria vida. Os temas devem ser estudados anteriormente e 

aprofundados com outros textos, se possível. O Promotor Vocacional ou outro religioso sacramentino 

exporá as reflexões, utilizando uma linguagem compreensível aos jovens, de modo reflexivo, sendo claro 

naquilo que diz e criando um clima de oração. Tais reflexões devem vir acompanhadas de imagens que 

ajudem a concretizar para os jovens as ideias apresentadas, objetivando a comunicação integral. As 

imagens aparecem no final do texto e cada uma corresponde a um tema. 

Em segundo, seguem algumas perguntas para que o jovem vocacionado tenha um guia que o motive à 

reflexão. É interessante que anote por escrito seus pensamentos. Esse momento exige silêncio, reflexão e 

oração.  

Em terceiro lugar, é o tema para partilhar em conjunto. Que não se estendam, sobretudo se o grupo for 

numeroso. Esclarecer perguntas e dúvidas. Expressar suas ideias é fundamental porque “a boca fala do 

que está cheio o coração”. 

Em quarto lugar, terminar sempre em oração diante do Santíssimo Sacramento, do Sacrário ou da Cruz.  

Oração inicial  

Colocar um pão – grande e inteiro – numa mesa ao centro.  

Quem coordena deve fazer uma motivação, explicando que a vocação de Pedro Julião é uma vocação 

EUCARÍSTICA. Em seguida, motiva cada vocacionado a tirar um pedaço do pão e fazer uma pequena 

prece eucarística, ou seja, uma oração que tenha sentido de unidade, comunhão, partilha, solidariedade, 

etc. A oração deve ser concluída com o refrão: “O pão da vida, a comunhão nos une a Cristo e aos irmãos. 

E nos ensina a abrir as mãos, para partir repartir o pão” (2x).  

 

Pedro Julião destaca o importante de sua chamada e resposta. 

Iniciamos com uma breve leitura daquilo que Pedro Julião escreveu sobre sua vocação eucarística. No 

final de sua vida, meditou sobre sua trajetória em oração durante seu último Retiro Espiritual em Saint-

Maurice (Casa de Noviciado), três meses antes de falecer, e nos descreve as etapas em que experimentou 

a Eucaristia e seu compromisso. Estas são notas pessoais particulares que, sem sua permissão e com 

muito respeito, lemos para nosso bem, e que São Pedro Julião interceda por nós. Entremos no santuário 

de sua vida. Assim, escreveu em 28 de abril de 1868, das 10 às 11h. 

2° dia – das 10h às 11h:  

2ª Meditação: Fé eucarística 

A maior graça de minha vida foi uma fé viva no Santíssimo Sacramento desde minha infância:  

- graça de comunhão: o desejo de meu 8º ano: tudo para ela.  

- graça de devoção:  visita diária ao Santíssimo Sacramento. 

- graça de vocação:  

Em Fourvière: Nosso Senhor está sozinho no Santíssimo Sacramento, sem um grupo religioso que o 

assista, que o honre, que o faça glorificar! Por que não criar alguma coisa, uma Terceira Ordem? 

Em La Seyne: São José. Graça de doação, de fusão, de felicidade e que durou até a aprovação apostólica, 

tão agradecida. 

- graça de apostolado: fé em Jesus. Jesus está ali. A Ele, para Ele, por Ele e Nele. 
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Renovação 

Supliquei muito a Nosso Senhor que me renove nessa graça primeira. Jesus está ali, sozinho, esquecido 

pelos seus, estéril em seu Sacramento.  

Supliquei muito a ressurreição dessa graça, de minha situação tão dolorosa, tão triste, tão desolada já faz 

três anos. 

Sim, meu coração amou sempre Jesus-hóstia. Ninguém possuiu este coração. Entretanto, meu espírito, 

minha vida exterior, minhas relações demasiado naturais, demasiado expansivas, querendo gabar-me de 

minha vocação, consolar-me nas almas que pareciam amá-lo, que podiam glorificá-lo em mim: este foi o 

túmulo dessa graça primeira. Oh! Jesus! (De profundis clamavi ad te – Sl 129.1). Ressuscita em mim a 

primeira graça. (Cf. 2 Tm 1,6 e Ap 2,4). 

 

Uma fé viva no Santíssimo Sacramento 

A primeira informação que temos de Pedro Julião sobre sua orientação eucarística ele mesmo a comenta 

em seu Retiro pessoal em Saint-Maurice, em 28 de abril de 1868: 

“A maior graça de minha vida foi uma fé viva no Santíssimo Sacramento desde minha infância: graça de 

comunhão: o desejo de meu oitavo ano: tudo em direção a ela; graça de devoção: visita diária ao 

Santíssimo Sacramento”. 

Desde muito pequeno, demonstra uma viva piedade em relação ao Santíssimo Sacramento, manifestando 

seu desejo de ser sacerdote, às vésperas de sua Primeira Comunhão, em 16 de março de 1823. Em seu 

pequeno Diário, registrou o que estava ocorrendo em seu interior, no momento de fazer a Primeira 

Comunhão: “ Meu doce Jesus, eu vos dou graças porque viestes viver em meu coração” e acrescentou: 

“Meu doce Jesus, eu me dou todo a vós como vós vos dais inteiramente a mim. Meu Deus, meu tudo, 

Julião”. O que pode significar esta transparência de Pedro Julião: “Eu me dou todo a vós?” Certamente o 

que se estabelece é uma relação entre o desejo de ser sacerdote e o dia da Comunhão: “Quando recebi 

Jesus em meu coração, eu lhe confiei: “Eu serei sacerdote, eu vos prometo”. E depois de sessenta anos, 

registrou em seus apontamentos no dia 28 de abril de 1868, que foi seu primeiro presente: “Graça da 

Comunhão: era o desejo aos oito anos, tudo para Ele” (OC, V, 391: NR 45, 3). 

Entretanto, seu pai se opõe a seu projeto de ser sacerdote. Ele faz uma peregrinação ao Santuário de 

Nossa Senhora de Laos (a cargo dos Oblatos de Maria Imaculada: OM) para encontrar forças que lhe 

permitirão perseverar em sua decisão. Enquanto trabalha na pequena empresa familiar de extração de 

azeite de nozes, aprende Latim às escondidas para preparar sua entrada no Seminário. Finalmente, seu pai 

permite que ele vá e, em junho de 1828, entra para os Oblatos em Marselha. Depois de alguns meses, se 

vê obrigado a deixar o Noviciado em razão de sua saúde. Volta a La Mure para tratar-se. Seu pai falece 

em 03 de março de 1831. Restabelecido, Pedro Julião entra no Seminário Maior da Diocese de Grenoble, 

na Festa de Todos os Santos de 1831 e, três anos mais tarde, em 20 de julho de 1834, é ordenado 

sacerdote pelo bispo local, Dom Philibert de Bruillard (1765-1860). Em 22 de julho de 1834, celebrou a 

Primeira Missa no Santuário de Nossa Senhora de L’Osier, festa de Santa Maria Madalena. 

Durante cinco anos, exerceu seu ministério sacerdotal na Diocese de Grenoble, inicialmente em Chatte e, 

depois, como pároco em Monteynard. Foi em Chatte que começou a crescer com a espiritualidade 

marcada pelo amor. Sentia-se atraído pela vida religiosa. 
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Para meditar 

Quando surgiu a Eucaristia em minha vida? Quem me indicou a Eucaristia? Que significado teve para 

mim? Como foi a experiência da Primeira Comunhão?    

 

Para partilhar 

Pode-se partilhar o momento histórico da aparição da Eucaristia na própria vida ou na vida familiar. 

Destacar algum fato que permaneceu na memória e que hoje se faz presente.  

 

Dinâmica: 

Os vocacionados são convidados a recordarem e partilharem suas experiências de catequese, assim como 

o dia em que receberam a Primeira Comunhão. Refletir juntos sobre como nos identificamos numa 

vocação específica, neste caso, eucarística. 

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 

 

SÉTIMO ENCONTRO:  ENCONTRO PESSOAL COM O PSICÓLOGO – setembro 

Encontro pessoal com psicólogo  

• Com técnicas e diálogo pessoal, além dos elementos de praxe, o psicólogo deve ajudar-nos a 

compreender o ser humano que nos procura e quer ingressar em nossa Congregação:   

 Possíveis desvios de personalidade;   

 Suas potencialidades (onde investir nele: aptidões pessoais);   

 Sua capacidade de transcendência.  

• Apresentar ao Promotor Vocacional um laudo pessoal do candidato.  

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 

 

OITAVO ENCONTRO: ENCONTRO COMUNITÁRIOS COM O PSICÓLOGO - outubro 

Encontro comunitário com psicólogo - Relações Humanas – o outro e sua importância para meu existir e 

viver. 

• Com técnicas de grupos, verificar a capacidade que o candidato tem (ou não) para as relações sociais, 

comunitárias e de grupo; se o candidato tem condições humanas aceitáveis do confronto e do viver em 

comunidade e de respeito pelo outro, rompendo com tendências personalistas e ou subjetivas.  

• Apresentar ao Promotor Vocacional um laudo pessoal do candidato.  

 

 

ITINERÁRIO: EDUCAR  

  

NONO ENCONTRO: PARTICIPAR DA VIDA DA COMUNIDADE - novembro 

 

Convivência – presença do jovem um final de semana na comunidade religiosa.  
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• De maneira acolhedora, receber os jovens para uma convivência com os religiosos, partilhando 

seu cotidiano e sua missão, nas orações do dia, na Eucaristia, adorações, etc., para um conhecimento 

mútuo.  

• É importante que o Promotor Vocacional, em reunião comunitária, escute os religiosos com o 

parecer sobre cada um dos jovens que estiveram na comunidade.  

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 

 

DÉCIMO ENCONTRO: ROTEIRO - dezembro 

Retiro de decisão para a etapa: Pro-Vocação  

 

• Este retiro deve ser programado pelo Promotor Vocacional e tem como objetivo rever a caminhada 

feita no ano (primeira e segunda etapas), em vista de um sim de continuidade para a terceira etapa do 

processo de discernimento vocacional conosco.  

• O retiro pode ser aprofundado sobre as diversas vocações bíblicas, como Isaías, Samuel, Moisés e os 

discípulos, passando pelos conflitos e desafios que a resposta a uma vocação implicam, como: a negação 

no início, a busca do esquivar-se, a firmeza de Deus em chamar e insistir, o acolhimento da vocação, suas 

consequências (libertar o povo, enfrentar reis, etc.).  

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 

 

C - Terceira Etapa de fé: PRO-VOCAÇÃO (vida servidora) 

  

Objetivo: Responder ao chamado de Deus para aprofundar na convivência comunitária, em vista de uma 

vida de caridade (serviço) nas relações humanas.  

  

ITINERÁRIO:  FORMAR  

Orientar e conduzir o jovem a emoldurar-se, configurar-se a Cristo que se revela na Eucaristia.  

  

DÉCIMO PRIMEIRO ENCONTRO: ROTEIRO – ANÁLISE SOCIOECLESIAL DO PAÍS - 

fevereiro 

Obs. Preparar todo o material com antecedência. Envolver os jovens, para que eles participem com suas 

opiniões. Ao se posicionarem, estarão manifestando e revelando o que têm de conhecimento e, até 

mesmo, de opção socioeclesial.  

O encontro foi pensado para, ao menos, dois dias.  

 

Material necessário:  

1. Jornais e revistas locais impressos  

2. Revistas e jornais eclesiásticos  

3. Computador conectado à internet ou os próprios celulares dos vocacionados   

4. Vídeos e letras das músicas  
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5. Vídeos dos filmes  

6. Câmara fotográfica, filmadora ou celular  

  

I.  Momentos introdutórios:   

1) Partilha pessoal  

• Com os jornais e revistas espalhados no chão do espaço, pedir que cada um recorte fotos ou notícias 

que revelem sua realidade social e eclesial.  

• Cada um seja convidado a partilhar, a partir de seus recortes, de onde vem: condições sociais e 

estrutura do seu bairro e cidade; partilhar também a realidade da comunidade paroquial onde participa: 

como funciona a paróquia, que trabalho pastoral desenvolve, se conhece a organização da paróquia 

(Conselho Pastoral, Conselho Administrativo...).  

• Após as partilhas pessoais, gerar um debate entre os participantes sobre as semelhanças e diferenças 

das realidades.  

  

2) Música  

• Entregar a letra da música: Nossa realidade em forma de protesto – Barão Vermelho e passar o vídeo 

para acompanharem a letra 

<https://www.letras.mus.br/baraovermelho/434021/>.  

• Ou a música: Meu sonho – Gabriel Pensador 

<https://www.letras.mus.br/gabrielpensador/72844/>.  

• Ou outra música que julgar útil para este momento.  

• Gerar diálogo sobre seu conteúdo: O que compreenderam? Isso faz parte de sua realidade (bairro e 

cidade)?  

  

Dinâmicas: Caso o encontro seja de apenas um dia, o Promotor Vocacional escolherá a dinâmica 

mais viável para desenvolver com os vocacionados.    

  

II. Dinâmica 1  

1) Documentário  

• Assistir ao filme: Ilha das flores 

<https://www.youtube.com/watch?v=e7sD6mdXUyg>.       

 

2) Partilha  

• Partilharem duas perguntas depois de terem assistido ao filme:  

Somos livres?  

Deus existe?  

  

III. Dinâmica 2  

1) Filme  

• Preparar o espaço para o filme, dependendo do horário, com pipoca, algum suco...   

• Assistir ao filme: Homens e deuses.  

  

https://www.letras.mus.br/barao-vermelho/434021/
https://www.letras.mus.br/barao-vermelho/434021/
https://www.letras.mus.br/barao-vermelho/434021/
https://www.letras.mus.br/barao-vermelho/434021/
https://www.letras.mus.br/gabriel-pensador/72844/
https://www.letras.mus.br/gabriel-pensador/72844/
https://www.letras.mus.br/gabriel-pensador/72844/
https://www.letras.mus.br/gabriel-pensador/72844/
https://www.youtube.com/watch?v=e7sD6mdXUyg
https://www.youtube.com/watch?v=e7sD6mdXUyg
https://www.youtube.com/watch?v=e7sD6mdXUyg
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2) Trabalho de grupos (ao menos dois)  

a. Conversar sobre o filme: O que chamou a atenção? O que é ser religioso num contexto de conflito 

sociopolítico e de terrorismo?  

b. Documentário: cada grupo, tendo em mãos, ao menos, um celular, sair pela região do local do 

encontro e filmar ou fotografar a realidade e montar um pequeno documentário (máximo 10 minutos), 

fazendo uma análise.  

c. Cada grupo apresentará seu documentário, como fruto do encontro.  

  

IV. Conclusão: partilha geral  

• Que conclusões tiro deste encontro?  

• O que este encontro me questionou?  

• O que levo para minha caminhada vocacional?  

  

V. Oração final  

Os vocacionados fazem uma prece espontânea, respondendo o seguinte questionamento:  

Quais os contextos socioeclesiais que necessitam ser iluminados pela Eucaristia?  

Concluir com o refrão: Importa viver, Senhor, unidos no amor, na participação, vivendo em comunhão.  

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 

 

DÉCIMO SEGUNDO ENCONTRO - ROTEIRO: CONHECIMENTO DE NOSSA MISSÃO 

SACRAMENTINA (RV 33-45) - março 

  

Objetivo: conhecimento de nossa missão.  

 Convivência na comunidade religiosa por mais ou menos uma    semana.   

 

Dinâmica  

Caso seja possível, toda a comunidade religiosa acolher os vocacionados com carinho e um lanche. 

Deixar que se ambientem.   

Preparar três encontros nessa semana.    

No segundo dia, fazer um encontro apresentando a realidade de ação da comunidade. Exemplo: Adoração 

noturna, catequese, liturgia interna e externa, retiros, etc.  

  

1º Encontro: Como Igreja a serviço do mundo: “A Eucaristia para a vida do mundo” O texto abaixo é 

para iluminar o Promotor Vocacional na condução do encontro.   

  

COMO IGREJA A SERVIÇO DO MUNDO  

É bom lembrar que a Regra de Vida traduz para nosso tempo a inspiração fundamental de São Pedro 

Julião Eymard, substituindo as Constituições redigidas por ele e aprovadas pela Santa Sé.  

Abordamos aqui algumas dimensões da RV, essenciais para nossa Congregação, assim como é essencial 

para a Igreja a missão a ela confiada por seu fundador e Senhor. “Ide pelo mundo inteiro e anunciai a boa 

nova a todos os povos...”.  
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No passado, havia mais dificuldade de aceitar que a Igreja deve estar a serviço do mundo. Contudo, 

ficamos sabendo que, também em nossos dias, ainda há pessoas e grupos discordando e resistindo. Papa 

Francisco lembra com frequência que prefere uma Igreja ferida a uma Igreja autorreferencial, isto é, 

voltada para si mesma.  

Como o povo judeu, povo eleito, escolhido por Deus, conforme os anúncios proféticos, devia ser luz para 

os povos, muito mais a Igreja é chamada e enviada para testemunhar e anunciar a todos os povos o plano 

amoroso do Pai que, pela mediação de Jesus, o Filho amado, convida todas as pessoas à comunhão com 

Ele.  

Ainda mais. Como poderia existir uma Congregação, cujo “ideal é viver plenamente o mistério da 

Eucaristia e revelar sua significação... para que se manifeste ao mundo a glória de Deus” (RV 1 b), se a 

Congregação fundada por São Pedro Julião, não compreendendo o alcance da RV, não assumisse tal 

missão como sendo sua razão de ser? Seria semelhante ao grão de trigo que não aceitasse tornar-se pão 

para ser alimento saboroso e matar a fome da humanidade! É sempre conveniente abordar esse tipo de 

dúvida e resistência para clarear e abraçar para valer esta visão e este compromisso, ainda mais para a 

sensibilidade e mentalidade das gerações contemporâneas que têm uma visão mais ampla e mente 

universalista.  

Está na hora de fixar nosso olhar interior nos artigos da Regra de Vida que apresentam e desenvolvem o 

tema: como Igreja a serviço do mundo.  

  

33. Animados pelo santo Fundador  

“São Pedro Julião Eymard teve consciência da força de renovação que a Eucaristia constitui para a Igreja 

e a sociedade” (33a).  

Impressiona fortemente a leitura de seus escritos, quase sempre e de maneira direta, ligados à Eucaristia 

em seus múltiplos aspectos. Nem precisa ler ou analisar a riqueza de todos; bastaria a leitura de alguns 

textos para nos darmos conta da compreensão e valorização que São Pedro Julião dava ao sacramento da 

Eucaristia e como conseguia iluminar, motivar e fascinar várias categorias de pessoas, atraindo-as e 

fazendo brotar nelas a paixão pelo sacramento central da Igreja!  

É verdade que São Pedro Julião não foi um teólogo no sentido técnico, capaz de apresentar de maneira 

sistemática e lógica a Eucaristia. Foi mais um místico apaixonado que, na leitura orante e na escuta 

amorosa e atenta, se deixou plasmar e educar pela revelação de Deus, de maneira especial pelo Evangelho 

de São João, que tanto amava, a tal ponto de ter e levar no bolso uma edição desse Evangelho. Assim, ele 

assimilava aquela seiva vital que constituía a matéria-prima de todas as formas de sua pregação e de sua 

experiência de fé e vivência interior. Foi sempre um homem de intensa vida interior e de oração, como 

todos os santos e, ainda mais, os místicos. Seu misticismo, porém, nunca foi desencarnado, alienado. Foi 

pastor zeloso e realista, capaz de perceber que a Eucaristia, contendo todo o bem espiritual da Igreja, 

devia e podia iluminar, motivar todas as vocações e dimensões da vida da Igreja e de todas as categorias 

de pessoas.  

Sem dúvida, o que mais impressionava seus ouvintes era a convicção de sua comunicação e o amor à 

Eucaristia que todos percebiam claramente quando pregava ou conversava sobre qualquer assunto. É bom 

lembrar que toda pessoa, ao falar, acaba manifestando os valores que a sustentam e a motivam na vida. 

Seus escritos, que não foram postos no papel a fim de serem publicados, revelam uma capacidade 
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surpreendente de “fazer trabalhar a Eucaristia” para ela se tornar referencial maior da vida daqueles que 

tiveram o privilégio de escutá-lo e, ainda mais, de tê-lo como confessor ou diretor espiritual.  

“Sua vida e suas atividades, como Fundador, despertam em nós um eco de sua fé ardente e de sua 

caridade. Sua capacidade de concretizar a graça eucarística em ministérios muito diversificados, nos 

estimula à criatividade em nossa missão” (33 b). Não há como pensar de maneira diferente. É aquilo que 

acontece com o testemunho de todos os santos. Todos seus textos escritos, todas as testemunhas ouvidas 

para o processo de beatificação e canonização foram unânimes em dizer e comprovar essa verdade. Ao ler 

as várias biografias dele e, ainda mais, ao ter acesso ao conteúdo das testemunhas do processo canônico, 

ao conhecer o estilo de vida deste nosso Santo e suas múltiplas atividades, motivadas pelo carisma de 

Fundador, compreendemos e admiramos sua fé ardente, amadurecida e assimilada na celebração da 

Eucaristia, bem como nas horas de contemplação diante do Santíssimo Sacramento, que o tornavam capaz 

de fazer nascer nos ouvintes a mesma fé que permeava sua pessoa e sua forma de comunicação. A fé 

ardente, presente na forma de sua comunicação e na expressão do rosto, bem como na linguagem não-

verbal, transmitia também grande amor pela pessoa de Jesus Cristo, presente no Santíssimo Sacramento, 

pois ele vivia desse alimento.  

O nº 33 da RV nos afirma também que São Pedro Julião era muito criativo e inovador, capaz de inventar 

e propor várias formas de ministérios e serviços. Como explicar esse dom? Quando uma pessoa fica 

apaixonada por uma causa, um objetivo, um valor, ela se torna capaz de explicitar e multiplicar de 

maneira criativa a vivência interior. Nosso santo Fundador foi homem de grande e intenso dinamismo 

pastoral, por ter-se deixado amar e foi crescendo no amor à Eucaristia que celebrava com grande devoção. 

Foi também homem de intensa e prolongada contemplação diante do mistério do Santíssimo Sacramento, 

a tal ponto que a Eucaristia era o centro, o referencial, o ápice de sua vida cotidiana, fonte de onde 

emanava sua capacidade de doação para o bem de muitas categorias de pessoas, sem se importar com sua 

saúde e suas necessidades.  

  

Dinâmica: Filme   

Questionamento: Como você se identifica com o carisma eucarístico?   

2º Encontro: A Eucaristia, fonte de nossa missão   

Texto: 1Cor 11,23. Procurar compreender toda a realidade humana à luz da Eucaristia, fonte e ápice da 

vida da Igreja.  

  

Dinâmica: Cada um recebe um papel e caneta e escreve uma palavra referente à Eucaristia. Em seguida, 

passa para a pessoa seguinte que, a partir da palavra, acrescenta algo. Assim sucessivamente até retornar à 

pessoa inicial.  

 

 34. A Eucaristia, fonte de nossa missão  

“Procuramos compreender toda a realidade humana à luz da Eucaristia, fonte e ápice da vida da 

Igreja” (34a).  

 

À diferença de muitos contemporâneos, Padre Eymard tinha o dom de perceber a profunda e grande 

importância do mistério eucarístico para a vida humana, em sua totalidade. O nº 34 da RV nos convida a 

dizer que nossa missão deduz seu conteúdo e sua energia do mistério eucarístico e, ao mesmo tempo, nos 
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pede para revisar a sua luz toda nossa vida e experiência. De maneira semelhante, nos lembra que, se a 

Eucaristia é realmente a fonte de nossa missão bem como seu conteúdo privilegiado, não é, todavia, sua 

última finalidade. Com efeito, a Eucaristia não existe somente como expressão do culto divino, mas 

também para produzir algo: isto é “construir a Igreja”.  

Como isto acontece? Ela vai transfigurando as pessoas que a celebram.  A Eucaristia será plena, portanto, 

somente quando nossa existência tornar-se uma oferenda agradável a Deus (Rm 12,2). Esta afirmação 

pode provocar dúvidas, desconcerto, resistência.  

O que está querendo dizer nossa RV quando afirma que “nós procuramos compreender toda a realidade 

humana à luz da Eucaristia, fonte e ápice da vida da Igreja?” Afirmar que o Sacramento da Eucaristia 

representa a chave de leitura de “toda realidade humana”, é, ao menos, um desafio, mas é ao mesmo 

tempo algo fundamental para nós. Ela não é somente uma realidade sociológica. Para a fé católica, seu 

valor é infinito.  

Afirma o Vaticano II: “a Igreja é, em Cristo, como Sacramento, isto é, sinal e instrumento da íntima união 

com Deus e da unidade de todo o gênero humano” (LG n. 1). Portanto, deduzimos que, se nossa fé é 

firme e plena, tudo o que é verdadeiro e importante para a Igreja deve ser não somente para ela, mas 

também para o gênero humano, em sua totalidade.   

34c.   De tudo isso, decorre o convite para que, como Igreja, sejamos capazes de unir oração e trabalho, a 

fim de que o mundo inteiro, em toda sua realidade, seja transformado em povo de Deus, em Corpo do 

Senhor e templo do Espírito Santo.  

  

35. Em união com a Igreja  

“Se nossa missão se estende a toda a Igreja, ela se realiza na pastoral de uma diocese ou de uma 

Região”.  

Padre Antony Mc Sweeney, no “Comentário da Regra de Vida”, afirma: “A Eucaristia não teria 

significado algum fora da Igreja, nem nosso ministério, que está inserido concretamente no coração da 

Igreja e tem que ser integrado, de maneira orgânica e criativa, em sua vida e em sua atividade pastoral”.  

A RV nos lembra que, mesmo sendo uma Congregação de direito pontifício, enviada para uma missão 

universal, quando atuamos, o fazemos em nível local. Isto é, no contexto de uma Igreja particular. Por 

conseguinte, somos chamados a dar nossa contribuição específica, sempre em comunhão com a Igreja 

local e seus líderes, porém sem prejudicar uma missão que transcende todas as fronteiras regionais ou 

nacionais. Além das condições exigidas pelo Direito Canônico, somos chamados a desenvolver o espírito 

de “comunhão”. 

“Trabalhamos em estreita união com os bispos, presbíteros, leigos e leigas, solícitos em oferecer nossa 

contribuição específica de vida espiritual e iniciativa apostólica”.  

Continua existindo o risco de repetir fórmulas pastorais bem-sucedidas no passado sem a sabedoria de 

discernir se, no hoje e nesta realidade de Igreja local e em sintonia com nossa missão, continuem sendo 

uma resposta válida para a Igreja local e para o ser humano.  

É muito fácil ser repetidores de modelos pastorais do passado, bem como de estilo de vida rotineiros sem 

criatividade e sintonia com a Igreja particular e com o povo de Deus. Se uma Congregação deseja 

realmente contribuir para o bem de uma Igreja particular, deve certamente comprometer-se na formação 

de religiosos, capazes de assumir e desenvolver várias dimensões do carisma, nunca de maneira 
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individualista, mas em nome da Congregação, de forma que tal iniciativa continue beneficiando a própria 

Congregação e     a  

 Igreja local, ou então, uma região. No presente, parece que a   “desparoquialização” está apresentando-

se como uma exigência ou, melhor, uma oportunidade preciosa para recuperar o tempo perdido, 

permitindo aos religiosos voltar ao ardor e ao espírito genuíno da Congregação.  

  

36.  Missão profética  

“Assim como o grão de mostarda que não cessa de crescer, a Igreja avança na compreensão das 

realidades e das palavras que lhe foram transmitidas”.  

  

Este número apresenta o caráter profético de nossa missão eucarística. Em que consiste este “caráter 

profético”? Todo mundo sabe que a Igreja progride na compreensão da revelação ao longo do tempo. A 

RV convida-nos a desenvolver constantemente nossa compreensão da Eucaristia e nossa prática. Portanto, 

assumimos o compromisso de transmitir os ensinamentos e a tradição da Igreja acerca do Sacramento, 

bem como queremos contribuir para o desenvolvimento seja da teoria, seja da prática eucarística. Este 

compromisso é confiado a toda a Igreja. Qual seria, então, nosso compromisso específico como 

sacramentinos?  

Não há dúvida de que a Igreja cresce na compreensão da Revelação. É um fato real e verificável. 

Todavia, é possível que aconteça um declínio, algo realmente histórico e real, às vezes, por muitos 

séculos. Redescobrir concepções do passado pode ter um impacto revolucionário na compreensão 

adquirida. A mesma grande evolução no pensamento do Fundador foi alimentada, seja por um profundo 

confronto com a realidade viva da Eucaristia, seja pelo anseio de aprofundar a compreensão, sobretudo 

em contato com as fontes antigas e fundadoras da fé.  

Como sabemos, a Igreja vive transmitindo tudo aquilo que recebeu de seu Senhor e as modalidades que 

concretizaram as riquezas da tradição viva. A RV especifica que as coisas “que lhe foram confiadas” 

incluem mais que doutrinas. São Paulo lembra à comunidade de Corinto: “Eu, em verdade, recebi do 

Senhor aquilo que vos transmiti: o Senhor Jesus, na noite em que ia ser entregue, tomou o pão... (1 Cr 

11,23). Isso é, em primeiro lugar, uma narração, uma história, mas é também uma prática: “ Fazei isto em 

memória de mim”. Portanto, a RV nos lembra que aquilo que recebemos são “realidades e palavras”.  

“Também nós devemos aprofundar nossa compreensão da Eucaristia e promover uma celebração frutuosa 

desse mistério com suas exigências”.  

Se a Igreja é chamada a aprofundar constantemente sua compreensão da Eucaristia, muito mais uma 

Congregação como a nossa que foi um fruto do carisma de São Pedro Julião. É verdade que nossa 

Congregação viveu altos e baixos ao longo de sua história, dando a impressão de ser incapaz de 

compreender e acolher as intuições e propostas do Vaticano II. Contudo, graças à colaboração e estudos 

de alguns religiosos sacramentinos, conseguiu conhecer melhor a evolução do carisma do Fundador e, 

assim, permitir-lhe de se colocar no sulco genuíno da tradição do Fundador, sendo o alicerce para uma 

autêntica atualização, ocorrida nas décadas de setenta e oitenta, elaborando a Regra de Vida, aprovada e 

reconhecida como autêntica interpretação do pensamento e do carisma do Fundador.   

“Nós nos empenharemos em transmitir a Tradição e o ensinamento da Igreja sobre este sacramento. 

Procuraremos fazer progredir a teologia e a prática”.  
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É nosso dever conhecer, estudar e transmitir a Tradição viva da Igreja, em sua plenitude, pois o Senhor 

Jesus confiou a ela, através dos apóstolos, seu legado espiritual e seu testamento. A Eucaristia é o coração 

e o referencial de sua vida e de sua entrega até o fim dos tempos.  

É nosso dever, também, fazer progredir a teologia e a prática eucarísticas, como membros da Igreja, mas, 

acima de tudo, é um direito e um dom da Congregação, à medida que ela vive e testemunha a centralidade 

do mistério pascal, celebrado na Eucaristia e contemplado na Adoração ao Santíssimo Sacramento, 

considerada como “intensificação e prolongamento da ação litúrgica”. 

 

37. Missão de compromisso social 

Sensíveis ao clamor dos pobres e a suas angústias, descobrimos   

em cada situação de injustiça   

um apelo do Cristo para partilhar sua missão   

de anunciar a Boa Nova aos pobres,   

de proclamar a libertação aos cativos.        Cf. Lc 4,18  

  

Toda comunidade que celebra a Eucaristia  

é chamada, mediante uma conversão radical, 

 a contestar o pecado e suas estruturas  

e a anunciar a esperança de um mundo novo.   

  

Solidários com os que trabalham para  

a verdadeira promoção do ser humano, 

 estamos atentos às implicações sociais de nossas ações.   

  

A primeira mensagem de nossas comunidades é o testemunho de sua vida.  

  

Este número tem realmente uma conotação “profética” que merece nossa atenção e adesão. As primeiras 

palavras lembram aquelas de YHWH (Javé) a Moisés em Ex 3,7-8: 

“Vi a aflição de meu povo... Ouvi o clamor... Desci para libertá-lo e fazê-lo subir para uma terra fértil...”  

O texto termina com o convite de Deus para Moisés: “Vá! Eu estou enviando você ao faraó, para tirar do 

Egito meu povo...”  

Portanto, a Regra de Vida nos convida para não fecharmos os olhos e os ouvidos aos sofrimentos do 

próximo.  

Aqui, como ao longo da Bíblia toda, “pobre” indica aqueles que são materialmente necessitados. A 

condição do pobre é sempre uma ofensa a Deus. Para os profetas de Israel, dois são os pecados mais 

graves do povo de Deus. O primeiro é a idolatria e o segundo, a injustiça. Sem nunca esquecer este 

sentido fundamental, a palavra pode ser entendida também como situação de privação e de necessidade.  

Em sintonia com o Vaticano II, foi introduzida na RV a chamada “opção pelos pobres”. Isto provocou 

reações de todo tipo. O “grito dos pobres” ecoa e se levanta, seja perto seja longe de nós. Trata-se de 

pessoas em carne e osso, pessoas que sofrem. Para a RV, é o apelo do Cristo, que nos convida a “partilhar 

sua missão”. A RV não assume atitude ideológica. Ela nos lembra o Evangelho e nos convida a escutar, 

como o Cristo escuta. Entretanto, vai além quando acrescenta o adjetivo “sensíveis”. Resgata a 
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sensibilidade de Deus YHWH que intervém, libertando; é a atitude de Jesus que socorre as multidões e 

pessoas em condições miseráveis. Ele se apresenta e age como “ternura de Deus”. A RV cita, quase de 

maneira literal, algumas expressões de Lc 4,16-21, que constituem a programação de Jesus que o guiarão 

ao longo de seu ministério.  

O segundo parágrafo enfrenta as implicações sociais da celebração eucarística. “Toda comunidade que 

celebra a Eucaristia é chamada [...] a contestar o pecado [...] e a anunciar a esperança”. Assim vivendo, 

somos introduzidos no coração da luta entre o Bem e o Mal em nosso mundo. Recordamos Jesus, o 

Cristo, a vítima inocente e vitoriosa, o Servo de Javé submetido ao teste duríssimo do Getsêmani, saindo 

vitorioso.  

Jesus contestou o “pecado”, o pecado da recusa da verdade, o pecado do apego ao poder e ao prestígio. 

Contestou também “suas estruturas”, isto é, o sistema dos poderes religiosos, políticos, sociais e 

econômicos, presentes na Palestina da primeira metade do século I. Os Evangelhos não nos deixam 

dúvidas: o ataque de Jesus contra esses sistemas foi inequívoco. Para São João, as estruturas de pecado 

eram tão perversas e onipresentes que o evangelista chegou a criar um termo para o sistema, em sua 

globalidade, “o mundo”. Com isso, queria estigmatizar o jeito de viver organizado de toda uma 

sociedade, governada por falsos valores ou pelo Maligno (cf. Jo 17, 14-16).   

Aqui, surge uma pergunta crucial: como combater o “pecado” e suas “estruturas”? Desde os tempos de 

Padre Eymard, a única preocupação era a conversão pessoal, ignorando o poder perverso das estruturas 

que organizam e preservam a injustiça e a opressão. A superação do pecado era considerada como uma 

questão meramente pessoal, e as vítimas dessas estruturas eram convidadas a suportar com paciência toda 

carga de opressão, confiando em Deus e aguardando a recompensa no céu. Contra essa visão, reagiu o 

marxismo, afirmando que a religião era o “ópio dos povos”, induzindo as pessoas à passividade e 

sustentando que a opressão e a injustiça podiam ser superadas somente através de mudanças estruturais.  

Ao longo dos tempos, apareceram vozes proféticas afirmando que devemos levar em conta as duas 

dimensões, lembrando-nos que ninguém está dispensado de um trabalho sério e profundo, sem o qual não 

é possível vencer o pecado.   

Jesus, por sua vez, tinha somente o poder dos “justos” e dos profetas anteriores. Tinha consciência clara, 

em sua análise, da situação pessoal, do risco que estava correndo. Apesar disso, estava convencido que o 

Reino, essência de sua predicação, não podia ser destruído pela violência de seus inimigos. Esta 

convicção sempre o sustentou em sua vida e ministério, até afirmar: “O Filho do homem deve sofrer 

muito... ser morto e ressuscitar no terceiro dia” (Lc 9,22).  

Queria associar para sempre essa esperança à Eucaristia. Em Lucas, a Eucaristia é vista claramente em 

relação com o Reino (cf. Lc 22, 14-20). Nossa RV expressa esta convicção com a “esperança de um 

mundo novo”. Paulo afirma a mesma coisa de outra maneira (1 Cor 11, 26).  Segundo a RV, a Eucaristia 

nos “convida” ao seguimento de Cristo, contestando o pecado e suas estruturas e proclamando a 

esperança de um mundo novo. Em relação a isso, temos que ser prudentes, evitando o risco bem real e 

perigoso, acusando os outros e esquecendo que o mal está presente também em nós. Por isso, a RV, 

sabiamente, fala de “conversão radical”. É uma forte afirmação que nos convida não somente a verificar a 

presença do mal em nossa vida. Ainda mais, descendo até as raízes de nosso ser ou até o âmago do 

coração.  

Enfim, este número da RV reza: “estamos atentos às implicações sociais de nossas ações”. Estas palavras 

são de grande importância e, ao mesmo tempo, um alerta precioso, pois com frequência homens e 
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mulheres de Igreja estão do lado dos ricos e poderosos mais do que do lado dos pobres e indefesos. Por 

ignorância ou ingenuidade, ou também por ter recebido benefícios, não ponderam a mensagem presente 

em suas ações.  

Jesus sentou-se à mesa com pecadores, com ricos e poderosos. Mostrou-se misericordioso com os 

primeiros; todavia, não deixou tranquilos os outros. Então, a Regra de Vida nos alerta contra a indiferença 

e a cumplicidade interesseira, cobrando de nós vigilância para adotar posturas dignas, à altura do 

testemunho e da proposta de Jesus. A frase final do número sintetiza de maneira eficaz a questão: “A 

primeira mensagem de nossas comunidades é o testemunho de sua vida”. Não há dúvida.  

  

 38.   Missão de unidade  

Nossa celebração da Eucaristia,   

Sinal da Aliança de Deus   

Com a humanidade, permanece inacabada,  

enquanto nós, batizados,  

estivermos separados ou divididos pelo ódio.   

  

Ela nos leva a promover  

a unidade em todas nossas atividades:  

 no seio de nossas comunidades cristãs,  

entre todas as confissões que partilham do mesmo batismo 

 e entre todos os que trabalham para unificar o mundo.  

  

Este número apresenta o terceiro elemento mais geral que deve distinguir nossa missão. Segundo a RV, é 

aquele da unidade.  Ele nos afirma que a celebração eucarística não é verdadeiramente completa até que 

não seja alcançada a plena unidade entre os batizados.  

Qual é o significado de tal afirmação? Poderia causar algum mal-estar.  

A Eucaristia é “inacabada”? Como assim?!  

Como sacramento da Páscoa do Senhor, não pode ser “ inacabada”. Ela é o sacramento de sua vitória 

sobre a morte e o mal, de sua glorificação. Contudo, é também o sacramento de nossa Páscoa, que é 

parcial, imperfeita e, por isso, a celebramos constantemente.  

Além disso, somos pessoas profundamente divididas, e nossas comunidades continuam sofrendo os 

ataques de forças desagregadoras. São Paulo lembra tudo isso em 1 Cor 1, 10-13.17; 11,17-22. Uma 

assembleia dividida está em contradição com a natureza essencial do sacramento, que é “sinal de unidade 

e vínculo de caridade”, segundo o pensamento de Santo Agostinho.  

Nós também somos pessoas interiormente divididas e nossas comunidades experimentam a influência de 

fatores desagregadores. Não tem como negar esta realidade. Com facilidade aparecem desafios para a 

unidade, oposições no interior da vida cristã entre grupos e até entre lideranças, às vezes nem percebendo 

claramente o risco de fragilizar o testemunho e o anúncio do Evangelho. Quando isso acontece, é evidente 

que a Eucaristia não alcançou sua finalidade.   

Desde o início de seu ministério, Jesus manifestou claramente que a missão a ele confiada pelo Pai era 

aquela de superar todas as formas de divisão para lançar Israel, renovado, em missão ao mundo. Para 

alcançar este objetivo, ele escolheu entre seus discípulos os Doze, como o núcleo do novo povo de Deus. 
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A convivência dos Doze com Jesus foi marcada por muitos desafios, decorrentes da imaturidade deles, 

até a morte de Jesus. As palavras dele, na última Ceia, revelaram que sua morte teria um sentido “não 

somente para a nação, mas também para reunir os filhos de Deus, dispersos” (Jo 11, 51-52). 

 “A unidade plena do povo de Deus não pode ser alcançada sem a participação no mistério pascal da 

morte e ressurreição. Este é um lembrete também para nós a ser resgatado todo dia, em nossa Eucaristia. 

Nossa missão de unidade nos compromete na luta e também nos sofrimentos decorrentes, sem os quais 

dificilmente ela seria fecunda.  

  

     39.  A serviço da Palavra  

Os discípulos de Emaús   

Encontraram Jesus ao longo do caminho.   

Após ter-lhes explicado, à luz das Escrituras,  

O sentido dos acontecimentos que viviam,   

eles o reconheceram ao partir o pão.                   Cf. Lc 24, 13-35  

  

A primeira atividade apostólica a nós confiada é aquela da Palavra de salvação, o anúncio do Evangelho. 

Deve ser motivo de profunda alegria e louvor a Deus, motivo também de adesão e compromisso sério de 

nossa parte para escutá-la, acolhê-la e vivê-la em nossa vida cotidiana. Esta é uma exigência para que ela 

seja percebida e acolhida como é realmente: Palavra de Deus.  

Contemplando o famoso texto de Emaús, a RV nos convida a caminhar com os homens e as mulheres de 

nosso tempo, para anunciar Cristo, a fim de que sejam iniciados para a vida em Cristo, formando 

comunidade em volta da mesa eucarística.  

Recordando Emaús, este número nos lembra o estreito vínculo entre Palavra e Eucaristia, assim como o 

dinamismo da Palavra que leva a uma participação plena na comunidade, reunida para a fração do Pão.  

Ele nos lembra também que o papel da Escritura é assumido como instrumento para compreender a 

experiência dos fiéis. A Palavra não chega até nós sem vínculos com nossa vida concreta. Sempre tem um 

vínculo profundo com a vida, embora sua dimensão vá além. A partir da vida, com seus altos e baixos, 

com seus desafios e questionamentos, interpelamos a Palavra para nela encontrar inspirações e indicações 

a fim de viver segundo o plano de Deus.  

Nunca podemos esquecer que Palavra e Liturgia são inseparáveis. Desde o começo do cristianismo, foram 

reconhecidos o caráter “sacramental” da Palavra de Deus nas Escrituras e o vínculo profundo entre 

Palavra e Sacramento.  

Utilizando a tradição judaica da Palavra como alimento, eis que se chegou à imagem das “duas mesas”. 

Como os discípulos de Emaús, no caminho, escutando o misterioso companheiro, sentiram o coração 

arder e, sentados à mesa, reconheceram Jesus ao partir do pão, cada comunidade cristã é convidada e 

capacitada para viver a mesma experiência, toda vez que celebra a Eucaristia e, motivada pela Palavra e 

pela fração do Pão, volta para a vida cotidiana, às pressas, para partilhar a experiência vivida. 

Assim, caminhamos   

Com aqueles que buscam um sentido para sua vida  

e os ajudamos a reconhecer o Cristo, Palavra viva,  

a fim de que, batizados e confirmados na fé,  

sejam plenamente integrados pela Eucaristia à comunidade dos cristãos.  
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O segundo parágrafo deste número está intimamente ligado ao primeiro, como dedução lógica e essencial. 

Celebrando de maneira cada vez mais consciente, ativa e plena, uma comunidade cristã que leva a sério a 

Palavra e a celebração da Eucaristia se tornará mais aberta e sensível às pessoas e grupos que “buscam 

um sentido para sua vida”. Assim nos tornamos como que apóstolos, anunciadores das maravilhas de 

Deus, e acreditamos na possibilidade de ajudar outros a reconhecerem o Cristo, Palavra viva, enviado 

para que todos sejam plenamente integrados à Eucaristia pelos sacramentos da iniciação cristã.  

  

Damos grande importância  

ao ministério da Palavra  

pela catequese e pela pregação de retiros.  

  

Enfim, o terceiro parágrafo, de maneira sucinta, afirma que “damos grande importância ao ministério da 

Palavra pelo anúncio do Evangelho, pela catequese e pela pregação de retiros”.  

Sem dúvida, todos conhecemos a importância deste último parágrafo da Regra de Vida. Para dar o devido 

valor a tudo isso, é necessário que nos deixemos plasmar pela Palavra. Palavra que faz arder o coração, 

que seduz e provoca adesão à pessoa de Jesus Cristo a tal ponto que nos sintamos enviados e conscientes 

de que Ele fala e age através de nós. Levando em conta a realidade de nossas comunidades cristãs, 

percebemos a necessidade e a urgência da primeira evangelização (O QUERIGMA), o anúncio do amor 

de Deus como se manifestou na pessoa e na vida de Jesus Cristo, para acender o desejo de comunhão, de 

adesão a Ele, para depois, aos poucos, continuar alimentando e aprofundando este anúncio na catequese e 

para valorizar a experiência de retiros, como pausas vitais para aqueles que estão sendo atraídos ao 

seguimento de Jesus.   

               

    40.  Liturgia  

A pesquisa e a pastoral litúrgicas  

se referem a nós, de modo particular.   

Trabalhamos para a animação e a formação litúrgicas,  

utilizando os recursos a nossa disposição e buscamos,  

em união com as diretrizes da Igreja,  

expressões mais adequadas à necessidade dos fiéis  

para que cada celebração se torne experiência de fé e fonte de compromisso. 

 

Sabemos que a celebração da Eucaristia é o centro de toda a vida litúrgica da Igreja. A promoção da 

liturgia será sempre uma dimensão importante de nosso ministério. Foi também importante para o 

Fundador e seus companheiros, como expressão privilegiada de seu apostolado, segundo os cânones da 

época.  

A RV encoraja e promove não somente o apostolado litúrgico, mas também a especialização necessária 

para viver esta dimensão essencial na Igreja e na Congregação. Já temos alguns religiosos liturgistas; 

contudo, no passado, estudos litúrgicos não foram bem vistos nem encorajados na Congregação, por 

várias razões.  Por isso, se exige que nossa Congregação, em suas Províncias, escolha jovens religiosos 



45 
 

 
 

que possam fazer estudos de alto nível para acompanhar e assessorar nossas comunidades religiosas, 

mesmo sabendo que sempre haverá certa dificuldade de aceitar coirmãos, como especialistas.  

  

“Trabalhamos para a animação e a formação litúrgicas, utilizando os recursos a nossa disposição”.  

  

Religiosos habilitados para dar uma contribuição em nível acadêmico nunca serão numerosos, porém 

muitos estarão disponíveis para uma prática pastoral, ajudando as comunidades cristãs a celebrarem de 

maneira mais dinâmica e abraçando uma formação litúrgica importante, de maneira especial, para os 

ministros das equipes celebrativas. É gratificante lembrar que nossas celebrações, em geral, são muito 

apreciadas onde estamos ou por onde passamos. Mesmo assim, é evidente que podemos e devemos 

avançar. Devemos ter seriedade e competência, base sólida e princípios litúrgicos. Grande é nossa 

responsabilidade nesse âmbito tão sensível da vida litúrgica!  

Seriedade não é adesão às normas de maneira rígida. A RV pede uma criatividade responsável. Por isso, 

solicita que, “utilizando os recursos a nossa disposição... se busque, em união com as diretrizes da Igreja, 

expressões mais adequadas às necessidades dos fiéis”. Não se trata de inventar algo novo ou diferente, o 

que poderia tornar-se até prejudicial à Liturgia. É preciso adquirir uma compreensão mais profunda dos 

ritos, de sua natureza e história, e ter um conhecimento bem amplo da cultura e da sensibilidade dos fiéis.  

A Liturgia é o centro, o ápice e a fonte da vida da Igreja, mas não é tudo. A RV nos lembra que uma 

Liturgia bem celebrada não é a última finalidade. Tudo aquilo que realizamos deve ser feito “para que 

cada celebração se torne experiência de fé e fonte de compromisso”.   

Vale a pena, enfim, lembrar o pensamento do Fundador: “Tomei a resolução de ler com sumo respeito a 

Palavra de Deus e de pronunciar com fervor as orações eucarísticas da Igreja, que são inspiradas pelo 

Espírito Santo; elas não são senão a oração do mesmo Espírito, através de sua esposa” (NR 44, 63).    

  

41.  A serviço das paróquias e comunidades  

Faremos de nossas paróquias 

 autênticas comunidades, moldadas pela Eucaristia, 

 fonte e centro de sua vida.   

  

Elas serão:  

 lugar de anúncio e de vida evangélica,  

lugar de oração, de adoração eucarística e de festa,  

lugar de partilha e de comunhão,  

lugar de liberdade e de promoção do ser humano.   

  

Unidos entre si,  

os religiosos inseridos na pastoral paroquial  

colaboram de maneira especial  com os leigos engajados.  

  

Sob a ação do Espírito  

que renova incessantemente a vida da Igreja,  

grupos e comunidades nascem, crescem e se comprometem.  
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Cooperamos para seu surgimento e sua evolução.  

  

A numerosa presença de comunidades religiosas no ministério paroquial é um fenômeno moderno que 

cresceu de maneira impressionante nos anos sessenta, após o Vaticano II. Ainda hoje se considera como 

um fenômeno de transição. Fala-se em nossos dias de “desparoquialização” (um neologismo). No 

entanto, nossa               

Congregação assumiu e administra muitas paróquias no mundo todo.  

Lembramos que o saudoso São João Paulo II assumiu a famosa e feliz afirmação de Henri de Lubac, em 

sua Encíclica sobre a Eucaristia: “A Eucaristia constrói a Igreja”. Ora, uma Congregação como a nossa, 

dedicada à Eucaristia, deve dar-lhe grande importância, pois as paróquias e as comunidades constituem o 

sujeito que celebra a Eucaristia, apesar de se saber que as paróquias não receberam muita atenção no 

ministério de nosso Fundador.   

Parece que uma nova eclesiologia foi uma das linhas essenciais lançadas pelo Vaticano II. No centro, 

havia a teologia da “comunhão”: a missão da Igreja é oferecer aos fiéis a experiência da comunhão com 

Deus, em Jesus Cristo e a da comunhão com os irmãos. Basta conferir o nº. 9 da Lumen Gentium do 

Vaticano II. Os meios essenciais para realizar essa comunhão são o anúncio da Palavra de Deus, a 

celebração da Eucaristia, a oração e a construção de comunidades fraternas.  

O ambiente ideal para utilizar esses meios não é mais ou somente a paróquia, como realidade social 

tradicional, mas como “comunhão de comunidades”. Assim, o forte é a frequência dos contatos, relações 

interpessoais significativas, mútua colaboração, valores e ideais partilhados. Do ponto de vista teológico, 

trata-se de comunidades que partilham a fé e o culto como expressão de um comum empenho cristão, 

incompatível com o individualismo, o anonimato e outras características de comunidades urbanas de hoje. 

Formar uma comunidade de fé continua sendo o maior desafio para o ministério paroquial.  

A RV fala de “autênticas” comunidades. Quais poderiam ser algumas dessas características?   

Antes de mais nada, são comunidades “plasmadas pela Eucaristia, fonte e centro de sua vida”. São termos 

do Vaticano II, muito famosos e usados com frequência. Para nós, religiosos sacramentinos, não podem 

ser somente um slogan, mas ideal e compromisso, muito sérios e permanentes. Afinal, sabemos que a 

Eucaristia é o cume dos sacramentos da iniciação cristã. Isso supõe iniciação à escuta, à vivência da 

Palavra de Deus e à vida de oração, exige compreensão do que é celebrar o mistério pascal e educar para 

a valorização dos ritos, dos sinais e símbolos, entre outros elementos fundamentais. É um processo 

inesgotável, acompanhando a vida das pessoas e das comunidades.  

O segundo parágrafo da RV lembra outros elementos de uma “autêntica” comunidade, sem pretensão de 

esgotar o assunto.  

Devem tornar-se “lugar de anúncio e de vida evangélica”. O fundamento da comunidade cristã é a 

Palavra de Deus, não como letra morta de um livro, mas como Palavra viva que adquire força e eficácia 

no anúncio, como na catequese, na evangelização, mas sobretudo na Liturgia (cf. Is 55, 10,11). Assim, 

vai-se formando a comunidade cristã que, por sua vez, vai-se tornando missionária.  

Uma comunidade paroquial é também um “lugar de oração, de adoração eucarística, de festa, lugar de 

partilha e de comunhão, lugar de liberdade e de promoção do ser humano”.  

A RV apresenta outros elementos de “autêntica” comunidade de forma muito rica, mas nunca exaustiva.  

Para criar e promover uma comunidade com os elementos acima, a equipe de religiosos sacramentinos 

deve ter espírito de comunhão e vontade firme de envolver os fiéis leigos mais disponíveis, formando e 
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valorizando o Conselho Pastoral Paroquial, o Conselho Econômico-Administrativo, com um projeto a ser 

elaborado previamente e avaliado anualmente pela Assembleia Paroquial para construir coesão e 

dinamismo, sem nunca desistir da colaboração dos fiéis leigos, pois também eles são sujeitos 

responsáveis pela construção da comunidade.   

Na metade do século XX, apareceu um fenômeno bem marcante e importante: o nascimento e a expansão 

de novos grupos e comunidades cristãs, em grande parte formados por leigos. Alguns apareceram antes 

do Vaticano II, como Opus Dei, os Cursilhos de Cristandade, ao passo que os Focolarinos nasceram da 

tragédia da Segunda Guerra Mundial. A Renovação Carismática Católica adquiriu força com o Vaticano 

II, outros nasceram como uma resposta cristã, como Comunhão e Libertação ou o Neocatecumenato, que 

se espalhou pelo mundo. Outros grupos ou experiências anteriores, como a Ação Católica e o Movimento 

de Jovens Trabalhadores Cristãos, perderam muito de seu impulso original, embora continuem existindo.  

Conhecemos outro fenômeno: a difusão de comunidades cristãs de base na América Latina, Ásia e África, 

que está beneficiando o testemunho cristão, oferecendo um novo modelo de agregação aos fiéis de áreas 

remotas onde faltam o clero e religiosos; portanto, faltam estruturas básicas diocesanas e paroquiais. A 

RV nos convida a participar desse fenômeno eclesial. Trata-se de colaboração e não de liderança e 

responsabilidade direta ou de controle, sempre exercendo o necessário discernimento. Podemos, assim, 

partilhar com essas comunidades os dons que estão presentes em nosso carisma, de maneira que também 

para elas a Eucaristia se torne “fonte e centro de sua vida”.   

   

3º Encontro: A oração diante da Eucaristia como alavanca da transcendência humana.  

Texto: RV 42 a 45  

Dinâmica: Conhecimento das atividades e ramos da Congregação.  

(Montar uma figura eucarística ilustrando as dimensões eucarísticas).  

Questionamento: Qual seu parecer em relação a nossa missão?  

Confraternização.  

  

42.  Centros de oração e de retiro  

Nossas comunidades são chamadas  

a se tornarem centros de oração  

que ajudem as pessoas em sua caminhada.   

Este ministério convém particularmente  

às Casas de retiro e às Igrejas do centro das cidades.   

  

Essas Igrejas, oásis de silêncio e de paz,  

no coração da cidade, onde o Santíssimo Sacramento está exposto,  

e oferecem espaços de acolhimento e de encontro,  

de prece e de adoração, de acompanhamento espiritual e de reconciliação sacramental.   

   

Atentos a novas percepções,  

queremos responder às esperanças das pessoas deste tempo  

por uma catequese adequada, uma  iniciação à prece   

e um despertar das responsabilidades.  
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Neste número, a RV nos apresenta uma forma de presença nas igrejas locais que foi característica no 

primeiro século de sua existência e que continua tendo sentido e valor. Este número, que se ocupa de 

nosso ministério de oração, confere importância às igrejas onde se faz a Adoração, sendo ela a primeira 

modalidade de inspiração do Fundador. Inicialmente, precisa destacar o testemunho individual e 

comunitário dos religiosos, sem o qual não teria muito sucesso e valor essa experiência.  

O Fundador desejava atrair os fiéis para a Eucaristia, de maneira que, reunidos diante do Senhor no 

Sacramento, haurissem nova vida e impulso para dar testemunho do Cristo nos ambientes da vida pública.  

Essas Igrejas se tornaram verdadeiros “oásis de silêncio e de paz no coração da cidade”, onde os fiéis 

encontram seu Senhor na oração, recebendo ajuda “em sua caminhada”. Nunca e ninguém poderá 

conhecer as maravilhas realizadas por Deus em milhões de pessoas, nesses momentos de oração 

individual ou comunitária, bem como no sacramento da Reconciliação, no atendimento ou direção 

espiritual.  

Comentar este número da RV não significa somente resgatar o valor de nossas igrejas sacramentinas e 

homenagear a dedicação dos religiosos que nos precederam, fazendo delas “espaços de acolhimento e de 

encontro, de prece e de adoração, de acompanhamento espiritual e de reconciliação sacramental”. Além 

disso, esses centros de irradiação de vida eucarística espelhavam perfeitamente o estilo e a visão pastoral 

do catolicismo da segunda metade do século XIX e da primeira metade do século XX.  

Neste momento histórico, na pós-modernidade, ainda tem sentido nossas igrejas no centro das cidades?  

Apareceram muitas dúvidas e preocupações após o Vaticano II. Ainda há religiosos convencidos de que 

vale a pena continuar, atentos e abertos à criatividade e ao dinamismo. Outros, porém, acham que esses 

centros de cidade podem oferecer formas de ministérios mais criativos, mais sintonizados com os projetos 

e planos pastorais das dioceses e, obviamente, sabendo também assumir algumas expressões de nosso 

carisma, de acordo com as necessidades do povo de Deus.   

Este número expressa o desejo de renovação mais profunda e radical de nosso ministério.   

O terceiro parágrafo sintoniza com o desejo de renovação e dinamismo que permeia o caminho da Igreja, 

neste momento histórico tão complexo e rico de oportunidades:  

“Atentos a novas percepções, queremos responder às esperanças das pessoas”.  Parece dizer que devemos 

estar abertos às novas sensibilidades dos fiéis. No passado, em geral, não havia esse tipo de atenção, 

talvez convencidos de que os fiéis leigos não fossem idôneos para ajudar nas várias pastorais.   

Hoje, as coisas mudaram bastante. Há pessoas de todo tipo frequentando nossas igrejas. Algumas nem 

são cristãs, não praticam religião alguma ou são indiferentes. Outras estão ligadas a igrejas 

neopentecostais, mas há também católicos de formação diferente. Com certeza, um ministério somente 

voltado para expressões sacramentais ou devocionais está fadado ao fracasso.  

Muito mais que no passado, nosso ministério nas igrejas de centro de cidade deve priorizar formas de 

evangelização e formação da fé. A RV lembra somente duas atividades de relevo: “uma catequese 

adequada” e “uma iniciação à prece”. Ao lado destas, os animadores religiosos e leigos saberão encontrar 

diversas maneiras de formar espírito de comunhão e corresponsabilidade, haurindo do patrimônio e da 

tradição viva da Igreja.  

  

43. Na partilha de nosso ideal  

A exemplo de Padre Eymard,  
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convidamos todos aqueles que o Espírito oriente para a Eucaristia, 

 presbíteros, leigos e leigas, a se associarem a nossa família  

e a tomarem parte em sua missão.   

  

Nós os acompanhamos  

para que se inspirem na Eucaristia  

em toda sua vida e em seus compromissos.   

  

Este número da RV propõe a associação dos presbíteros e dos leigos a nossa vida e missão. Nosso 

Fundador, desde o início, ao imaginar uma “obra eucarística”, queria incluir os leigos. Foi sua 

preocupação constante convidar e envolver todas as categorias de pessoas para fazer delas um grande 

corpo de Adoradores do Santíssimo Sacramento. Havia planejado três tipos de membros num primeiro 

momento. Todavia, não aconteceu como desejava. Partiu, então, para outra forma, construída também de 

três classes de membros. A primeira inclui “simples agregados”; a segunda, formada de pessoas num 

sistema organizado para a adoração orientada pelos padres da paróquia ou pelo superior da comunidade 

sacramentina. A terceira, “associação particular”, é a mais interessante para nós, atualmente.  

Esta deveria possuir uma dimensão mais comunitária, quase um “cenáculo”, isto é, uma comunidade 

familiar, formando no mundo uma espécie de pequena família religiosa, como escrevia o Fundador. Em 

seguida, desenvolveu seu pensamento chamando esta terceira classe de “fraternidade”, imaginando um 

pequeno grupo de três ou cinco membros, formando um cenáculo de vida eucarística e religiosa no 

mundo. Insistiu no caráter secular, isto é, sem compromisso com votos.  

O fato é que Padre Eymard, quando fundou uma comunidade sacramentina, como em Paris, em Antuérpia 

ou em Bruxelas, logo conseguiu iniciar a Agregação para fazer ao menos uma hora de adoração mensal e 

apoiar a missão apostólica da Congregação. O modelo que nos foi entregue não é fiel ao pensamento e à 

intuição do Fundador. Há uma diferença radical entre os dois.   

Padre Guitton afirmou que, “ao invés de abrir-se a Pentecostes, o cenáculo se fechou em si mesmo”. 

Prevaleceu o modelo de Padre De Cuers e Padre Leroyer sobre aquele de Padre Eymard, modelo que foi 

exportado e implantado no mundo todo e com grande sucesso, mesmo não sendo inspiração do Fundador. 

Reconhecemos todo o bem realizado; todavia, devemos dizer que empobreceu o pensamento original, 

pois escolheu somente a Adoração como única finalidade, excluindo outra forma de serviço aos outros ou 

de ministério apostólico.  

Padre Eymard falava de “graça eucarística” como dom concedido a muitas pessoas em seu tempo, isto é, 

como uma forte atração pela Eucaristia.  

Atualmente, também constatamos que muitas pessoas manifestam forte atração pela Eucaristia em sua 

plenitude. Em algumas partes do mundo, foi implantada a experiência chamada LITES, uma forma de 

evangelização criada por Padre Robert Rousseau, nos Estados Unidos. Em alguns países, foi criada a 

Associação dos Leigos e Leigas Sacramentinos, presente no Brasil e na Argentina. Outra forma de 

colaboração dos Leigos com nossa missão é o projeto italiano de “Missões Paroquiais”, que parece ser 

uma forma válida para associar cada vez mais os leigos à Congregação.   

 As três modalidades têm dois objetivos: “associar-se a nossa família” e “partilhar nossa missão”. A 

Regra de Vida, contudo, não especifica as formas dessa associação. Oferece um “apoio” contínuo para 
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auxiliar presbíteros e leigos, a fim de que se inspirem na Eucaristia, beneficiando suas vidas e seus 

“compromissos”.  

É preciso, todavia, que os religiosos sacramentinos superem o medo e a desconfiança em relação aos 

leigos. E, com isso, se disponham a colaborar com eles para reavivar o dom do carisma. Antes, 

agradecendo a Deus a disponibilidade e colaboração de muitos entre eles, reconhecendo esse fenômeno 

como um “sinal dos tempos”.  

 

44.  A serviço dos presbíteros  

Reconhecemos a importância da missão dos presbíteros.   

Com eles, procuramos viver uma partilha de fé, de oração e de amizade  

e um intercâmbio de nossos projetos e nossas experiências pastorais. 

 

Colocamo-nos a serviço deles  

pelo acolhimento, animação e formação,  

incentivando nessa tarefa pelo exemplo de Padre Eymard que dizia:  

“Eu deixaria tudo pelos presbíteros”.  

 

O carinho e o zelo de Padre Eymard pelos presbíteros constituíram mesmo uma paixão. Por isso, não 

podia faltar em nossa Regra de Vida o nº. 44 como guia e convocação para fazer um constante 

discernimento acerca dessa dimensão a nós confiada pelo Fundador.  

Nossa Congregação se comprometeu seriamente com a Liga  

Eucarística dos Sacerdotes, na primeira metade do século XX, colhendo muitos frutos. Em alguns países, 

um grande número de sacerdotes fazia parte dessa Liga. Eram assinantes das revistas publicadas pela 

Congregação e, com frequência, convidavam religiosos sacramentinos para palestras e retiros.  

Sabemos também que nossas Igrejas, nos centros de cidades, deram uma grande contribuição ao 

ministério voltado para o serviço dos sacerdotes, pois eram o lugar preferencial para o ministério da 

Reconciliação e direção espiritual. Era oferecida hospitalidade, às vezes recebendo alguns deles por 

muitos dias. Eram acolhidos também bispos e sacerdotes em convalescença ou aqueles que precisavam de 

acompanhamento.   

Com as mudanças ocorridas após o Vaticano II, nossa contribuição aos sacerdotes foi decrescendo de 

maneira bem forte. Todavia, continuam existindo padres sacramentinos que se dedicam aos sacerdotes, 

sobretudo diocesanos, em várias partes do mundo. Recuperar o que se perdeu parece bastante difícil, 

embora não impossível. Portanto, o momento histórico que vivemos nos convida a fazer um 

discernimento cuidadoso para descobrir novas maneiras de realizar essa dimensão de nosso carisma, tão 

preciosa à Igreja.  

Não conseguimos esquecer a afirmação tão comovente de São Pedro Julião Eymard: “Eu deixaria tudo 

pelos sacerdotes”.  

  

45.  Imprensa e Meios de Comunicação Social  

Os meios de comunicação social  

operam profunda transformação em nosso mundo moderno  

e podem ser poderosos fatores de unificação.   
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Para a publicação de escritos que se referem à religião e à moral,  

é necessária a permissão do superior provincial.   

  

Conscientes da influência desses meios,  

nós os utilizamos, principalmente a imprensa,  

para que a Igreja inteira se torne um pão partido para um mundo novo.  

  

Este número da seção “Como Igreja a serviço do mundo” finaliza a Regra de Vida, apresentando-nos as 

características de nossa vida e de nossa missão sacramentina. Ao tratar da utilização dos meios de 

comunicação, ela nos lança para o futuro plasmado pelas novas tecnologias capazes de transformar a 

sociedade e de proporcionar novos instrumentos para comunicar nossa mensagem ao mundo.  

Estamos convencidos de que “os meios de comunicação operam profunda transformação” cotidiana e 

universal em todos. Trata-se de um processo de proporções de época.  

 O famoso filósofo Romano Guardini define nossa época como “apocalíptica”. Para ele, é um tempo de 

grandes perigos que nos obriga a fazer questionamentos profundos e a dar respostas. Estamos 

vivenciando uma “crise” em seu duplo aspecto, isto é, risco e oportunidade. No âmago desse processo, 

estão as novas tecnologias da comunicação de massa em contínuo desenvolvimento e tornando o planeta 

uma “aldeia global”. Todas as invenções exercem um grande poder sobre nós, interferindo em nossa 

consciência e em nossa mente. Por isso, hoje se fala em “homem eletrônico”. Nada nem ninguém escapa 

ao poder da tecnologia, seja para o bem, seja para o mal.  

Esta “revolução copernicana”, por assim dizer, nos oferece novas oportunidades para a missão. 

Entretanto, também pode haver perigos desconhecidos no passado, em todos os âmbitos da vida, 

incluindo a experiência religiosa.   

A RV recorda um só efeito ou vantagem, isto é: “o poder que os meios de comunicação têm de unir os 

seres humanos”. Isso é de muito interesse para nós que trabalhamos pela unidade a partir da Eucaristia, o 

sacramento da unidade por excelência.  

O Fundador, apesar de seus recursos limitados, lançou em 1866 uma revista eucarística: “ O Santíssimo 

Sacramento”. Sobreviveu somente dois anos. Oito anos após a morte dele, foi novamente editada. Sua 

publicação continuou até o começo da Primeira Guerra Mundial, em 1914, por influência do diretor da 

Adoração noturna de Paris que motivou Padre Maréchal que, por sua vez, convenceu Padre Tesnière. 

Este, com seus colaboradores, queria mesmo uma revista de conteúdo bíblico, histórico, artístico e 

devocional. Devia ser um apoio e uma motivação para todo o movimento eucarístico da época. De fato, 

conseguiu grande sucesso, tendo o respaldo de bons colaboradores.  

Ao longo dos anos, surgiram outras revistas que merecem especial menção, aquelas dedicadas aos 

Sacerdotes Adoradores. Padre Tesnière publicou uma obra sobre a pregação eucarística, a partir de 1885, 

porém a produção literária da Congregação foi modesta e mais de cunho devocional.  

No segundo parágrafo, dá a impressão de fiscalização antipática ou até de controle inaceitável para o 

espírito moderno. Refletindo, contudo, compreendemos o nível de responsabilidade de quem publica 

obras que tratam de assuntos tão delicados e importantes para a formação e crescimento dos fiéis, ainda 

mais neste momento histórico chamado “mudança de época”. Para evitar prejuízo aos leitores, foi 

elaborado este parágrafo. Isto é sinal de coragem e senso de responsabilidade por parte da Congregação. 
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Enfim, nunca podemos esquecer que, em matéria de religião e de moral, é necessária muita competência e 

especialização. Além disso, sabemos que o olhar de outras pessoas pode ser precioso demais para que 

tudo contribua para a edificação dos fiéis.  

Todas as pessoas adultas, de modo geral, são influenciadas pelos meios de comunicação de massa. 

Algumas, de forma mais ampla e forte, muitas outras, de maneira superficial ou mais ou menos 

consciente. Ninguém, contudo, escapa totalmente de sua influência.  

O resultado disso é uma certa massificação e a reprodução de um modelo standard. Mais importante 

ainda é a criação de um conjunto de valores que multidões adotam como expressão de uma cultura que 

prefere a exterioridade (a marca ou o look) à interioridade, a imediação da experiência em detrimento 

daquilo que exige tempo para crescer. Neste tipo de cultura, reina o mito daquilo que é novo, atual, as 

“últimas notícias” e por aí vai. As fortes sensações contam mais do que a verdade!  

É lugar-comum pensar que a Igreja, na transmissão de sua mensagem, está atrasada em comparação à 

cultura dominante. O que precisa é de uma nova consciência, uma nova atitude e uma aquisição de 

competências necessárias para sua missão. Em nível de atitude, deve compreender o que significa tudo 

isso para nós e toda potencialidade a ser posta a serviço de nossa missão. Diante de nós, lá fora, está um 

novo público, uma “paróquia do éter”, não menos real do que aquela que nos é confiada. Em suma, está 

nascendo uma nova linguagem que devemos conhecer e assimilar. O Papa São João Paulo II se deu conta 

disso de maneira clara, ao elaborar um documento tão precioso para a vida religiosa.  

Eis suas palavras: “As pessoas consagradas, sobretudo quando, pelo carisma institucional, atuam neste 

âmbito, têm a obrigação de adquirir sério conhecimento da linguagem própria de tais meios, a fim de 

falar, de maneira eficaz de Cristo ao homem contemporâneo, interpretando ‘as alegrias e as esperanças, as 

tristezas e as angústias’, e contribuir, assim, para a edificação de uma sociedade na qual todos se sintam 

irmãos e irmãs, caminhando em direção a Deus” (João Paulo II, Vita Consecrata, n. 99).  

Como protagonistas, no presente ou no futuro, temos o dever de nos educar para o uso eficaz de toda 

forma de comunicação disponível na atividade pastoral ordinária que envolve a pregação, a catequese, a 

formação dos leigos e muitas outras formas a nosso alcance.  

Contudo, uma comunicação eficaz exige uma assimilação da mensagem que queremos anunciar. Esta é a 

dimensão interior, até contemplativa. Inclui a coragem e a humildade de nos deixarmos evangelizar, 

atentos ao feedback, escutando os fiéis leigos, sobretudo a suas reações. Assim, pode acontecer que 

alguém nos desafie e questione, mostrando nossos limites. Felizes aqueles que estão sempre aprendendo, 

crescendo para viver e comunicando valores e experiências fundamentais para o mundo.   

O famoso Cardeal Newman escreveu: “O coração fala ao coração”. Embora sejam importantes as 

aptidões, hoje em dia, de maneira especial, a comunicação não é simplesmente uma questão técnica, mas 

uma experiência espiritual. E o educador Amedeo Cencini afirmou: “Uma espiritualidade que não possa 

ser comunicada não é uma autêntica espiritualidade”.  

A necessidade de falar partindo da experiência, e não somente de doutrinas ou assuntos morais, significa 

a importância de utilizar maneiras alternativas de falar. Então, falar de Deus ou sobre Deus exige 

linguagem experiencial de maneira que os ouvintes sejam levados a refletir e repensar o que isso significa 

para eles.  

Do mesmo modo, é necessário ter objetividade. O modelo narrativo tem-se mostrado desde os tempos 

antigos a forma privilegiada do discurso religioso, como a própria Bíblia confirma, e os ensinamentos de 
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Jesus, de maneira especial. As histórias fascinam. A maneira dramática de apresentar a verdade atrai as 

pessoas e favorece a percepção de que a verdade religiosa não é algo abstrato, mas algo a ser vivenciado.  

O parágrafo final nos convida a erguer a cabeça, pois o ideal proposto pela Regra de Vida é maravilhoso. 

Isto é, que “a Igreja inteira se torne um pão partido para um mundo novo”. Este parágrafo conclui de 

maneira bonita a parte central de nossa RV, que apresenta nosso modo de viver e nosso ministério. 

Expressa de maneira eficaz a única e fundamental razão pela qual existimos na Igreja, isto é, celebrar, 

rezar e nos comprometer ao máximo, “para que a Igreja inteira se torne um pão partido para um mundo 

novo”.  

 

DÉCIMO TERCEIRO ENCONTRO -  CONVIVER E PARTICIPAR DE UMA OBRA SOCIAL - 

Abril 

  

Experiências de contatos com testemunhos de vida eclesial (obras sociais com voluntariado, testemunho 

de religiosos, etc.).  

• Levar os jovens (o grupo todo ou grupos diferentes para experiências diferentes) para visitarem uma 

ou mais experiências de serviço aos pobres na paróquia sacramentina ou em outra paróquia ou 

Congregação que não a nossa.  

• Fazer um dia de voluntariado como experiência de contato tanto com os pobres quanto de diálogo e 

compreensão da vida e testemunho daqueles que cuidam dos assistidos.  

• Partilhar seus sentimentos e descobertas, ao retornarem à comunidade. Como os testemunhos vistos 

impulsionam sua vocação eucarística?  

•  

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 

 

ITINERÁRIO- DISCERNIR   

Preparar o jovem para assumir responsabilidades pessoais a partir do cotidiano da vida, confiando-lhe 

tarefas que o ajudem a se desenvolver.  

  

DÉCIMO QUARTO ENCONTRO -  ENCONTRO COMUNITÁRIO COM O PSICÓLOGO - 

maio 

  

Encontro comunitário com psicólogo  

• Objetivo: verificar a capacidade de cada um dos candidatos em fazer rupturas e opções na vida, 

utilizando-se de técnicas e diálogos.  

• Apresentar ao Promotor Vocacional um laudo pessoal do candidato ou do grupo.  

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
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DÉCIMO  QUINTO ENCONTRO – ROTEIRO: RESPOSTA EUCARÍSTICA DE SANTO 

EYMARD À REALIDDE DE SEU TEMPO - junho 

Iluminação bíblica: Mt 25,35-46  

Reunir os candidatos, fazer uma memória de vida e suas motivações.  

Para situar os candidatos na realidade social do tempo de Padre Eymard, passar o filme “Os Miseráveis”.  

Após assistir ao filme, cada um exporá suas impressões.  

Apresentar a resposta de Padre Eymard para socorrer a sociedade e a Igreja de seu tempo.  

Situar os candidatos no momento atual, tanto na sociedade como na igreja. Cada um deve falar o que vê e 

o que sente e, a partir disso, dizer o que tem a oferecer, segundo suas aptidões, limitações e 

conhecimentos.  

  

Pode-se usar o texto anexo como subsídio.  

 

 

ROTEIRO DE FORMAÇÃO PARA A ETAPA DO DISCERNIMENTO VOCACIONAL 

 

Recomenda-se que se faça um caminho a partir da dimensão eucarística orante, intercalando entre os 

espaços formativos do início ao término do encontro, com o objetivo de que os candidatos vivam bem 

esta etapa de discernimento vocacional. Como resposta ao mistério celebrado, deve-se viver também a 

dimensão eucarística do serviço. Este caminho consiste em valorizar os espaços celebrativos próprios de 

nossa espiritualidade, isto é, que haja com eles uma celebração particular ou com a comunidade 

paroquial, depois o prolongamento do mistério celebrado e, por fim, o comprometimento com alguma 

necessidade social (o serviço). Que este último seja compartilhado no próximo encontro. A ideia é que os 

candidatos tenham uma experiência concreta com as distintas realidades sociais. Neste sentido, o 

Promotor Vocacional, inspirado pelo Espírito Santo, descobrirá a melhor forma de incentivar ou indicar 

alguma atividade missionária, fruto do mistério celebrado para os vocacionados.  

Caso o Encontro não inicie com a Celebração Eucarística, propõe-se esta fórmula para iniciar o Encontro: 

 

Acolhida 

Invocação à Santíssima Trindade 

Cântico (que indique o sentido de um novo dia) 

Memória de vida e motivações 

Salmo de Louvor (33 ou 145) ou de Ação de Graças (137) 

Leitura do Evangelho: Mt 19, 16-26 ou Mt 5, 14-16 

Breve reflexão (pode ser compartilhada) 

Oração do Pai Nosso 

 

Oração Final 

Ó nosso Deus, vós conduzistes São Pedro Julião Eymard sob a guia do Espírito Santo para descobrir na 

Eucaristia o dom do amor de Vosso Filho entregue para satisfazer a fome dos homens. Iluminai também a 

nós que estamos discernindo Vossa Vontade em nossas vidas. Ajudai-nos a fazer um caminho do mistério 
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celebrado até o serviço aos demais, dando testemunho de vida eucarística em meio aos irmãos. Por Cristo 

Nosso Senhor. 

 

Resposta eucarística de São Pedro Julião Eymard à realidade de seu tempo 

Objetivo geral: 

Nosso objetivo não é informar, mas formar os candidatos, fazê-los experimentar em sua vida o que São 

Pedro Julião Eymard viveu em seu contexto histórico, sociocultural, político e religioso para responder às 

exigências do Espírito à luz do mistério eucarístico, isto é, o chamado de Deus à vocação eucarística. Por 

isso, seria interessante que os candidatos não permanecessem somente na dimensão informativa que 

apresentaremos para contextualizar a vida de nosso Fundador, mas que vivam a experiência (práxis) 

magnífica eucarística que Santo Eymard viveu em seu tempo e que continua nos inspirando até hoje por 

meio do carisma e da espiritualidade.  

 

Por que esta proposta? 

 Não é suficiente apenas informar os vocacionados a fim de atraí-los para nossa Congregação. É 

fundamental que comecem a viver nossa espiritualidade desde já.  

 É importante que encontrem o verdadeiro sentido do chamado de Deus em suas vidas. 

 Neles, é preciso despertar as seguintes questões que, muitas vezes, não surgem nas primeiras etapas 

do discernimento vocacional: 

- Estou sendo chamado ao carisma sacramentino? Por quê? O que me atrai? 

-  A espiritualidade eucarística sacramentina é referência para minha vocação?  

- Posso responder ao chamado de Deus a partir dessa espiritualidade e desse carisma sacramentino? 

- São Pedro Julião Eymard é referência para minha vocação e me chama a ter uma experiência de fé 

autêntica? 

 

Contexto histórico 

São Pedro Julião Eymard viveu num ambiente impregnado de utilitarismo que se propunha a endeusar a 

razão, o amor às coisas materiais, exalando anticlericalismo por todos os poros, chegando ao desprezo do 

sobrenatural, isto é, a substituição do espiritual pelo material, o esfriamento da fé. Eymard optou por 

aquilo que o mundo atual julga desprezível, nem um pouco prático e próprio de outra época pertencente a 

um passado decrépito. 

 

A inquietude, o desejo de fundar uma Congregação ou Sociedade que atenta as necessidades vitais e 

ajuda o povo a retomar o caminho da fé e amor por Jesus Eucarístico. 

Padre Eymard, inspirado pelo Espírito Santo, sente a necessidade de fundar uma Congregação que instrua 

o povo com a verdadeira doutrina, pois a ignorância é o principal mal que está comprometendo a fé, a 

piedade, a vida cristã, a política e a vida social, permitindo a manipulação dos ignorantes. Crê que é 

necessário ocupar todos os púlpitos das Igrejas, arrancar Jesus Sacramentado do Sacrário, Jesus vivo, 

ressuscitado, presente e real. É necessário desempoeirar a fé no Cristo Salvador, presente na Eucaristia. 

Peregrino, consumirá suas energias por toda a França, deixando atrás de si associações de sacerdotes, 

religiosas, homens e mulheres que tenham como finalidade exclusiva a Adoração Permanente ao Senhor 
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sacramentado, a catequese para os adultos, o zelo pela Liturgia e, como resposta eucarística, ser solidários 

com os pobres e fracos, opondo-se a tudo que vai contra a dignidade do homem (RV nº 3). 

 

A missão, sempre a caminho 

Depois de realizar o desejo de ser ordenado sacerdote, suas primeiras missões foram as paróquias de 

Chatte como colaborador e como pároco rural em Monteynard. Entretanto, ele se mostrava inquieto, em 

busca contínua de algo que não sabia o que era. Entrou em contato com o Cura d’Ars e entre eles surgiu 

uma forte amizade. Chegou a entrar no Noviciado dos Maristas em Marselha, tornando-se membro da 

Sociedade de Maria. Ali o tornaram diretor do Colégio de Belley, superior provincial, diretor da Ordem 

Terceira de Maria em Marselha, cidade envolvida nas grandes paixões da primeira metade do século XIX. 

Exerceu um intenso e amplo apostolado na cidade, preferencialmente entre os presos, os enfermos e os 

operários. Com a Senhorita Jaricot, fundou um Instituto que logo a Santa Sé assumiria, como a Obra 

Pontifícia para a Propagação da Fé. 

 

 

Resposta eucarística 

Depois de muito esforço e dedicação para realizar seu desejo de ser sacerdote e com o anseio de 

responder ao chamado eucarístico ardente em seu coração, São Pedro Julião Eymard foi interpelado pela 

ignorância e indiferença religiosa, pelas necessidades sociais, pois havia muita pobreza e desigualdade. 

Para isso, encontrou a resposta no amor de Deus manifestado na Eucaristia, ou seja, em Jesus 

Sacramentado e o revelou a seus contemporâneos de diversas formas (RV nº 2). N ão se limitou às 

teorias, mas foi um outro Cristo em meio a sua gente, sendo pão partido e repartido entre eles. 

 

Como São Pedro Julião Eymard correspondeu ao chamado de Deus à vocação eucarística?  

Por meio de fatos concretos: 

O mistério celebrado (Missa) 

São Pedro Julião foi um verdadeiro apóstolo que soube transmitir todo o amor de Jesus através do 

mistério celebrado. 

“O Santíssimo dominou-me sempre”, escreve em seus apontamentos do último Retiro Espiritual, 

caracterizando, assim, de modo incisivo a forma de vida cristã que ele propõe. No centro, a presença de 

Cristo na Eucaristia. Destaca de maneira muito forte o fato dessa presença e seu caráter único: a 

Eucaristia é a pessoa do Senhor. Daí partem as afirmações com as quais expressa sua fé: “A Sagrada 

Eucaristia é Jesus presente, passado e futuro... É Jesus feito sacramento. Bem-aventurada a alma que sabe 

encontrar Jesus na Eucaristia e tudo em Jesus-Hóstia”. 

 

O prolongamento do mistério celebrado (Adoração) 

Padre Eymard teve a intuição de que essa presença gera um dinamismo que está ligado a uma missão: “A 

graça do apostolado: a fé em Jesus. Jesus está ali: a Ele, por Ele, Nele”. Esta fé na Eucaristia se nutre da 

meditação da palavra de Deus. A Adoração – que propõe como estilo de oração a seus religiosos e, de 

modo mais amplo, a todos os seculares – é um meio de deixar-se penetrar pelo amor de Cristo. E esta 

oração se inspira na Santa Missa.  
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A catequese eucarística para adultos (Conduzir ao mistério – mistagogia) 

“ O grande mal de nossa época é que não vamos a Jesus Cristo como a nosso salvador e a nosso Deus. 

Abandona-se o único fundamento, a única fé, a única graça da salvação... Então, o que fazer? Regressar à 

fonte da vida, mas não ao Jesus histórico ou ao Jesus glorificado no céu. Ao Jesus que está na Eucaristia. 

Temos que fazê-lo sair de seu esconderijo para que possa novamente colocar-se à frente da sociedade 

cristã... Que venha cada vez mais o reino da Eucaristia: Adveniat regnum tuum! 

Uma das formas de catequisar os adultos foi por meio da Agregação, os leigos presentes na vida da Igreja. 

Santo Eymard concebeu a Agregação como um grupo de seculares que unem a Adoração ao 

compromisso apostólico. Por isso, estabelecerá centros de Agregados não somente ao redor de suas 

comunidades sacramentinas, mas também em muitíssimas paróquias pelo mundo inteiro. 

 

O serviço aos demais (Acolher os pobres e os oprimidos) 

A comunhão, de fato, deve converter-se no eixo da vida cristã: “A santa comunhão deve ser o fim de toda 

vida cristã: qualquer exercício que não se relacione com a comunhão está fora de sua grande finalidade”. 

Comungar frutuosamente é um gesto que transforma a vida: “Nosso Senhor vem sacramentalmente a nós 

para aí viver espiritualmente” (Apontamentos durante o Grande Retiro de Roma). Cristo modifica nossos 

corações; já não nos sentimos os mesmos de ontem quando nos deixamos ser conduzidos pelo Espírito, o 

mesmo Espírito de caridade que conduziu Jesus em sua missão apostólica. Quando sentimos essa 

mudança em nossas vidas, além de desejar o céu, contemplando-o a partir da Eucaristia, nós o desejamos 

também como pão partido e compartilhado. Nosso coração se sensibiliza pelas necessidades de nossos 

irmãos. Passamos a viver suas dores, suas angústias, seus medos físicos e espirituais. Já não apenas os 

sentimos, mas atuamos em favor deles, como uma resposta a Jesus Sacramentado. 

 

O testemunho eucarístico (Pão partido e repartido) 

No prefácio do Diretório dos Agregados do Santíssimo Sacramento, coloca este princípio: “O homem é 

amor como seu protótipo divino: de tal amor, tal vida”. E explica que “Todo amor tem um começo, um 

centro e um fim”. A partir deste princípio, Eymard colhe toda uma pedagogia para a vida espiritual: “A 

fim de que a alma devota se fortaleça e cresça na vida de Jesus Cristo, tem necessidade de nutrir-se em 

primeiro lugar com sua verdade divina e com a bondade de seu amor, de tal modo que possa passar da luz 

para o amor e do amor para as virtudes”. 

O ideal que confia a seus filhos é “levar o fogo do amor eucarístico aos quatro cantos da terra”. E, nas 

Constituições, recomendava a seus religiosos para velar a fim de que “o Senhor Jesus seja perpetuamente 

adorado em seu Sacramento e socialmente glorificado no mundo inteiro”. Este é o sentido da expressão 

Reino da Eucaristia que surge tão frequentemente nos escritos de Padre Eymard.  

 

O que faço para ser pão partido e repartido em meio aos pobres? Eu o sou? 

O que Deus me pede e que respostas eu lhe dou?  

Assumo autenticamente meu batismo como verdadeiro cristão?  

..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
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DÉCIMO SEXTO ENCONTRO -  RETIRO DE OPÇÃO DE VIDA – ROV - agosto 

  

O que é: Retiro para uma decisão de vida, como cume do itinerário de discernimento vocacional 

realizado, com vistas ao ingresso em uma comunidade formadora.   

  

Duração: chegada na sexta-feira à noite e permanência até o domingo com o almoço.  

  

Sexta-feira à noite  

  

Hospedagem e jantar  

  

Após o jantar:   

• Reapresentar as etapas de fé que os candidatos vivenciaram até o presente momento (cf. Projeto PV).  

• O que é um retiro?  

• Apresentação do percurso do retiro e a exigência de silêncio, recolhimento e meditação, em vista de 

sua decisão para a adesão.  

• Oração na capela, tendo como referência um destes textos bíblicos: 1Sm 3,1-18; Ecl 3,1-8; Ap 3,20.  

  

Sábado – manhã:   

  

Estrutura do Retiro: terá como ícone e texto-fonte Lc 24,13-35.  

 Após cada meditação, dar tempo para a oração pessoal em confronto com o conteúdo exposto e diálogos 

pessoais com os promotores vocacionais.   

  

Primeira meditação: Encontrar-se consigo mesmo  

Versículos 13 a 24 (Jesus põe-se a caminhar com os dois) 

 

 A caminhada/história pessoal 

 A caminhada/história familiar 

 A caminhada/história de estudos e profissional  

 A caminhada/história eclesial 

 A caminhada/história vocacional  

 

Após cada meditação, dar tempo para a oração pessoal de confronto com o conteúdo exposto e diálogos 

pessoais com os promotores vocacionais.   

  

Sábado – tarde:   

Segunda meditação: Encontrar-se com a Palavra  

Versículos 25 a 27 (Jesus explicou-lhes as Escrituras)  

 

• Iluminar com a Palavra a caminhada/história vocacional  

• Ícones vocacionais: Abraão, Moisés, Jonas, Jeremias, o chamado dos Doze (Mc 3,13-17), Paulo  
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 No final da tarde, fazer um lanche mais reforçado.  

Espaço para preparar-se para a noite (banho, etc.)  

  

Sábado – noite:  

Em lugar do jantar, fazer uma confraternização como espiritualidade da mesa. A cada exposição, 

envolvê-los em gestos de preparar a mesa, dialogar, alimentar-se, etc.  

1. A importância da mesa - prepará-la  

2. O diálogo que gera o estar à mesa – dialogar, concluindo com uma bênção da mesa  

3. A importância do alimentar-se – partilhar os alimentos  

   

Terceira meditação: Encontrar-se com o Senhor  

Versículos 28 a 32 (Eles o reconheceram ao partir o pão)  

 

• A decisão por uma resposta vocacional eucarística  

• Texto-base: Jo 6, 51-69 (versículo 67: “Vocês também não querem ir embora?”)   

• Textos complementares: At 4,32-37; Lc 9,10-17 (“Dai-lhes vós mesmos de comer”) Mc 10,17-22   

  

Concluir a noite com uma oração na capela:  

Introdução do ODC  

Canto: Fica conosco, Senhor!  

Proclamação de Lc 24,28-32  

Cântico de Simeão (versão ODC)  

Oração final  

  

Domingo – manhã   

  

Quarta meditação: Encontrar-se com a comunidade, com o outro  

Versículos 33 a 35 (Eles se levantaram, voltaram para Jerusalém e encontraram a comunidade reunida) 

  

• Lc 5,27-32 (“Segue-me”. Deixando tudo, levantou-se e o seguiu)  

• Mt 4,18-22 (Decisão dos pescadores em deixar as redes, deixar tudo para seguir a Jesus)  

• Como exercício de oração pessoal, compor um salmo de decisão vocacional para ser apresentado no 

almoço.   

 

Concluir o retiro com a Eucaristia e o almoço 

  

Para a Eucaristia e para o almoço, convidar um leigo sacramentino, os religiosos e formandos da 

comunidade, um paroquiano, um membro da família dos vocacionados do local.  

  

Preparar:  

1. Roteiros das Orações e Eucaristia  
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2. A espiritualidade da mesa  

3. Introdução e as quatro meditações: dividir para que religiosos possam preparar (PV)  

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 

 

  

 

D - Quarta etapa de fé: ADESÃO 

 

Objetivo: Inserir o candidato em nossa vida cotidiana para um mútuo conhecimento (suas opções e 

aptidões; nossa proposta eucarística de vida).  

 

ITINERÁRIO: Acolher  

Acolher o jovem para fazer uma experiência eucarística conosco  

  

DÉCIMO SÉTIMO ENCONTRO – ROTEIRO: ENCONTRO DE DECISÃO DE ETAPA DE 

FORMAÇÃO - setembro 

 

Setembro: Encontro de decisão de etapa de formação (propedêutico ou Pré-noviciado)  

• Nesse encontro, o Promotor Vocacional, levando em conta todo o caminho percorrido por cada um 

dos candidatos e após discernimento com a Equipe de Pastoral Vocacional Provincial, definirá com cada 

candidato em que etapa ele deverá ingressar a partir do ano seguinte: continuar nos encontros PV, ir para 

o propedêutico ou ingressar na comunidade do Pré-noviciado. Para isso, fará um diálogo pessoal com os 

candidatos.  

• Após apresentar nossa decisão ao candidato, o Promotor Vocacional deverá visitar sua família para 

acompanhamento/verificação da opção de seu filho.  

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 

 

DÉCIMO OITAVO ENCONTRO – TRÊS ROTEIROS 

  

Outubro (Três grupos distintos se reunirão):   

  

G1 – PV: Avaliação pessoal da caminhada vocacional para uma definição da continuidade ou não.  

 

G1 – PV: Encontro com aqueles que, a partir do encontro anterior, tiveram definida sua continuação na 

PV. Para tanto, o encontro deverá conduzir os candidatos a fazerem uma avaliação pessoal da caminhada 

vocacional, para uma definição de continuidade ou não, conosco.  

  

G2 – Propedêutico: Avaliação da caminhada vocacional em vista do ingresso no Propedêutico.  
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G2 – Propedêutico: Encontro com aqueles que, a partir do encontro anterior, tiveram definido seu 

ingresso em uma das casas do Propedêutico. Para tanto, o encontro deverá levar os candidatos a uma 

avaliação pessoal da caminhada vocacional em vista do ingresso no Propedêutico.  

  

G3 – Pré-noviciado:  Orientações para o ingresso no Pré-noviciado e seu ritmo cotidiano de vida.   

 

G3 – Pré-noviciado: Encontro com aqueles que, a partir do encontro anterior, tiveram definido seu 

ingresso na comunidade do Pré-noviciado. Para tanto, o encontro deverá conduzir os candidatos a 

fazerem uma avaliação pessoal da caminhada vocacional, em vista do ingresso na Casa de Formação, 

dando orientações e informações sobre o Pré-noviciado e seu ritmo cotidiano de vida.  

 

Novembro:  

G1 – PV: Encontro apenas com os que continuarão na PV, para definições de continuidade do 

acompanhamento vocacional (A partir de qual etapa do Projeto PV deverá dar continuidade ao 

acompanhamento?).  

  

G2 - Propedêutico: Encontro apenas com os que ingressarão no Propedêutico, para orientações 

referentes ao ingresso na comunidade.  

  

G3 – Pré-noviciado: Encontro apenas com aqueles que ingressarão no Pré-noviciado como preparação 

imediata para o vestibular (estudos, documentações acadêmicas, inscrições, etc.).   

 

Dezembro:   

G2 – Propedêutico: Aqueles que ingressarão nessa etapa farão uma experiência de uma semana na casa 

do Propedêutico, com o objetivo de vivenciar o cotidiano da comunidade.  

  

G3 – Pré-noviciado: Caso necessário, fazer um encontro com os que ingressarão no Pré-noviciado para 

encaminhamentos de documentação para o Vestibular, tendo definida sua data. 
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Propedêutico 

 
  



63 
 

 
 

 

 

 

 

 
“É necessário um projeto formativo nas Comunidades Sacramentinas que consiga  

ser um verdadeiro processo integral: humano, espiritual, intelectual e pastoral,  

centrado em Jesus Cristo Servidor” (Encontro dos Formadores SSS, Belo Horizonte, 2015). 

 

 

 

 

Uma Indicação da Etapa Formativa : PROPEDÊUTICO SACRAMENTINO 

 

 

 

 

Preâmbulo: 

 

 

 

No Itinerário Formativo, o propedêutico situa-se na etapa de conversão (sair de), de separação ou 

desestruturação, saída da terra do Egito, e destina-se a realizar o processo de passagem e mudança de 

um modo global de existência para outro, seja do modo civil para o modo religioso. Originariamente, o 

Propedêutico foi proposto como tempo de formação estritamente espiritual: A experiência demonstrou 

que um período de preparação a Vida Comunitária, consagrado exclusivamente à formação espiritual, 

não só não é supérfluo, mas também pode aportar resultados verdadeiramente surpreendentes. 

Posteriormente, inclusive na América Latina, o Propedêutico foi tomando uma configuração mais 

ampla e complexa, pois cresce o número de candidatos que ingressam na formação após ter 

completado o nível médio, sem passar pelas Comunidades Religiosas ou por grupos vocacionais. De 

um lado, este fato é sinal de um enriquecimento, pois muitas vezes estes candidatos são portadores de 

experiência de fé viva e madura e de séria bagagem cultural. Por outro lado, não raro apresentam certas 

deficiências de formação, como: visão fragmentada da própria experiência de vida e da sociedade; 

deficiências no ensino fundamental e médio; fragilidade de convicções básicas humanas e de fé, 

mesmo naqueles que vêm de experiências de vida cristã de nossas comunidades eclesiais; 

sobretudo, carência de uma iniciação à vida comunitária. Torna-se, assim, necessário, cada vez 

mais, um período de preparação dos candidatos antes de ingressarem no Aspirantado e Postulantado, 

até mesmo para aqueles que vêm do Seminário Menor e de grupos vocacionais. 

 

 

 

 

 

 

  

Província de. N. Sra. de Guadalupe 

 

CRONOGRAMA PARA PROPEDÊUTICO SACRAMENTINO 

 

sss 
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O que é Propedêutico? 

 

 

Esse período, denominado Propedêutico, é "tempo de preparação humana, cristã, intelectual e 
espiritual para os candidatos ao Pré-Noviciado" (PDV 62), em vista de um discernimento vocacional, 

seja organizado como uma instituição autônoma, distinta e articulada com as outras etapas da 

formação, levando em consideração as seguintes indicações:- residência ou local próprio, com 

programação específica;- não inferior a um ano;- após o nível médio ou no curso do mesmo; 

sendo maior de idade, tendo uma equipe responsável, valorizando a presença de leigos, homens e 

mulheres (PDV 66). O ingresso no Propedêutico seja precedido pelo processo do Programa de 

Pastoral Vocacional, que leve o candidato ao conhecimento de suas reais motivações, através de um 

levantamento do histórico pessoal, ou seja, o conhecimento da vida do jovem nos seguintes dimensões: 

familiar, comunitário-eclesial, afetivo-sexual, socioeconômico, intelecto-cultural. Recomenda-se que 

esse participe dos encontros vocacionais e seja feito através de: consulta às comunidades de origem; 

visita aos familiares; entrevistas; encontros vocacionais; retiros e outros. 

Entre os elementos principais constitutivos da programação do Propedêutico, destacam-se: 

aprofundamento do discernimento vocacional; aprimoramento da formação humano-afetiva; 

formação espiritual com aprofundamento da experiência de Deus, da leitura bíblica e da vida de 

oração e litúrgica; complementação da formação intelectual; iniciação e aprofundamento da vida 

comunitária; adequada compreensão da Igreja, da vida religiosa e do ministério presbiteral. Sendo o 

Propedêutico uma etapa da formação prevalentemente voltada para o conhecimento do candidato, 

entende-se que a dimensão humana - afetiva ocupe um lugar prioritário. Isto requer uma centralização 

e atenção especial à pessoa do formando, através de um acompanhamento personalizado, dinâmicas de 

grupo, estudo dirigido. Deve-se levar em consideração: o conhecimento de si mesmo, com qualidades, 

defeitos e limites; o conhecimento da sexualidade masculina e feminina; a formação da consciência, 

caráter, personalidade; o equilíbrio no relacionamento interpessoal. 

 

 

Considerações da Etapa de Propedêutico: 

 

 

Constata-se na sociedade moderna uma tendência ao isolamento e individualismo, que afeta o 

candidato. O período Propedêutico deverá ser um tempo forte de Vida Comunitária, levando o 

formando a uma atitude de acolhida, abertura, partilha e solidariedade.  
No que se refere à dimensão espiritual, o formando deve ser orientado, a partir da vocação batismal, a 

fazer uma profunda experiência de Deus e de amizade com Jesus Cristo, através de: exercícios 

espirituais e oração dos salmos; celebrações; valorização das experiências de fé vividas 

anteriormente; acontecimentos importantes da Diocese, Igreja e Congregação; orientação espiritual e 

outros, para o discernimento de sua vocação. 

Uma vez que o Propedêutico é uma preparação para a vida eclesial, deve levar o formando ao processo 

de abertura para a vida missionária, tendo presente alguns meios: presença na caminhada da 

comunidade, sem assumir lideranças ou compromissos estáveis; conhecimento da pastoral orgânica da 

Igreja Local (com especial atenção à importância e desafio da pastoral urbana); experiência em 

situações limites que vive o nosso povo; partilha de experiências. Capacitar os candidatos às etapas: 

Pré-Noviciado, Noviciado e Escolasticado e suprir as suas deficiências de ensino, recomenda-se 

introduzir ou reforçar alguns aspectos da dimensão intelectual, visando, ainda, amenizar o impacto que 

a filosofia frequentemente exerce sobre os iniciantes, com: metodologia de estudos; português: 

gramática, redação e literatura; uma língua estrangeira moderna; ciências sociais: história, 

geografia e política; cultura brasileira, argentina e chilena; formação da consciência crítica da 



65 
 

 
 

realidade; música, artes sacras, cultura popular e teatro; noções de liturgia e espiritualidade; 

introdução ao Mistério de Cristo e da Igreja, podendo basear-se no Catecismo da Igreja Católica. 

Visando garantir uma infraestrutura adequada para o propedêutico, incentive-se a colaboração entre 

Dioceses e Congregações. Também o período Propedêutico é de grande importância para a preparação 

intelectual de quem se encaminha para a vida de consagrado. É uma fase preciosa no esforço de 
superação de uma visão fragmentada da própria experiência de vida e da sociedade, pois que o atual 

ensino não contribui para modificar essa situação. Além do mais, uma cuidadosa complementação da 

formação torna-se imprescindível, em muitos casos, para atenuar eventuais lacunas oriundas do tempo 

de formação fundamental e média. 

 

Fonte: Adaptado por: Pe. Jackson Frota, sss cf: + Pedro Brito Guimarães, Encontro Nacional dos 

Formadores de Seminário Menor e Propedêutico, São Paulo, 2008. 
 

 

 

CRONOGRAMA DO PROPEDÊUTICO SACRAMENTINO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Considerações Específicas ao Quadro da Assessoria Formativa: 

 

1. A Comissão para pensar o Propedêutico da Província N. Sra. de Guadalupe sugere a implantação 

de (03) casas referenciais para acolher jovens que fizeram o discernimento vocacional e que estão 

aptos a uma convivência comunitária. No Regional 01 ( São Benedito), no Regional 02 ( 

Caratinga), no Regional 03 ( San Martin). Nada impede que as demais comunidades com a 

autorização do Conselho Provincial possam também acolher a entrada de jovens para a 

experiência do propedêutico. 

 

2. No mês de Dezembro, as três primeiras semanas seriam destinadas para que o candidato à 

entrada na Casa do Propedêutico Sacramentino organize sua vida pessoal relativo à documentação 

de estudos, família e outros necessários. Na última semana de Janeiro o formador tendo em vista 

que no inicio de fevereiro se inicia o ano letivo convocará os candidatos à organização dos 

DIMENSÃO 
HUMANA-COMUNITÁRIA 

DIMENSÃO 

ESPIRITUAL 

DIMENSÃO 
INTELECTUAL 

DIMENSÃO 
PASTORAL 

JESUS CRISTO 
Bom Pastor 

JOVEM 
PROPEDÊUTICO 
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quartos, bem como, tomarão conhecimento do Cronograma e atividades da comunidade, podendo 

ainda separar alguns dias para um retiro de entrada. 

 

3. Sugere-se que os Encontros Formativos sejam na sexta-feira no período da tarde conforme horário 

programado. Cada semana do mês se abordará um tema específico na dimensão humana, 

espiritual, intelectual e pastoral. Lembrando que são os assuntos de base para introduzir os 

estudantes numa nova concepção de vida. O formador poderá estender o convite para cada tema a 

outros assessores competentes para se trabalhar na reflexão. 

 

 

4. No mês de Fevereiro: 

 1ª Semana: Dimensão Humana: Quem é Você?  

(Priorize-se a vida pessoal do estudante do propedêutico, uma partilha sadia, atenta da historia pessoal de cada 

um, uma partilha da sua personalidade, limites e expectativas.) 

 2ª Semana: Dimensão Espiritual: Devoções e Oração Comunitária. 

 (Uma reflexão das diversas formas de devoção que cada um trouxe de sua origem e apresentação das formas 

litúrgicas de oração da vida religiosa) 

 3ª Semana: Dimensão Intelectual: Supervisão Pedagógica Geral com Reflexão.  

(O formador acolherá a realidade de cada estudante e colaborará com conselhos, além de apresentar um texto 

que ajude a exercitar a consciência critica dos estudantes) 

 4ª Semana: Dimensão Pastoral: Reflexão sobre a Igreja do Vaticano II  

(O formador ou assessor convidado apresentará o Cenário da Igreja pré- e Vaticano II). 

 

5. No mês de Março: 

 1ª Semana: Dimensão Humana: Chamado Vocacional  

( Partilha do Chamado Vocacional de cada estudante e apresentação do itinerário vocacional na Congregação do 

Santíssimo Sacramento) 

 2ª Semana: Dimensão Espiritual: Liturgia das Horas.  

( Uma explicação da Liturgia das Horas, leitura atenta da introdução e explicação do sentido e do uso na Vida 

Religiosa) 

 3ª Semana: Dimensão Intelectual: Supervisão Pedagógica Geral com Reflexão.  

( O formador acolherá a realidade de cada estudante e colaborará com conselhos de forma individual) 

 4ª Semana: Dimensão Pastoral: Reflexão sobre a Igreja do Vaticano II  

( O formador  ou assessor convidado apresentará o sentido dos Ministérios Eclesiais). 

 

 

 

6. No mês de Abril: 

 1ª Semana: Dimensão Humana: História Familiar  

( Partilha com respeito e atenção da origem de cada estudante e apresentação das situações familiares da 

atualidade) 

 2ª Semana: Dimensão Espiritual: O chamado vocacional no 1º Testamento 

 3ª Semana: Dimensão Intelectual: Supervisão Pedagógica  com Reflexão em Grupo.  

( O formador acolherá a realidade de cada estudante e colaborará com conselhos, além de apresentar um texto 

que ajude a exercitar a consciência critica dos estudantes) 

 4ª Semana: Dimensão Pastoral: (Reflexão sobre as Pastorais na Vida da Igreja e da 

Sociedade). 

 

7. No mês de Maio: 

 1ª Semana: Dimensão Humana: VIDA EM COMUNIDADE: DIMENSÕES 
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FRATERNA/ORANTE E SERVIDORA             ( Apresentação da Vida em Comunidade, a partir 

das dimensões.) 

 2ª Semana: Dimensão Espiritual: O chamado vocacional no 2º Testamento 

 3ª Semana: Dimensão Intelectual: Supervisão Pedagógica Individual. 

 4ª Semana: Dimensão Pastoral: Reflexão sobre os Movimentos Eclesiais 

 

8. No mês de Junho: 

 1ª Semana: Dimensão Humana: Relação Interpessoal  

 ( Com colaboração de psicólogo/a reflexão sobre as Relações Interpessoais) 

 2ª Semana: Dimensão Espiritual: Culto Eucarístico Fora da Missa ( Adoração)  

Sentido para a Vida Religiosa 

 3ª Semana: Dimensão Intelectual: Supervisão Pedagógica com Reflexão em Grupo.  

( O formador acolherá a realidade de cada estudante e colaborará com conselhos, além de apresentar um texto 

que ajude a exercitar a consciência critica dos estudantes) 

 4ª Semana: Dimensão Pastoral: Reflexão sobre as Dimensões da Eucaristia. 

 

 

9. No mês de Julho: 

 1ª Semana: Síntese Pessoal da sua vocação/ Avaliação do Semestre/ Passeio e Diálogos 

Pessoais 

 2ª Semana: Férias 

 3ª Semana: Férias 

 4ª Semana: Retiro de retorno para o 2º Semestre 

 

10. No mês de Agosto: 

 1ª Semana: Dimensão Humana: Fundador: São Pedro Julião Eymard   

( Apresentar os traços da Vida Humana do Fundador e seu Carisma) 

 2ª Semana: Dimensão Espiritual: Adoração Pessoal 

 ( Valorizar os aspectos do Silêncio , Contemplação e Escuta) 

 3ª Semana: Dimensão Intelectual: Supervisão Pedagógica com Reflexão em Grupo.  

( O formador acolherá a realidade de cada estudante e colaborará com conselhos, além de apresentar um texto 

que ajude a exercitar a consciência critica dos estudantes) 

 4ª Semana: Dimensão Pastoral: Apresentação das Atividades Pastorais e Reflexão. 

 

 

 

11. No mês de Setembro: 

 1ª Semana: Dimensão Humana: Sexualidade: Limites e Perspectivas   

( Com colaboração de psicólogo/a reflexão sobre os limites e perspectivas da Sexualidade na Vida de um 

candidato a vida religiosa) 

 2ª Semana: Dimensão Espiritual: Lectio Divinae  

( Primeiro contato com os elementos da Lectio Divinae) 

 3ª Semana: Dimensão Intelectual: Supervisão Pedagógica Individual. 

 4ª Semana: Dimensão Pastoral: Apresentação das Atividades Pastorais e Reflexão. 

 

12. No mês de Outubro: 

 1ª Semana: Dimensão Humana: EU ( Vocação) X CRISTO ( Chamado) 

(Confronto entre o nosso Testemunho com a Proposta de Vida do Cristo) 

 2ª Semana: Dimensão Espiritual: Continuação – Lectio Divinae 
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 3ª Semana: Dimensão Intelectual: Supervisão Pedagógica com Reflexão em Grupo. 

 ( O formador acolherá a realidade de cada estudante e colaborará com conselhos, além de apresentar um texto 

que ajude a exercitar a consciência critica dos estudantes) 

 4ª Semana: Dimensão Pastoral: Apresentação do que é Pastoral e Reflexão. 

 

13. No mês de Novembro: 

 1ª Semana: Dimensão Humana: EU X IGREJA 

( Relação Pessoal com a Igreja e sua Missão no Mundo) 

 2ª Semana: Dimensão Espiritual: Oficio Divino  

( Apresentação dos elementos estruturais do Oficio Divino das Comunidades, tendo em vista preparar os 

estudantes para presidência em comunidades) 

 3ª Semana: Dimensão Intelectual: Supervisão Pedagógica Individual. 

 4ª Semana: Dimensão Pastoral: Apresentação pessoal das suas Atividades Pastorais. 

 

14. No mês de Dezembro: 

 1ª Semana: Dimensão Humana: EU X Congregação 

 (Reflexão sobre o sentido de pertença a Vida Religiosa na Congregação do Santíssimo Sacramento e sua 

proposta de Vida, apresentando o processo formativo do pré-noviciado.) 

 2ª Semana: Retiro e Passeio 

 3ª Semana: Férias 

 4ª Semana: Férias ( Preparação para Viagem para o Pré-Noviciado SSS). 
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AGENDA FORMATIVA: 

 D. HUMANA D. ESPIRITUAL D. 

INTELECTUAL 

D. PASTORAL 

JANEIRO 

Obs: Mês para organizar a entrada da Comunidade e Documentos para Estudos Acadêmicos 

1ª 

SEMAN

A 

FÉRIAS FÉRIAS FÉRIAS FÉRIAS 

2ª 

SEMAN

A 

FÉRIAS FÉRIAS FÉRIAS FÉRIAS 

3ª 

SEMAN

A 

FÉRIAS FÉRIAS FÉRIAS FÉRIAS 

4ª 

SEMAN

A 

-ORGANIZAÇÃO-

PLANEJAMENTO 

-

ORGANIZAÇÃO- 

PLANEJAMENT

O 

-

ORGANIZAÇÃO- 

PLANEJAMENT

O 

-

ORGANIZAÇÃO- 

PLANEJAMENT

O 

 

 D. HUMANA D. ESPIRITUAL D. 

INTELECTUAL 

D. PASTORAL 

FEVEREIRO 

Obs: A equipe Formativa configura junto aos estudantes do Propedêutico o dia e o horário para a realização dos 

encontros formativos. 

1ª 

SEMAN

A 

QUEM É VOCÊ?    

2ª 

SEMAN

A 

 DEVOÇÕES 

 X 

ORAÇÕES 

COMUNITÁRIAS  

  

3ª 

SEMAN

A 

  SUPERVISÃO 

PEDAGÓGICA 

GERAL COM 

REFLEXÃO 

 

4ª 

SEMAN

A 

   REFLEXÃO SOBRE 

A IGREJA 

VATICANO II 

 

   

 

  

 D. HUMANA D. ESPIRITUAL D. 

INTELECTUAL 

D. PASTORAL 

MARÇO 

 

1ª 

SEMAN

A 

CHAMADO 

VOCACIONAL 

   

2ª 

SEMAN

A 

 LITURGIA DAS 

HORAS - LAUDES 

  

3ª 

SEMAN

  SUPERVISÃO 

PEDAGÓGICA 

INDIVIDUAL 
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A 

4ª 

SEMAN

A 

   REFLEXÃO SOBRE 

OS MINISTÉRIOS 

 

 D. HUMANA D. ESPIRITUAL D. 

INTELECTUAL 

D. PASTORAL 

   

 

  

ABRIL 

 

1ª 

SEMAN

A 

HISTÓRIA 

FAMILIAR 

   

2ª 

SEMAN

A 

 LITURGIA DAS 

HORAS-  

HORA MÉDIA E 

VÉSPERAS 

  

3ª 

SEMAN

A 

  SUPERVISÃO 

PEDAGÓGICA 

GERAL COM 

REFLEXÃO 

 

4ª 

SEMAN

A 

   REFLEXÃO SOBRE 

AS PASTORAIS 

 

 

 

 D. HUMANA D. ESPIRITUAL D. 

INTELECTUAL 

D. PASTORAL 

MAIO 

 

1ª 

SEMAN

A 

VIDA EM 

COMUNIDADE: 

DIMENSÕES 

FRATERNA/ORANT

E E SERVIDORA 

   

2ª 

SEMAN

A 

 LITURGIA DAS 

HORAS- 

COMPLETAS 

  

3ª 

SEMAN

A 

  SUPERVISÃO 

PEDAGÓGICA 

INDIVIDUAL 

 

4ª 

SEMAN

A 

   REFLEXÃO SOBRE 

OS MOVIMENTOS 

ECLESIAIS 

 

 

 D. HUMANA D. ESPIRITUAL D. 

INTELECTUAL 

D. PASTORAL 

JUNHO 

 

1ª 

SEMAN

A 

RELAÇÃO 

INTERPESSOAL 

   

2ª 

SEMAN

A 

 ADORAÇÃO 

COMUNITÁRIA 

  

3ª 

SEMAN

  SUPERVISÃO 

PEDAGÓGICA 

GERAL COM 
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A REFLEXÃO 

4ª 

SEMAN

A 

   REFLEXÃO SOBRE 

AS DIMENSÕES DA 

EUCARISTIA 

 

 

 D. HUMANA D. ESPIRITUAL D. 

INTELECTUAL 

D. PASTORAL 

JULHO 

 

1ª 

SEMAN

A 

AVALIAÇÃO DO  

1º SEMESTRE E 

PASSEIO 

AVALIAÇÃO DO  

1º SEMESTRE E 

PASSEIO 

AVALIAÇÃO DO  

1º SEMESTRE E 

PASSEIO 

AVALIAÇÃO DO  

1º SEMESTRE E 

PASSEIO 

2ª 

SEMAN

A 

FÉRIAS FÉRIAS FÉRIAS FÉRIAS 

3ª 

SEMAN

A 

FÉRIAS FÉRIAS FÉRIAS FÉRIAS 

4ª 

SEMAN

A 

VISITA 

MISSIONÁRIA 

VISITA 

MISSIONÁRIA 

VISITA 

MISSIONÁRIA 

VISITA 

MISSIONÁRIA 

 D. HUMANA D. ESPIRITUAL D. 

INTELECTUAL 

D. PASTORAL 

AGOSTO 

1ª 

SEMAN

A 

Fundador: São Pedro 

Julião  Eymard 

   

2ª 

SEMAN

A 

 ADORAÇÃO 

PESSOAL 

  

3ª 

SEMAN

A 

  SUPERVISÃO 

PEDAGÓGICA 

GERAL COM 

REFLEXÃO 

 

 

 

 D. HUMANA D. ESPIRITUAL D. 

INTELECTUAL 

D. PASTORAL 

SETEMBRO 

 

1ª 

SEMAN

A 

SEXUALIDADE: 

LIMITES E 

PERSPECTIVAS 

   

2ª 

SEMAN

A 

 LECTIO DIVINAE   

3ª 

SEMAN

A 

  SUPERVISÃO 

PEDAGÓGICA 

INDIVIDUAL 

 

4ª 

SEMAN

A 

   APRESENTAÇÃO 

DAS ATIVIDADES 

PASTORAIS E 

REFLEXÃO 

 

 

 D. HUMANA D. ESPIRITUAL D. D. PASTORAL 
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INTELECTUAL 

OUTUBRO 

 

1ª 

SEMAN

A 

EU X CRISTO    

2ª 

SEMAN

A 

 LECTIO DIVINAE   

3ª 

SEMAN

A 

  SUPERVISÃO 

PEDAGÓGICA 

GERAL COM 

REFLEXÃO 

 

4ª 

SEMAN

A 

   APRESENTAÇÃO 

DAS ATIVIDADES 

PASTORAIS E 

REFLEXÃO 

 

 

 D. HUMANA D. ESPIRITUAL D. 

INTELECTUAL 

D. PASTORAL 

NOVEMBRO 

 

1ª 

SEMAN

A 

EU X IGREJA    

2ª 

SEMAN

A 

 OFICIO DIVINO   

3ª 

SEMAN

A 

  SUPERVISÃO 

PEDAGÓGICA 

INDIVIDUAL 

 

4ª 

SEMAN

A 

   APRESENTAÇÃO 

DAS ATIVIDADES 

PASTORAIS E 

REFLEXÃO 

 

 

 D. HUMANA D. ESPIRITUAL D. 

INTELECTUAL 

D. PASTORAL 

DEZEMBRO 

OBS: 1ª SEMANA INTENSIVA NAS  DIMENSÕES E A 2ª SEMANA RETIRO E AVALIAÇÃO DO 2º 

SEMESTRE 

1ª 

SEMAN

A 

EU X 

CONGREGAÇÃO 

OFICIO DIVINO  FINALIZAÇÃO 

DAS ATIVIDADES 

PASTORAIS 

2ª 

SEMAN

A 

RETIRO, 

AVALIAÇÃO e 

PASSEIO. 

RETIRO, AVALIAÇÃO 

e PASSEIO. 

RETIRO, AVALIAÇÃO 

e PASSEIO. 
RETIRO, AVALIAÇÃO 

e PASSEIO. 

3ª 

SEMAN

A 

FÉRIAS FÉRIAS FÉRIAS FÉRIAS 

4ª 

SEMAN

A 

FÉRIAS FÉRIAS FÉRIAS FÉRIAS 
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CRONOGRAMA DIÁRIO PARA O 1º SEMESTRE: SEGUNDA-FEIRA A SEXTA-

FEIRA 

 

 SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA 

05H30 DESPERTAR DESPERTAR DESPERTAR DESPERTAR DESPERTAR 

05H45 ORAÇÃO 

LAUDES 

ORAÇÃO 

LAUDES 

ORAÇÃO 

LAUDES 

ORAÇÃO 

LAUDES 

ORAÇÃO 

LAUDES 

06H CAFÉ CAFÉ CAFÉ CAFÉ CAFÉ 

06H30 SAÍDA P. 

ESTUDOS 

SAÍDA P. 

ESTUDOS 

SAÍDA P. 

ESTUDOS 

SAÍDA P. 

ESTUDOS 

SAÍDA P. 

ESTUDOS 

7H ESTUDOS ESTUDOS ESTUDOS ESTUDOS ESTUDOS 

12H30 CHEGADA CHEGADA CHEGADA CHEGADA CHEGADA 

12H45 BENÇÃO E 

ALMOÇO 

BENÇÃO E 

ALMOÇO 

BENÇÃO E 

ALMOÇO 

BENÇÃO E 

ALMOÇO 

BENÇÃO E 

ALMOÇO 

13H45 DESCANSO DESCANSO DESCANSO DESCANSO DESCANSO 

14H20 TRABALHOS 

MANUAIS 

ESTUDO DE 

BONS 

COSTUMES- 

Etiqueta 

TRABALHOS 

MANUAIS 

ESTUDO DE 

BONS 

COSTUMES- 

Etiqueta 

ENCONTRO 

COM 

FORMADOR 

14H45 TRABALHOS 

MANUAIS 

TRABALHOS 

MANUAIS 

TRABALHOS 

MANUAIS 

TRABALHOS 

MANUAIS 

ENCONTRO 

COM 

FORMADOR 

      

15H30 ESTUDO DE 

PORTUGUÊS 

ESTUDO DE 

BONS 

COSTUMES- 

Etiqueta 

ESTUDO DE 

PORTUGUÊS 

ESTUDO DE 

BONS 

COSTUMES- 

Etiqueta 

ENCONTRO 

COM 

FORMADOR 

15H45 CAFEZINHO CAFEZINHO CAFEZINHO CAFEZINHO CAFEZINHO 

16H ESTUDO ESTUDO ESTUDO ESTUDO ENCONTRO 
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PESSOAL PESSOAL PESSOAL PESSOAL COM 

FORMADOR 

17H45 OFICIO 

DIVINO COM 

O POVO DE 

DEUS 

OFICIO 

DIVINO COM 

O POVO DE 

DEUS 

OFICIO 

DIVINO COM 

O POVO DE 

DEUS 

OFICIO 

DIVINO COM O 

POVO DE DEUS 

OFICIO 

DIVINO COM 

O POVO DE 

DEUS 

18H20 EUCARISTIA EUCARISTIA EUCARISTIA EUCARISTIA EUCARISTIA 

19H30 JANTAR JANTAR JANTAR JANTAR JANTAR 

20H20 -ESPORTE-

CAMINHADA 

JORNAL -ESPORTE- 

CAMINHADA 

JORNAL JORNAL 

21H30 ORAÇÃO 

PESSOAL 

ORAÇÃO 

PESSOAL 

ORAÇÃO 

PESSOAL 

ADORAÇÃO 

COMUNITÁRIA 

ORAÇÃO 

PESSOAL 

22H DESCANSO DESCANSO DESCANSO DESCANSO DESCANSO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRONOGRAMA DIÁRIO PARA O 1º SEMESTRE: SÁBADO E DOMINGO 

 SÁBADO 1º DOMINGO 2º DOMINGO 3º DOMINGO 4º DOMINGO 

06H30 DESPERTAR DESPERTAR DESPERTAR DESPERTAR DESPERTAR 

7H CAFÉ CAFÉ VISITA A 

FAMILIA 

CATEQUESE 

EUCARISTICA 

VISITA A 

FAMILIA 

8H  LIMPEZA  

DA CASA 

ENCONTRO 

PASTORAL 

VOCACIONAL 

VISITA A 

FAMILIA 

CATEQUESE 

EUCARÍSTICA 

VISITA A 

FAMILIA 

12H REFLEXÃO DA 

PALAVRA 

DOMINICAL 

    

12H45 BENÇÃO E 

ALMOÇO 

BENÇÃO E 

ALMOÇO 

VISITA A 

FAMILIA 
BENÇÃO E 

ALMOÇO 

VISITA A 

FAMILIA 

13H45 DESCANSO DESCANSO VISITA A 

FAMILIA 
DESCANSO VISITA A 

FAMILIA 

14H30 ATIVIDADES 

PASTORAIS 

DESCANSO VISITA A 

FAMILIA 
DESCANSO VISITA A 

FAMILIA 

17H45 OFICIO 

DIVINO COM 

O POVO DE 

DEUS 

OFICIO 

DIVINO COM 

O POVO DE 

DEUS 

VISITA A 

FAMILIA 
OFICIO 

DIVINO COM 

O POVO DE 

DEUS 

VISITA A 

FAMILIA 

18H20 EUCARISTIA EUCARISTIA VISITA A 

FAMILIA 
EUCARISTIA VISITA A 

FAMILIA 

19H30 JANTAR JANTAR VISITA A 

FAMILIA 
JANTAR VISITA A 

FAMILIA 

22H DESCANSO DESCANSO DESCANSO DESCANSO DESCANSO 
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CRONOGRAMA DIÁRIO PARA O 2º SEMESTRE: SEGUNDA-FEIRA A SEXTA-

FEIRA 

 SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA 

05H30 DESPERTA

R 

DESPERT

AR 

DESPERTA

R 

DESPERTA

R 

DESPERTA

R 

05H45 ORAÇÃO 

OFICIO 

DIVINO DAS 

COMUNIDA

DES 

ORAÇÃO 

OFICIO 

DIVINO 

DAS 

COMUNID

ADES 

ORAÇÃO 

OFICIO 

DIVINO DAS 

COMUNIDA

DES 

ORAÇÃO 

OFICIO 

DIVINO DAS 

COMUNIDA

DES 

ORAÇÃO 

OFICIO 

DIVINO DAS 

COMUNIDA

DES 

06H CAFÉ CAFÉ CAFÉ CAFÉ CAFÉ 

06H30 SAÍDA P. 

ESTUDOS 

SAÍDA P. 

ESTUDOS 

SAÍDA P. 

ESTUDOS 

SAÍDA P. 

ESTUDOS 

SAÍDA P. 

ESTUDOS 

7H ESTUDOS ESTUDOS ESTUDOS ESTUDOS ESTUDOS 

12H30 CHEGADA CHEGADA CHEGADA CHEGADA CHEGADA 

12H45 BENÇÃO E 

ALMOÇO 

BENÇÃO E 

ALMOÇO 

BENÇÃO E 

ALMOÇO 

BENÇÃO E 

ALMOÇO 

BENÇÃO E 

ALMOÇO 

13H45 DESCANSO DESCANSO DESCANSO DESCANSO DESCANSO 

14H ESTUDO DE 

ESPANHOL 

ESTUDO 

DE BONS 

COSTUMES

- Etiqueta 

ESTUDO DE 

ESPANHOL 

ESTUDO DE 

BONS 

COSTUMES- 

Etiqueta 

ENCONTRO 

COM 

FORMADOR 

14H45 ESTUDO DE 

ESPANHOL 

ESTUDO 

DE BONS 

COSTUMES

- Etiqueta 

ESTUDO DE 

ESPANHOL 

ESTUDO DE 

BONS 

COSTUMES- 

Etiqueta 

ENCONTRO 

COM 

FORMADOR 

15H30 ESTUDO DE 

ESPANHOL 

ESTUDO 

DE BONS 

COSTUMES

- Etiqueta 

ESTUDO DE 

ESPANHOL 

ESTUDO DE 

BONS 

COSTUMES- 

Etiqueta 

ENCONTRO 

COM 

FORMADOR 

15H45 CAFEZINH

O 

CAFEZINH

O 

CAFEZINHO CAFEZINHO CAFEZINHO 

16H ESTUDO 

PESSOAL 

ESTUDO 

PESSOAL 

ESTUDO 

PESSOAL 

ESTUDO 

PESSOAL 

ENCONTRO 

COM 

FORMADOR 

17H45 OFICIO 

DIVINO 

COM O 

POVO DE 

DEUS 

OFICIO 

DIVINO 

COM O 

POVO DE 

DEUS 

OFICIO 

DIVINO 

COM O 

POVO DE 

DEUS 

OFICIO 

DIVINO 

COM O 

POVO DE 

DEUS 

OFICIO 

DIVINO 

COM O 

POVO DE 

DEUS 

18H20 EUCARISTI

A 

EUCARISTI

A 

EUCARISTIA EUCARISTIA EUCARISTIA 

19H30 JANTAR JANTAR JANTAR JANTAR JANTAR 

20H20 JORNAL JORNAL JORNAL JORNAL JORNAL 

21H30 ORAÇÃO 

PESSOAL 

ORAÇÃO 

PESSOAL 

ORAÇÃO 

PESSOAL 

ADORAÇÃO 

COMUNITÁ

RIA 

ORAÇÃO 

PESSOAL 

22H DESCANSO DESCANSO DESCANSO DESCANSO DESCANSO 

 

CRONOGRAMA DIÁRIO PARA O 2º SEMESTRE: SÁBADO E DOMINGO 

 SÁBADO 1º DOMINGO 2º DOMINGO 3º DOMINGO 4º DOMINGO 

06H30 DESPERTAR DESPERTAR DESPERTAR DESPERTAR DESPERTAR 

7H CAFÉ CAFÉ VISITA A 

FAMILIA 

JORNADA 

EUCARISTICA 

VISITA A 

FAMILIA 
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CONSIDERAÇÕES FUNDAMENTAIS: 

1- O candidato ao Propedêutico deverá de preferência, ser maior de idade (18 anos) com a possibilidade de 

término do Ensino Médio num período de 01 ano ou cursando alguma faculdade. Faculta-se a possibilidade de 

um curso de supletivo do Ensino Médio, línguas ( Português) ou Preparação de curso intensivo para a 

realização do teste de seleção para a Filosofia; 

2- A etapa do Propedêutico Sacramentino deverá ser de 06 meses a 01 ano, em vista do envio do candidato para a 

Casa de Formação do Pré-Noviciado; 

3- O Candidato ao Propedêutico terá um religioso como Responsável e auxiliado pelos demais religiosos e leigos 

da ALLS; 

4- O Candidato ao Propedêutico deverá ser acompanhado por ao menos por 01 ano pela Equipe de Promoção 

Vocacional Sacramentina e para seu o ingresso ter participado do ROV e ter a anuência der toda a Equipe da 

PV; 

5- O Candidato ao Propedêutico juntamente com o Promotor Vocacional deverá entender previamente o 

cronograma de vivencia da Casa do Propedêutico para evitar desconfortos e crises nos relacionamentos; 

6- A última semana de Janeiro será reservada à organização das atividades da Casa Formativa, tais como: os 

Estudos Escolares, o Cronograma, as Atividades Pastorais e para Retiro de Entrada; 

7- Os jovens candidatos sejam apresentados a Comunidade Paroquial durante uma Celebração Eucarística de 

forma simples, com a finalidade de estimular novas vocações. Sem entrega de insígnias. 

8H  LIMPEZA  

DA CASA 

ENCONTRO 

PASTORAL 

VOCACIONAL 

VISITA A 

FAMILIA 

JORNADA 

EUCARÍSTICA 

VISITA A 

FAMILIA 

12H REFLEXÃO DA 

PALAVRA 

DOMINICAL 

    

12H45 BENÇÃO E 

ALMOÇO 

BENÇÃO E 

ALMOÇO 

VISITA A 

FAMILIA 
BENÇÃO E 

ALMOÇO 

VISITA A 

FAMILIA 

13H45 DESCANSO DESCANSO VISITA A 

FAMILIA 
DESCANSO VISITA A 

FAMILIA 

14H30 ATIVIDADES 

PASTORAIS 

DESCANSO VISITA A 

FAMILIA 
DESCANSO VISITA A 

FAMILIA 

17H45 OFICIO 

DIVINO COM 

O POVO DE 

DEUS 

OFICIO 

DIVINO COM 

O POVO DE 

DEUS 

VISITA A 

FAMILIA 
OFICIO 

DIVINO COM 

O POVO DE 

DEUS 

VISITA A 

FAMILIA 

18H20 EUCARISTIA EUCARISTIA VISITA A 

FAMILIA 
EUCARISTIA VISITA A 

FAMILIA 

19H30 JANTAR JANTAR VISITA A 

FAMILIA 
JANTAR VISITA A 

FAMILIA 

22H DESCANSO DESCANSO DESCANSO DESCANSO DESCANSO 
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8- Seria muito bom criar nos estudantes do propedêutico um espírito de zelo pela vida eclesial, participando 

(como membros) do grupo de jovens, ou outro equivalente a sua idade, como catequese, encontros de PV, etc. 

Mas, não assumir liderança. 

9- O estudante do Propedêutico não deverá assumir a coordenação de nenhuma pastoral, movimento ou grupo 

paroquial, uma vez que, o tempo de sua etapa é restrito; 

10- O turno diurno estará reservado para estudos escolares, seja: Curso para ENEM, Supletivo, Reforço Escolar e 

Faculdade; Não sendo viável assumir aulas à noite. 

11- O turno vespertino estará reservado para estudos na língua portuguesa e de bons costumes ( etiqueta) 

convivência e socialização; 

12- No período da noite estará reservado a atualização dos assuntos mundiais e locais pelas mídias e atividades 

esportivas; 

13- Os estudantes tomarão parte da Liturgia das Horas, sem, porém, assumir a presidência; 

14- Pede-se ao Formador nesta fase não entregar ao estudante do Propedêutico: Carros da Comunidade a não ser 

que esteja acompanhado por religioso da comunidade, contas bancárias- senhas, cartões e outros, assumir 

tratamentos médicos, odontológicos e psicológicos de longa duração, ajuda financeira às famílias, compras de 

aparelhos, como: celular, notebooks, ipad e outros. Evite-se alimentar no estudante do Propedêutico sinais 

externos que não condizem com a etapa, como: uso de clargyman, batina e hábito.  

15- As visitas às Famílias se darão no 2º e 4º Domingo de cada mês, caso situe da cidade do propedêutico. O 

estudante do Propedêutico sairá após o trabalho pastoral no sábado anterior e voltará para a Comunidade no 

Domingo para a Eucaristia; 

16- Os dias de esporte serão, ao menos 2 dias na semana, podendo ser adaptado segundo as necessidades de cada 

comunidade de propedêutico e acordando qual melhor modalidade esportiva desperta o interesse dos 

envolvidos: caminhada, natação, volley, futebol,etc. 

17- Pondere-se que os estudantes do Propedêutico não devem saltar etapas, por isso mesmo, não se deve participar 

de Aspirinter ou outra modalidade semelhante reservada à etapa do Pré-noviciado. 

18- O Formador do Propedêutico num trabalho em conjunto com os estudantes e o Pároco/ Reitor fará um trabalho 

de despertar e de aquisição de Madrinhas e Padrinhos para a manutenção da Obra das Vocações. Os Encontros 

serão realizados nos seguintes meses: Março, Junho, Setembro e Dezembro. Constando de liturgias, como: 

Eucaristia, Adoração, Palestra, Confraternização e outros que contribuam para a comunhão com a Missão 

Sacramentina a Corresponsabilidade com a Formação Sacramentina. As contribuições serão destinadas ao 

Economato Provincial; 

19- Após a avaliação do 1º e do 2º Semestre o Formador do Propedêutico deverá encaminhar um relatório para 

conhecimento do Conselho Provincial e ao Formador do Pré-noviciado, indicando os elementos importantes de 

sua permanência na comunidade; 

20- Sugere-se que os candidatos à entrada nas comunidades de propedêutico sejam alocados geograficamente por 

aproximação da sua terra natal inicialmente, ou seja, Regional-1, 2 e 3, para evitar conflitos de adaptação 

inicial; 
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21- Que o Responsável pelo propedêutico acompanhe de perto a produção e evolução dos estudantes seja na 

escola, faculdade ou cursos preparatórios, que sua presença nas convocações e reuniões seja efetiva. E é 

membro da Equipe de Formação da Província. 

22- As atividades de limpeza na casa do propedêutico deverão ser feitas nos sábados com partes organizadas e 

acordadas por cada estudante, podendo fazer rodízio por semestre, nada impede que os quartos sejam limpos de 

forma cotidiana; 

23- A adoração será motivada a ser vivenciada pelos estudantes, principalmente na realidade paroquial; 

24- No 3º Domingo de cada mês se realizará a Catequese Eucarística, constando de uma manhã de espiritualidade e 

contato com textos formativos da Congregação a cerca da Missão Sacramentina. 

25- No período das férias em Julho, a família do candidato será convidada aportar um valor financeiro para a 

viagem ( passagens) dos estudantes, verificando a realidade presente de cada estudante. Entretanto, não se 

financiará viagens nacionais ou internacionais ou gastos pessoais; 

26- A comunidade do propedêutico mediante orçamento receberá os valores correspondentes para despesas da 

etapa; 

27- Não se permitirá a saída de estudantes após as 22 horas das comunidades para evitar situações desconfortáveis 

na vivencia comunitária; 

28- No início da caminhada do propedêutico sacramentino em cada comunidade o formador assumirá a 

responsabilidade de explicar aos estudantes as atuais situações que desabonam a moral nos seminários, para 

que se evite uso indevido pela internet e outras mídias que coloquem em risco a moralidade do candidato e da 

comunidade; 

29- A oração pessoal se dará no final das atividades de segunda a sexta, cada estudante fará seu encontro com o 

Senhor na forma de gratidão e revisão pelo dia, sem cronometria de tempo. Pede-se que seja um momento 

significativo para cultivar no estudante o silêncio interior e a escuta do Espírito de Deus;  

30- Cada comunidade que se predispõe a assumir um Propedêutico trate de preparar com zelo os seguintes locais 

basilares: Capela interna, para orações comuns e pessoais, Sala de estudos para evitar estudos em quartos, Sala 

com TV para convivência e atualização. Nas casas que tenham a possibilidade, se providencie um quarto 

individual. 

31- Seria muito importante que em cada comunidade de propedêutico se montasse uma equipe de apoio, se 

possível com leigos sacramentinos, para manutenção na área da psicologia com dinâmicas na dimensão 

interpessoal, reforço na fonoaudiologia, para se trabalhar recursos linguísticos com os estudantes e reforço 

escolar, no caso em português, ou outras carências que surjam na percepção pelo formador. 

32- Os encontros para apresentação dos exercícios de etiqueta e de alimentação saudável se darão com o auxilio de 

algum assessor (a) competente ao repasse destes conteúdos aos estudantes da casa do propedêutico; 

33- A equipe de Formação estenderá o convite às famílias dos estudantes aos encontros do mês de Março, Junho, 

Setembro e Dezembro junto às Madrinhas e Padrinhos Sacramentinos. 

34- Pede-se para que o formador ao final do acompanhamento da formação do propedêutico não deixe de repassar 

informações importantes a cerca do formando para os formadores do pré-noviciado.  
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Pré-Noviciado  
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ASPIRANTADO 

 

El prenoviciado se componede dos etapas: el Aspirantado, que dura, mínimo, 1 año y el Postulantado, que dura 

dos años, pudiendo prolongarse uno año más. 

El contenido específico para estas etapas es de base para las etapas siguientes y se fundamenta en el 

criterio de la Adesion del candidato a la persona de Jesús de Nazaret. El candidato es puesto delante 

Jesús para aprender a vivir en comunidad y para aproximarse en el misterio de la Eucaristía como 

fuente vocacional. 

CONTENIDO PROGRAMÁTICO DEL ASPIRANTADO 

Al inicio del Aspirantado, caso no sea trabajado en el Propedeutico, tendrá una semana de introducción a la 

vida comunitaria y a la liturgia.  

Los encuentros de formación del Aspirantado se darán en dos veces al mes. En el primer semestre tendrá un 

libro (ex. Carlos Mesters, ComJesusnacontramão) y el Evangelio de San Marcos. 

Meditacionepessoal semestral: En el principio del primer semestre será entregado al aspirante un volumen del 

Evangelio de San Marcos. El mismo deberá tenerlo para sus lecturas como referencia/guía para sus oraciones 

personales. Al final del primer semestre el aspirante deberá presentar una síntesis de sus meditaciones en 

confronto con Jesus; su historia personal en confronto con Jesus.  

 

ORGANIZAÇÃO DA VIDA NO PRÉ-NOVICIADO 

1. Horários diários 
 

* Serviços:  

HORÁRIOS ATIVIDADES DA SEMANA 

 DOM SEG TER QUA QUI SEX SÁB 

6:00  Saída Ista Saída Ista Saída Ista Saída Ista Saída Ista  

7:00h   Saída Faje Saída Faje Saída Faje Saída Faje Saída Faje Café 

07h30       Oração 

mariana 

        

12h45  Oração Oração Oração Oração Oração  

13H  Almoço Almoço Almoço Almoço Almoço  

14h30  Estudos 

pessoais 

 Estudos 

pessoais 

Estudos 

pessoais 

Estudos 

pessoais 

Serviços: 

limpeza  

15h30        

16:30 h       Adoração 

comunitária 

 

17h40  Vésperas  Vésperas Vésperas Vésperas  

18h15  Eucaristia Eucaristia Eucaristia Eucaristia Eucaristia  

19h15  Jantar?  Jantar Jantar Jantar Jantar  

20h  Atividade 

física (natação) 

Estudos ou 

pastoral 

Estudos ou 

pastoral 

Estudos ou 

pastoral 

Estudos ou 

pastoral 

 

22h30 Silêncio Silêncio Silêncio Silêncio Silêncio Silêncio Silêncio 
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 Limpeza e conservação do andar superior; limpeza e conservação da sala de tv; limpeza e 
conservação da capela. 

 Cozinha (café da manhã e almoço de domingos e feriados) – um formando por semana. 

 Oração: os postulantes entram na escala de presidência das orações; os aspirantes somente 
começarão a presidir a partir do segundo semestre. 

 

* Uso dos veículos na comunidade – normas:  

 O veículo será usado, exclusivamente, para os compromissos com a formação.  

 Número de formandos, comodidade, aburguesamento, possibilitar participação nas laudes. 

 O carro não será usado para os ínteres.  
 

* Dia, hora e dinâmica da formação: 

 Conteúdo formativo (conteúdo para cada etapa do pré-noviciado) 

 Conteúdo formativo (conteúdo para todo o pré-noviciado) 
 

* Retirada do quadro de avisos 
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FEVEREIRO 
 

ENCONTRO TEMÁTICA SUBSÍDIO E DIDÁTICA ASSESSOR(A) 

 

 

 

 

 

Semana 

introdutória do 

Pré-noviciado 

 

 

 

 

 

 

Programação e 

introdução da vida 

comunitária do  

Pré-noviciado 

 Filme para introduzir a 

temática formativa:  

a) Karatê kid: o objetivo 

deste filme é transmitir 

os valores para assimilá-

los e decidir assumir o 

caminho formativo; 

b) Debate para introdução 

dos elementos 

fundamentais da 

formação. 

 Apresentação do plano de 
formação. 

 Normas da casa de 

formação: horários; 

compromissos; serviços. 

 Pastoral:a partir da 
experiência pastoral de cada 

um definir o compromisso 

pastoral (juventude, 

catequese, liturgia, etc.). 

 Serviços: dividir os serviços 
de cada um na comunidade. 

 Projeto Pessoal de Vida: 
quais são os objetivos para 

este semestre (ano); o que 

estou me propondo viver? 

 Entrega do Evangelho de S. 

Marcos ao aspirante:  

- ler durante suas orações 

pessoais e meditações. Lendo 

pouco a pouco e se 

confrontando sua vida e a 

vocação com o discipulado 

de Jesus; 

- No final da leitura e 

reflexão fazer a partilha deste 

caminho 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equipe formativa 

 

 

Primeiro 

encontro 

Introdução à 

liturgia: 

I. O que 

celebramos: 

a) O que é liturgia 

b) A celebração 

 

 Partir das experiências 
pessoais de oração; 

 Rituais: Liturgia das Horas, 

Missal, Rosário! 

Pe Hernaldo  
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do Mistério da 

Páscoa do 

Cristo como 

fonte de 

salvação 

 

 

 

 

Segundo  

Importância e 

organização dos 

serviços 

domésticos: 
cozinha, 

preparação de 

alimentos, 

preparação da 

mesa... 

 

 

 

 Cozinha e refeitório com seus 

utensílios.  

 

 

Conceicao Scktine 

27/02 

Terceiro 

encontro  

  Este encontro é para o 
formando preparar-se para o 

mês seguinte 

 

Quarto encontro 

de conteúdo 

formativo  

  Este encontro é para o 
formando preparar-se para o 

mês seguinte 

 

 

MARÇO 

ENCONTRO TEMÁTICA SUBSÍDIO E 

DIDÁTICA 

ASSESSOR(A) 

 

 

 

 

Primeiroformativo 

 

 

Jesus Cristo: 

imagem, 

experiência, 

conhecimento.  

O formando deve 

ser conduzido a 

trazer presente a 

pessoa de Jesus 

para ele: quem é, 

seu contato 

primeiro (sua 

experiência de fé) 

 Texto produzido pelo 
formando e partilhado 

em grupo; 

 Concluir com algum 

filme sobre 

Jecvbn10=-]sus. 

 Durante o semestre o 
formando deve ir 

produzindo textos do 

seu crescimento sobre 

o 

conhecimentoadquir

ido sobre a pessoa de 

Jesus Cristo... este 

trabalho será 

apresentado 

oportunamente. 

 

Equipe de formação 

 

 

 

06/03 

 

 

Introdução à 

liturgia: 

II. Como 

 Vídeos e a 

experiência ritual 

cotidiana.  

Pe Hernaldo  
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ABRIL 

 
ENCONTRO TEMÁTICA SUBSÍDIO E 

DIDÁTICA 

ASSESSOR(A) 

 

 

 

 

Primeiro 

formativo 

 

 

 

 

 

Jesus e a relação com 

o Pai e o Espírito 

Santo. 

 Cada formando 
deve ler estes e 

outra bibliografia 

para apresentar 

sua pesquisa em 

cada temática 

cristológica. 

 Catecismo da 

Igreja Católica; 

 Carlos Mesters, 
Com Jesus na 

contramão; 

 Pagola, Jesus; 
Aproximação 

histórica. 

Pe Jesus  

 

 

03/04 

Segundo 

Formativo 

Introdução à 

liturgia: 

III. Quem celebra 

a) A assembleia 

 Slides e 
experiência 

pastoral litúrgica 

de cada um. 

Pe Hernaldo  

 

04/04 

Segundoformativo celebramos 

a) O que é rito 

b) Os símbolos 

na ação ritual 

 

07/03 

 

 

 

Terceiroformativo 

 

O Mistério de 

Cristo: da 

preexistência, à 

encarnação, à vida, 

morte, ressurreição 

e segunda vinda. 

 Cada formando deve 

ler estes e outra 

bibliografia para 

apresentar sua 

pesquisa em cada 

temática cristológica. 

 Catecismo da Igreja 
Católica; 

 Carlos Mesters, Com 
Jesus na contramão; 

 Pagola, Jesus; 

Aproximação 

histórica. 

 

Pe Alejandro  

 

 

13/03 

Quarto encontro    Este encontro é para o 
formando preparar-se 

para o mês seguinte 

Pe Jesus  

20/03 
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litúrgica e sua 

ministerialidade 

b) A presidência 

da celebração 

 

Terceiro 

Encontro de 

conteúdo 

formativo 

Jesus e o Reino de 

Deus (O que é e 

como foi 

manifestado) – 

parábolas, milagres, 

etc. 

 Cada formando 

deve ler estes e 

outra bibliografia 

para apresentar 

sua pesquisa em 

cada temática 

cristológica. 

 Catecismo da 
Igreja Católica; 

 Carlos Mesters, 
Com Jesus na 

contramão; 

 Pagola, Jesus; 

Aproximação 

histórica. 

Pe Alejandro  

 

10/04 

Quarto encontro   Este encontro é 
para o formando 

preparar-se para o 

mês seguinte 

17/04 

 

MAIO 
 

ENCONTRO TEMÁTICA SUBSÍDIO E 

DIDÁTICA 

ASSESSOR(A) 

Primeiro 

(conteúdo 

formativo) 

 

 

Jesus e as ceias que 

participou, inclusive a 

última ceia com os 

discípulos. 

 Cada formando 

deve ler estes e 

outra bibliografia 

para apresentar 

sua pesquisa em 

cada temática 

cristológica. 

 Catecismo da 
Igreja Católica; 

 Carlos Mesters, 
Com Jesus na 

contramão; 

 Pagola, Jesus; 

Aproximação 

histórica. 

Pe Marcelo  

 

 

08/05 

Segundo 

Encontro de 

Introdução à 

liturgia:  

IV. Quando 

 Slides Pe. Hernaldo  
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conteúdo celebramos 

 Os ciclos diário, 
semanal e anual 

 

30/05 

Terceiro 

Encontro de 

conteúdo 

Jesus e sua relação 

com os pobres e 

excluídos da 

sociedade judaica. 

 Cada formando 
deve ler estes e 

outra bibliografia 

para apresentar 

sua pesquisa em 

cada temática 

cristológica. 

 Catecismo da 
Igreja Católica; 

 Carlos Mesters, 

Com Jesus na 

contramão; 

 Pagola, Jesus; 
Aproximação 

histórica. 

Ir Eugenia  

 

22/05 

Quarto encontro   Este encontro é 

para o formando 

preparar-se para o 

mês seguinte 

Pe Jesus  

29/05 

 

JUNHO 
 

ENCONTRO TEMÁTICA SUBSÍDIO E 

DIDÁTICA 

ASSESSOR(A) 

Primeiro 

encontro de 

conteúdo 

formativo 

 

 

Quem é Jesus para 

você? 

 Material 
produzido pelo 

formando durante 

o semestre 

Padre Jesus e Padre Gregório  

 

05/06 

Segundo 

encontro de 

conteúdo 

formativo 

A espiritualidade 

litúrgica 
 Slides Pe Hernaldo  

06/06 

Terceiro 

encontro de 

conteúdo 

formativo 

V. Onde 

celebramos 

 O espaço 
litúrgico 

 

 Slides e os 
espaços litúrgicos 

da comunidade. 

Pe Jesus 

12/06 

Quarto encontro 

de conteúdo 

formativo 

Que Jesus foi 

revelado/apresentado 

a você a partir de 

suas meditações do 

 Material 

produzido nas 

meditações 

pessoais do 

Pe Jesus e  Padre Alejandro  

 

19/06 
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Evangelho de 

Marcos? 

formandosobre o 

Evangelho de 

Marcos no 

decurso do 

semestre. 

 

Quinto encontro   Este encontro é 

para o formando 

preparar-se para o 

mês seguinte 

 

26/06 

 

JULHO 

 
Pensar o mês como período de formação, mutirão de limpeza, formação, descanso, passeio e retiro. 

 

ENCONTRO TEMÁTICA SUBSÍDIO E 

DIDÁTICA 

ASSESSOR(A) 

Primeiro 

encontro de 

conteúdo 

formativo 

Complementar  

 

O meu chamado a 

seguir a Jesus  
 Jo 1,35-51 (O 

chamado dos 

primeiros 

discípulos) 

Ir Eugenia  

03/07 

Segundo 

encontro de 

conteúdo 

formativo 

O caminho pascal 

que estou chamado a 

fazer 

 Lc 24,13-35 (Os 

discípulos de 
Emaús) 

Ir Rossio  

10/07 

 

PROGRAMAÇÃO 

DO MÊS DE 

JULHO 

 

ATIVIDADES 

  

Primeira semana 

 

 

Mutirão de limpeza: 

- quarto pessoal; 

- áreas de trabalho 

  Pe Alejandro  

Segunda semana Passeio comunitário: 

- programado pelo 

formador 

  Pe Jesus  

Terceira semana Semana de descanso,  

Seguindo o ritmo da 

casa (horários) 

  Pe Jesus  

Quarta semana Retiro   Pe Alejandro  
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AGOSTO 
 

ENCONTRO TEMÁTICA SUBSÍDIO E 

DIDÁTICA 

ASSESSOR(A) 

Primeiro de 

conteúdo 

formativo 

 

 

Chamado a construir 

fraternidade 
 Lc 22,14-27 (A 

Ceia - Eucaristia) 

Pe. Alejandro 

 

07/08 

Segundo 

Encontro de 

conteúdo 

formativo 

Igreja “Povo de 

Deus”: Paróquia 

onde trabalhamos 

(origem e sua 

dinâmica pastoral de 

santuário) – vida 

pastoral na Igreja e a 

relação com os 

leigos 

 

DGAEIB, Diretrizes 

da Arquidiocese de 

BH e Plano de 

Pastoral da Paróquia; 

Doc. 105 da CNBB 

Ilza Bicalho 

 

13/08 

Terceiro 

encontro de 

conteúdo 

formativo 

A vida comunitária: 

um chamado a 

comprometer-se 

 Mt 21,28-32 (Os 
dois filhos no 

trabalho da 

vinha) 

Pe. Renivaldo 

20/08 

Quarta encontro   Este encontro é 
para o formando 

preparar-se para o 

mês seguinte 

Pe Jesus 

27/08 

 

SETEMBRO 

ENCONTRO TEMÁTICA SUBSÍDIO E 

DIDÁTICA 

ASSESSOR(A) 

Primeiro 

encontro de 

conteúdo 

formativo 

 

 

A vida comunitária: 

lugar de humildade e 

simplicidade 

 Lc 9,51-56 
(Recusa dos 

Samaritanos) Cf. 

outro mais 

apropriado 

Pe. Gregório 

04/09 

Segundo 

encontro de 

conteúdo 

Carismas e 

espiritualidades na 

Igreja 

 Ir. Eugênia 

11/09 
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OUTUBRO 

 

NOVEMBRO 
 

ENCONTRO TEMÁTICA SUBSÍDIO E 

DIDÁTICA 

ASSESSOR(A) 

Primeiro 

encontro de 

conteúdo 

formativo 

A vida comunitária: 

uma experiência de 

fé na presença do 

Senhor 

 Jo 20,19-29 

(Aparição aos 

doze na presença 

de Tomé) 

Ir. Andreia  

06/11 

formativo 

Terceiro 

encontro de 

conteúdo 

formativo 

A vida comunitária: 

lugar de perdão e 

misericórdia 

 Lc 15,11-32 (O 
Pai 

misericordioso) 

Pe. Marcelo 

18/09 

Quarta encontro   Este encontro é 
para o formando 

preparar-se para o 

mês seguinte 

Pe Jesus  

25/09 

ENCONTRO TEMÁTICA SUBSÍDIO E 

DIDÁTICA 

ASSESSOR(A) 

Primeiro 
encontro de 

conteúdo 

formativo 

 

 

A vida comunitária: 
lugarde por os meus 

dons a serviço 

 Jo 6,1-13 
(Multiplicação 

dos pães) 

 (Mt 25,14-30) 

Pe. Jesus 

03/10 

Segundo 

encontro de 

conteúdo 

formativo 

A experiência de 

Deus como 

expressão da fé 

cristã 

 Zita 

10/10 

SEMANA DE LITURGIA 

Terceiro 

encontro de 

conteúdo 

formativo 

A vida comunitária: 

lugar de serviço aos 

pobres 

 Lc 16,19-31 (O 
rico e o pobre 

Lázaro) 

Ir. Andreia  

24/10 

Quarto encontro   Este encontro é 

para o formando 

preparar-se para o 

mês seguinte 

Pe Jesus  

31/10 
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Segundo 

encontro de  

conteúdoformati

vo 

Santo Eymard e sua 

experiência de fé no 

seguimento a Jesus 

(Dom de si) 

 Pe. Vittorio 

13/11 

Terceiro 
encontro de 

conteúdo 

formativo 

A vida comunitária: 
lugar de serviço 

 Jo 13,1-17 (A ceia 
do lava-pés) 

Pe. Gregório 

20/11 

Quarta encontro   Este encontro é 
para o formando 

preparar-se para o 

mês seguinte 

 

27/11 

 

DEZEMBRO 
 

ENCONTRO TEMÁTICA SUBSÍDIO E 

DIDÁTICA 

ASSESSOR(A) 

Semana de 

conclusão do 

ano 

 

 Revisão do Projeto 
Pessoal de Vida 

 Revisão dos 
conteúdos do ano 

 Revisão da vida 
orante, fraterna e 

servidora 

 

 Mutirão de 

limpezas 

 

 Retiro 

  Pe. Gregório 

 

 

04/12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



91 
 

 
 

 

POSTULANTADO 

 

 

El prenoviciado se componede dos etapas: el Aspirantado, que dura, mínimo, 1 año y el Postulantado, 

que dura dos años, pudiendo prolongarse uno año más. 

El contenido específico para estas etapas es de base para las etapas siguientes y se fundamenta en el criterio de 

la Adesion del candidato a la persona de Jesús de Nazaret. El candidato es puesto delante Jesús para aprender a 

vivir en comunidad y para aproximarse en el misterio de la Eucaristía como fuente vocacional. 

 

 

CONTENIDO PROGRAMÁTICO DEL POSTULANTADO 

 

  Al inicio del Postulatando o postulante tendrá una semana de introducción a la vida comunitaria y a la liturgia.  

Los encuentros de formación del Postulatando darán en dos veces al mes… 

Meditacionepessoal semestral: En el principio del primer semestre será entregado al aspirante un 

volumen del Evangelio de San Marcos. El mismo deberá tenerlo para sus lecturas como referencia/guía 

para sus oraciones personales. Al final del primer semestre el aspirante deberá presentar una síntesis de 

sus meditaciones en confronto con Jesus; su historia personal en confronto con Jesus.  

 

Postulantado: 

Eixos: 

1. Primeiro semestre: Formação humana e da personalidade 

2. Segundo semestre: Santo Eymard – livro de AndreGuitton 

Os encontros de conteúdo formativo terão a seguinte dinámica:  

 Previamente o formador deveráapresentarao formando a temática do próximo encontro para 

apresentar a metodogia,esclarecimentos de dúvidasem vista de uma boa preparação do encontro por parte 

do formando. O bjetivo é que o formando se posicione enquantopessoa humana e no que toca o seu 

chamado vocacional. O assessordeverá levar issoemcontaemsuaproposta metodológica do encontró. 
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I ANO DO POSTULANTADO 
 

FEVEREIRO 

 

ENCONTRO TEMÁTICA SUBSÍDIO E DIDÁTICA ASSESSOR(A) 

Primeiro 

Semana 

introdutória do 

Pré-noviciado 

 

 

 

 

 

 

Programação e 

introdução da 

vida comunitária 

do  

Pré-noviciado 

 Filme para introduzir a temática 

formativa: Karatê kid (transmissão de 

valores para assimilá-los e decidir 

assumir o caminho formativo) – Debate 

para introdução dos elementos 

fundamentais da formação. 

 Apresentação do plano de formação. 

 Normas da casa de formação: horários; 
compromissos; serviços. 

 Pastoral: a partir da experiência 

pastoral de cada um definir o 

compromisso pastoral (juventude, 

catequese, liturgia, etc.). 

 Serviços: dividir os serviços de cada um 
na comunidade. 

 Orientações para o Projeto Pessoal de 
Vida 

 Entrega do Evangelho de S. Marcos 

para os Aspirantes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Equipe formativa 

Primeiro 

encontro de 

conteúdo 

formativo 

Quem sou eu? 

História de 

vida. 

 Roteiro de orientações da preparação do 
livro da vida. Pe. Marcelo irá preparar o 

roteiro 

Pe. Marcelo 

Segundo 

encontro de 

conteúdo 

formativo 

Quem sou eu? 

História de vida. 
 Apresentação do conteúdo preparado 

pelo formando. 

Pe Jesus  

Quarta semana   Este encontro é para o formando 
preparar-se para o mês seguinte 

 

 
Os encontros de formação serão realizados quizenalmente, assim divididos: a primeira semana de 

preparaçãopessoal do formando; segunda semana: formação; terceria semana: preparaçãopessoal do formando; 

quata semana: formação. 
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MARÇO 

 

ABRIL 

ENCONTRO TEMÁTICA SUBSÍDIO E DIDÁTICA ASSESSOR(A) 

Primeiroencont

ro de conteúdo 

formativo 

 

 

Quem é o ser 

humano? 

Uma visão da 

antropologia cristã  

 Texto de Deolino Baldissera. Conhcer-

se: um desafio. São Paulo. 

Paulinas.2015. 

 Apresentado pelo formando e 

aprofundado pelo religioso. 

Pe Marcelo  

09/03 

Segundo 

encontro de 

conteúdo 

formativo 

 

 

Jesus e a pessoa 

humana  

À luz dos encontros 

de Jesus com as 

pessoas desvalidas, 

desqualificadas, 

compreender o “modo 

de Jesus” se relacionar 

com o ser humano.  

 Texto produzido pelo formando e 

partilhado em grupo. Levantar a fonte 

de análise do texto 

  Textos bíblicos possíveis: Jesus e a 

Samaritana (?); Jesus e o filho pródigo 

(Lc 15) ou outro.   

 

Pe Alejandro  

 

21/03 

ENCONTRO TEMÁTICA SUBSÍDIO E DIDÁTICA ASSESSOR(A) 

Primeiro encontro 

de conteúdo 

formativo 

 

 

A imagem que 

trazemos de Deus e 

a imagem que 

temos de nós 

mesmos. 

- Assim como vejo 

Deus, vejo a mim 

mesmo, diz 

AnselmGrun; 

 

 Cada formando deve partilhar o 

que pesquisou sobre o tema 

 Existem muitos livros que 
retratam o tema da imagem de 

Deus. Inclusive podemos recorrer 

também a 

 Algum texto bíblico 

 AnselmGrun. Se quiser 

experimentar Deus 

 DeolinoBaldissera.Conhcer-se: um 

desafio. São Paulo. Paulinas. 

 E outras fontes. 

Pe. Marcelo 

 

 

  

13/04 

Segundo encontro 

de conteúdo 

formativo 

A origem e o 

desenvolvimento da 

imagem de Deus na 

criança 

- Como 

experimentamos 

Deus, 

experimentamos a 

nós mesmos, diz 

 Cada formando deve partilhar o 
que pesquisou sobre o tema 

 Existem muitos livros que 
retratam o tema da imagem de 

Deus. Inclusive podemos recorrer 

também a  

 Algum texto bíblico 

 DeolinoBaldissera.Conhcer-se: um 

desafio. São Paulo. Paulinas.pp. 

Pe. Jesus  

 

 

24/04 
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MAIO 

 
ENCONTRO TEMÁTICA SUBSÍDIO E DIDÁTICA ASSESSOR(A) 

Primeiro 

encontro de 

conteúdo 

formativo 

 

O papel do 

inconsciente na 

formação do sujeito 

“nós não somos 

senhores da nossa 

própria casa”, disse 

Freud. Ou seja, dentro 

de nossa vida tem um 

inconsciente muito 

mais potente do que o 

consciente.  

Sobre o postulado do 

inconsciente, já dizia 

São Paulo: “por que 

eu não faço o bem 

que quero e faço o 

mau que não quero”. 

 Cada formando deve 
partilhar o que pesquisou 

sobre o tema 

 DeolinoBaldissera.Conhcer-

se: um desafio. São Paulo. 

Paulinas.pp. 135-150 

 Texto de São Paulo sobre 
a divisão da pessoa. 

 E outras fontes. 

Pe Marcelo  

 

 

 

11/05 

Segundo 

encontro de 

conteúdo 

formativo 

Sobre a identidade 

presbiteral-religiosa 

nos seminários hoje 

- como o povo de 

Deus nos vê hoje 

dentro da Igreja? 

- Como a sociedade 

nos vê como Igreja? 

- Como você se vê na 

sociedade e na Igreja? 

 Cada formando deve 
partilhar o que pesquisou 

sobre o tema 

 Cozzens, Donaldo B. A face 

mutante do sacerdócio. 

Edições Loyola, São Paulo, 

2001, p. 21- 33. 

 Willian Castillo, Pesquisa 

sobre a realidade presbiteral 

da Igreja. 

 Alguma fonte da 
psicanalise sobre o conceito 

“mecanismo de defesa” 

Pe Vitorio  

 

23/05 

 

 

 

 

AnselmGrun; 

 

113-134 

 E outras fontes. 
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JUNHO 
 

ENCONTRO TEMÁTICA SUBSÍDIO E DIDÁTICA ASSESSOR(A) 

Primeiro 

encontro de 

conteúdo 

formativo 

 

Estilos de 

personalidade 

humana  

 Cada formando deve 
partilhar o que pesquisou 

sobre o tema 

 DeolinoBaldissera.Conhcer-

se: um desafio. São Paulo. 

Paulinas .pp. 211-229. 

 Alguma fonte da 
psicologia humanista sobre 

o conceito “personalidade 

humana” 

Padre Marcelo 

 

13/06 

Segundo 

encontro de 

conteúdo 

formativo 

A personalidade 

humana e os 

seusmecanismos de 

defesa 

“Mecanismos de 

defesa são processos 
psíquicos que nos 

protegem quando nos 

sentimos ameaçados” 

 Cada formando deve 
partilhar o que pesquisou 

sobre o tema 

 DeolinoBaldissera.Conhcer-

se: um desafio. São Paulo. 

Paulinas .pp. 193-200. 

 Alguma fonte da 
psicanalise sobre o 

conceito “mecanismo de 

defesa” 

Psicologia Suely  

 

27/06 

 

JULHO 

 
ENCONTRO TEMÁTICA SUBSÍDIO E DIDÁTICA ASSESSOR(A) 

Primeiro 

(conteúdo 

orante e 

formativo entre 

aspirantes e 

postulantes)Co

mplementar  

 

O meu chamado a 

seguir a Jesus 

Jesus chamou os que 

ele quis. Primeiro para 

estar com ele, depois 

os enviar em missão. 

 Jo 1,35-51 (O chamado 
dos primeiros discípulos) 

Pe Alejandro  

 

11/07 

Segundo 

encontro de 

conteúdo 

formativo 

O caminho pascal que 

estou fazendo, 
 Lc 24,13-35 

 (Os discípulos de Emaús) 

Pe Jesus  

18/07 

 

 

 

 



96 
 

 
 

PROGRAMAÇÃO 

DO MÊS DE 

JULHO 

 

ATIVIDADES 

  

Primeira semana 

 

 

Mutirão de limpeza: 

- quarto pessoal; 

- áreas de trabalho 

   

Segunda semana Passeio comunitário: 

- programado pelo 

formador 

   

Terceira semana Semana de descanso,  

Seguindo o ritmo da 

casa (horários) 

   

Quarta semana Retiro   Pe Gregório  

 

 

AGOSTO 

 
ENCONTRO TEMÁTICA SUBSÍDIO E 

DIDÁTICA 

ASSESSOR(A) 

Primeiroencontro 

de conteúdo 

formativo 

 

 

As origens de São 

Pedro Julião Eymard: 

- sua cidade: La Mure 

- sua família; 

- sua vocação 

 O formando deverá 
estudar o tema a 

partir da obra de 

Guitton: 

 Pedro Julião 

Eymar. Petrópolis. 

Vozes. 1992, pp. 

15- 41 

Pe Vitorio  

 

02/08 

Segundo 

encontro de 

conteúdo 

formativo 

Pe. Eymard e seu 

ministério presbiteral 

- vigário de Chatte; 

- experiência do 

rochedo de São Romão; 

- paróco de 

Monteynard; 

 

 

 O formando deverá 

estudar o tema a 

partir da obra de 

Guitton: 

 Pedro Julião 
Eymar. Petrópolis. 

Vozes. 1992, pp. 

42-56. 

Pe Renivaldo  

 

29/08 
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SETEMBRO 

 
ENCONTRO TEMÁTICA SUBSÍDIO E 

DIDÁTICA 

ASSESSOR(A) 

Primeiro 

encontro de 

conteúdo 

formativo 

 

Pe. Eymard e a 

Sociedade de Maria 

(Marista). Parte I 

-A experiência 

mística em Lion 

- Diretor espiritual da 

Agregação de Leigos 

 O formando 
deverá estudar o 

tema a partir da 

obra de Guitton: 

 Pedro Julião 
Eymar. 

Petrópolis. Vozes. 

1992, pp. 57-82. 

Pe Jesus  

 

12/09 

Segundo 

encontro de 

conteúdo 

formativo 

Pe. Eymard e a 

experiência mística 

de Lion (Maristas). 

Parte II 

-“Eu precisava de 

Lion”: Corpus 

Christi; a graça de 

Fourviere;  

- Experiências 

lionesas e apelos do 

mundo 

 O formando 
deverá estudar o 

tema a partir da 

obra de Guitton: 

 Pedro Julião 
Eymar. 

Petrópolis. Vozes. 

1992, pp. 83-103 

Pe Jesus  

 

26/09 

 

OUTUBRO 

 
ENCONTRO TEMÁTICA SUBSÍDIO E 

DIDÁTICA 

ASSESSOR(A) 

 

 

 

Primeiro 

encontro de 

conteúdo 

formativo 

 

Pe. Eymard marista: La 

Seyne, o tempo de uma 

pesquisa 

- o educador do colégio 

de Sta. Maria 

- A graça de La Seyne(18 

abril 1853); 

- O projeto da Ordem do 

Ssmo. Sacramento; 

- A de-cisão de deixar os 

maristas 

 

 O formando deverá 
estudar o tema a 

partir da obra de 

Guitton: 

Pedro Julião 

Eymar.Petrópolis. 

Vozes. 1992,  

pp.104-132; 

 

Pe Jesus  

 

11/10 

Segundo 

encontro de 

conteúdo 

formativo 

Pe. Eymard e sua 

vocação Eucarística 

- o fundador; 

- o começo da 

congregação (Rua do 

inferno); 

 O formando deverá 
estudar o tema a 

partir da obra de 

Guitton: 

Pedro Julião Eymar. 

Petrópolis. Vozes. 

Pe Gregório  

 

 

25/10 
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- Preparativos do 

Cenáculo 

1992,  

pp. 135-163 

 

 

NOVEMBRO 

 
ENCONTRO TEMÁTICA SUBSÍDIO E 

DIDÁTICA 

ASSESSOR(A) 

 

Primeiro 

encontro de 

conteúdo 

formativo 

 

Pe. Eymard e a expansão 

da obra (1856 a 1864) 

- sobre o modelo de N. 

Sra. do Cenáculo 

- A obra da I Comunhão 

dos adultos; 

- A bênção do Pio IX 

 O formando deverá 
estudar o tema a 

partir da obra de 

Guitton: 

Pedro Julião Eymar. 

Petrópolis. Vozes. 

1992,  

pp.168- 194 

 

Pe Alejandro  

 

 

14/11 

Segundo 

encontro de 

conteúdo 

formativo 

Pe. Eymard e a a 

expansão da obra (1856 a 

1864) II Parte 

- A Agregação do Smo. 

Sacramento; 

- O decreto pontifício de 

aprovação 

 

 O formando deverá 

estudar o tema a 

partir da obra de 

Guitton: 

Pedro Julião Eymar. 

Petrópolis. Vozes. 

1992,  

pp. 206-210; 224-240. 

 

Pe. Vittorio 

 

 

28/11 

Terceiro 

encontro de 

conteúdo 

formativo 

A fundação das servas do 

santíssimo Sacramento 

- a comunidade de 

Faubourg Saint J. 

- A serviço dos pobres; 

- Uma nova comunidade 

em Nemours (1865) 

 

 

 O formando deverá 

estudar o tema a 

partir da obra de 

Guitton: 

Pedro Julião Eymar. 

Petrópolis. Vozes. 
1992, pp. 249-266. 

 

Pe Jesus 

 

29/11 
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DEZEMBRO 

 
ENCONTRO TEMÁTICA SUBSÍDIO E 

DIDÁTICA 

ASSESSOR(A) 

Semana de 

conclusão do 

ano 

 

 Revisão do Projeto 
Pessoal de Vida 

 Revisão dos conteúdos 
do ano 

 Revisão da vida orante, 

fraterna e servidora 

 Mutirão de limpezas 

 Retiro de fim de ano.  

Rezar os tópicos 

restantes: 

- O Retiro de Roma;  

-O Apóstolo do 

Cenáculo; A noite da 

paixão; no fim do 

caminho a páscoa; rezar 

o retrato (imagem) de 

Pe. Eymard 

 O formador deverá 
concluir a formação 

do livro trabalhando o 

restante da temática 

de forma orante, 

mesclando textos da 

obra de Guitto e da 

Palavra de Deus. 

Guitton. Pedro Julião 

Eymar. Petrópolis. 

Vozes. 1992, pp. 

S267-445. 

  

O formador conduzirá 

esta pauta de fim de ano 

e o retiro 

 

 

Pe Jesus 

 

 

 

12/12 

Saída de férias  Período de descanso na 
família, assumido pela 

casa de formação 

 Período das férias: 

15 de dezembro a 29 

de janeiro (44 dias de 

férias) 

 

 

 

Postulantado II 

 

Eixos: 

3. Terceiro semestre: A Eucaristia e a espiritualidade eucarística sacramentina 

4. Quarto semestre: A adesão pessoal a Jesus Cristo e ao seu Reino Eucarístico (Mistério da 

Eucaristia) 

Os encontros de conteúdo formativo terão a seguinte dinámica:  

 Previamente o formador deveráapresentarao formando a temática do próximo encontro para apresentar a 
metodogia, esclarecimentos de dúvidasem vista de uma boa preparação do encontro por parte do 

formando. O bjetivo é que o formando se posicione enquantopessoa humana e no que toca o seu chamado 

vocacional. O assessordeverá levar issoemcontaemsuaproposta metodológica do encontró. 
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II ANO DO POSTULANTADO 

FEVEREIRO 
 

ENCONTRO TEMÁTICA SUBSÍDIO E DIDÁTICA ASSESSOR(A) 

Primeiro 

Semana 

introdutória do 

Pré-noviciado 

Programação e 

introdução da vida 

comunitária do Pré-

noviciado 

 Equipe formativa 

Primeiro 

encontro de 

conteúdo 

formativo 

Minhaexperiênciacom 

a Eucaristia 

 Ir. Udensília 

Segundo 

encontro de 

conteúdo 

formativo 

Fontes bíblicas 

da Eucaristia: 

Lucas 

 

 Apresentação do conteúdo 
preparado pelo formando. 

Pe Jesus  

Quarta semana    Este encontro é para o formando 

preparar-se para o mês seguinte 

 

 
Os encontros de formação serão realizados quizenalmente, assim divididos: a primeira semana de 

preparaçãopessoal do formando; segunda semana: formação; terceria semana: preparação pessoal do formando; 

quarta semana: formação. 

 

MARÇO 
 

ENCONTRO TEMÁTICA SUBSÍDIO E DIDÁTICA ASSESSOR(A) 

Primeiro 

encontro de 

conteúdo 

formativo 

 

 

 

1. Fontes bíblicas 

da Eucaristia: 

João 

Apresentado pelo formando e 

aprofundado pelo religioso.  
Pe Marcelo  

 

23/03 

Segundo 

encontro de 

conteúdo 

formativo 

 

 

Fontes bíblicas da 

Eucaristia: Paulo 

(1Cor 11,17-34) 

 

 Texto produzido pelo formando e 

partilhado em grupo. Levantar a fonte 

de análise do texto 

Pe Alejandro  

07/03 
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ABRIL 

 

MAIO 
ENCONTRO TEMÁTICA SUBSÍDIO E 

DIDÁTICA 

ASSESSOR(A) 

Primeiro encontro 

de conteúdo 

formativo 

 

O que é espiritualidade 

(Pedro Casaldáliga) 

 

 Cada formando deve 
partilhar o que 

pesquisou sobre o tema 

 

Pe. Vitorio  

09/05 

Segundo encontro 

de conteúdo 

formativo 

 

1. A espiritualidade 

da mesa 

 Cada formando deve 

partilhar o que 

pesquisou sobre o tema 

Pe. Marcelo  

25/05 

 

JUNHO 
 

ENCONTRO TEMÁTICA SUBSÍDIO E 

DIDÁTICA 

ASSESSOR(A) 

Primeiro 

encontro de 

conteúdo 

formativo 

 

1.  A Espiritualidade 

Eucarística 

Renovado 

 

 

 Cada formando deve 

partilhar o que 

pesquisou sobre o tema 

Pe. Marcelo  

 

06/06 

Segundo 

encontro de 

conteúdo 

formativo 

 

1. Ecclesia de 

Eucharistia 

 

 Cada formando deve 
partilhar o que 

pesquisou sobre o tema 

Psicologia Suely  

20/06 

 

ENCONTRO TEMÁTICA SUBSÍDIO E 

DIDÁTICA 

ASSESSOR(A) 

Primeiro encontro 

de conteúdo 

formativo 

 

 

 

1. Eucaristiana SC 

 

 Cada formando deve 
partilhar o que 

pesquisou sobre o tema 

  

Pe. Marcelo  

27/04 

Segundo encontro 

de conteúdo 

formativo 

A Celebração 

Eucarística – rito 

 

 Cada formando deve 

partilhar o que 

pesquisou sobre o tema 

Pe. Jesus  

10/04 
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JULHO 
Para este mês, verificar o esquema já indicado no Apirantado. Os conteúdos próprios do Postulantado 

(primeiro ano) são os seguintes: 

 

 

PROGRAMAÇÃO DO 

MÊS DE JULHO 

 

ATIVIDADES 

  

Primeira semana 

 

 

Mutirão de limpeza: 

- quarto pessoal; 

- áreas de trabalho 

   

Segunda semana Passeio comunitário: 

- programado pelo 

formador 

   

Terceira semana Semana de descanso,  

Seguindo o ritmo da 

casa (horários) 

   

Quarta semana Retiro   Pe Gregório  

 

ENCONTRO TEMÁTICA SUBSÍDIO E 

DIDÁTICA 

ASSESSOR(A) 

Primeiro 

(conteúdo orante 

e formativo entre 

aspirantes e 

postulantes) 

 

 

O meu chamado a seguir a 
Jesus 

 Cada formando 
deve partilhar o 

que pesquisou 

sobre o tema 

 Jo 1,35-51 (O 
chamado dos 

primeiros 

discípulos) 

Pe Alejandro  

04/07 

Segundo 

encontro de 

conteúdo 

formativo 

1. Sacramentum 

Caritatis 

2.  

 Cada formando 
deve partilhar o 

que pesquisou 

sobre o tema 

Pe Vitorio  

18/07 

Terceiroencontro 

de conteúdo 

formativo 

 

1. Verbum Domini 

 

 Cada formando 

deve partilhar o 

que pesquisou 

sobre o tema 

 Cada formando 
deve partilhar o 

que pesquisou 

sobre o tema 

Pe Jesus 

25/07 
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AGOSTO 

 

 

SETEMBRO 

ENCONTRO TEMÁTICA SUBSÍDIO E 

DIDÁTICA 

ASSESSOR(A) 

Primeiro encontro de 

conteúdo formativo 

 

Conceito de adesão na 

linguagem gramatical, 

bíblica e teológica. 

 O formando 

deverá estudar o 

tema a partir da 

obra de  

  

Pe Jesus  

05/09 

Segundo encontro de 

conteúdo formativo 

1. Conceito 

teológico de 

Reino nas 

Sagradas 

Escrituras. 

 O formando 

deverá estudar o 

tema a partir da 

obra de  

Pe Jesus  

19/09 

 

 

 

ENCONTRO TEMÁTICA SUBSÍDIO E 

DIDÁTICA 

ASSESSOR(A) 

Primeiro encontro 

de conteúdo 

formativo 

 

 

Ruptura X Adesão: a 

exigência de romper 

para aderir (textos 

bíblicos: jovem rico, 

o grão de trigo que 

morre, pergunta de 

Jesus aos discípulos: 

vocês querem ir 

embora também? 

 

 O formando 

deverá estudar o 

tema a partir da 

obra  

  

Pe Vitorio  

08/08 

Segundo encontro 

de conteúdo 

formativo 

 

1. Adesão 

pessoal a 

Jesus Cristo: 

a história 

vocacional de 

cada 

formando do 

seu chamado 

inicial até o 

memento 

presente. 

 

 O formando 
deverá estudar o 

tema a partir da 

obra de  

  

Pe Renivaldo 

 

22/08 
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OUTUBRO 
ENCONTRO TEMÁTICA SUBSÍDIO E 

DIDÁTICA 

ASSESSOR(A) 

Primeiro encontro de 

conteúdo formativo 

 

A teologia bíblico-

litúrgica da Solenidade de 

Cristo Rei 

(correspondente ao ciclo 

litúrgico do ano em curso: 

A, B ou C). 

 

 

 O formando 
deverá estudar o 

tema a partir da 

obra  

Pe Jesus  

 

04/10 

Segundo encontro de 

conteúdo formativo 

1. Ad 

 
 O formando 
deverá estudar o 

tema a partir da 

obra de  

Pe Gregório  

25/10 

 

NOVEMBRO 

ENCONTRO TEMÁTICA SUBSÍDIO E 

DIDÁTICA 

ASSESSOR(A) 

Primeiro encontro de 

conteúdo formativo 

 

1. O dom de si 

como critério 

vocacional 

eucarístico 

 

 O formando deverá 
estudar o tema a 

partir da obra de  

Pe Alejandro  

 

07/11 

Segundo encontro de 

conteúdo formativo 

O Reino Eucarístico em 

Santo Eymard 

Adveniattegnotuum 

eucarístico. 

 

 O formando deverá 
estudar o tema a 

partir da obra de  

Pe. Vittorio 

21/11 

  

 

. 

 

Pe Jesus 

28/11 

 

DEZEMBRO 
 

ENCONTRO TEMÁTICA SUBSÍDIO E 

DIDÁTICA 

ASSESSOR(A) 

Semana de 

conclusão do ano 

 

 Revisão do Projeto 
Pessoal de Vida 

 Revisão dos conteúdos 
do ano 

 Revisão da vida orante, 

fraterna e servidora 

 Mutirão de limpezas 

 Retiro de fim de ano.  

 O formador 
deverá concluir a 

formação do livro 

trabalhando o 

restante da temática 

de forma orante, 

mesclando textos da 

obra de 

O formador conduzirá 

esta pauta de fim de 

ano e o retiro 

 Pe Jesus 
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Rezar os tópicos 

restantes: 

- O Retiro de Roma;  

-O Apóstolo do 

Cenáculo; A noite da 

paixão; no fim do 

caminho a páscoa; rezar 

o retrato (imagem) de 

Pe. Eymard 

05/12 

Saída de férias  Período de descanso na 

família, assumido pela 

casa de formação 

 Período das 

férias: 

15 de dezembro a 29 

de janeiro (44 dias 

de férias) 
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NOVICIADO
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Noviciado – 1º ano 

JANEIRO/ENERO - 2017 

 
“É preciso reanimar a fé através do amor, e o amor através de seu fogo divino, a 

Eucaristia.” (PD 42,3)  
 

DIA ATIVIDADE CONTEÚDO ASSESSOR (A) 

03 Chegada dos Noviços   

04-05 Preparar celebração 

abertura 

 Mestre 

06 Abertura do Noviciado Rito Mestre 

07 Integração e programação 

do noviciado 

 Mestre 

08 Apresentação dos noviços 

ao final das Eucaristias das 

07:30h e 11:30h e 

participação com 

apresentação – Eucaristia 

18h 

  

09 a 13 Retiro  Mestre 

16 Integração Apresentação da 

cultura de cada país: 

Colômbia e Brasil 

Cada noviço sob 

a condução do 

Mestre 

17 Formação Análise da realidade 

sócio-cultural-

econômica e política 

do Brasil 

Prof. Giovanni 

18 Formação Análise eclesial da 

Diocese de Sete 

Lagoas e do Brasil 

Pe. Evandro 

 

19 e 20 Trabalho pessoal Elaboração do 

Projeto pessoal de 

vida espiritual 

Orientação do 

Mestre 
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21 Trabalhos manuais  Quartos pessoais 

 Salão pastoral 

 Apartamentos 

Santuário 

 Santuário 

 Horta 

 Capela interna 

 Imagens Fundador 

 Quartos de 

hóspedes 

 Cômodos comuns 

da casa 

 

23 a 26 Entrosamento Formação humana Psicóloga  

Débora  

27 Trabalho pessoal  – manhã Exercício pessoal de 

síntese do mês 

Orientação do 

Mestre 

27 Trabalho em grupo  – tarde Apresentação da 

síntese pessoal 

Orientação do 

Mestre 

28 

 

Trabalhos manuais  Quartos pessoais 

 Salão pastoral 

 Apartamentos 

Santuário 

 Santuário 

 Horta 

 Capela interna 

 Imagens Fundador 

 Quartos de 

hóspedes 

  Cômodos comuns 

da casa 

 

30 e 31  

Jan 

 

Formação Introdução à vida de 

Pe. Eymard 

(nascimento à 

ordenação 

presbiteral) 

Mestre 
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FEVEREIRO/FEBRERO 

 

“Leiam e releiam o sermão da Ceia, em São João, e encontrarão do começo ao 

fim um fogo ardente de amor.” (PS 62,2) 

 

DIA ATIVIDADE CONTEÚDO ASSESSOR (A) 

Ver 

melhor dia 

Conversas pessoais  Mestre 

01 a 03 

Fev 

Formação Introdução à vida de 

Pe. Eymard 

(nascimento à 

ordenação 

presbiteral) 

Mestre 

04 Trabalhos manuais  Quartos pessoais 

 Salão pastoral 

 Apartamentos 

Santuário 

 Santuário 

 Horta 

 Capela interna 

 Imagens Fundador 

 Quartos de 

hóspedes 

 Cômodos comuns 

da casa 

 

06 e 07 Trabalho de pesquisa 

pessoal 

Sentido do Batismo 

na vida e vocação de 

Santo Eymard, do 

cristão e de si 

mesmo. 

Orientação do 

Mestre 

08 a 10 Apresentação dos trabalhos 

pessoais 

Sentido do Batismo 

na vida e vocação de 

Santo Eymard, do 

cristão e de si mesmo. 

Orientação do 

Mestre 

11 Lazer Comunitário   
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13 a 17 Formação Liturgia das Horas Pe. Hernaldo 

18 Trabalhos manuais  Quartos pessoais 

 Salão pastoral 

 Apartamentos 

Santuário 

 Santuário 

 Horta 

 Capela interna 

 Imagens Fundador 

 Quartos de 

hóspedes 

 Cômodos comuns 

da casa 

 

20 a 24 Formação  Sto. Eymard – 

experiência 

ministerial diocesana 

Pe. Vittorio e 

Pe. Renivaldo 

25 Trabalhos manuais  Quartos pessoais 

 Salão pastoral 

 Apartamentos 

Santuário 

 Santuário 

 Horta 

 Capela interna 

 Imagens Fundador 

 Quartos de 

hóspedes 

 Cômodos comuns 

da casa 

 

27 e 28 Formação Introdução à 

espiritualidade do 

ciclo pascal a partir 

da quarta-feira de 

cinzas 

Pe. Hernaldo 

 

 

 

 



111 
 

 
 

MARÇO/MARZO 

 

“Cada um tem sua graça de perfeição, sua “graça fundante”: quando este 

recurso é encontrado, tudo se torna mais fácil, estamos no caminho.” (PS 91,3) 

 

DIA ATIVIDADE CONTEÚDO ASSESSOR (A) 

Ver 

melhor 

dia 

Conversas pessoais  Mestre 

01 

(quarta-

feira de 

cinzas) 

Retiro  Celebração e jejum Pe. Mestre 

02 Trabalho pessoal  Síntese pessoal do 

mês 

Orientação do 

Mestre 

03 Trabalho em grupo Avaliação do mês de 

fevereiro e 

Apresentação da 

síntese pessoal 

Orientação do 

Mestre 

04 Trabalhos manuais  Quartos pessoais 

 Salão pastoral 

 Apartamentos 

Santuário 

 Santuário 

 Horta 

 Capela interna 

 Imagens Fundador 

 Quartos de 

hóspedes 

 Cômodos comuns 

da casa 

 

06 a 10 Novinter  Pe. Renivaldo 

acompanha 

11 Trabalho comunitário 

durante a manhã 

Síntese dos 

conteúdos do 

novinter  

Orientação do 

Mestre 
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13 a 17 Formação  Sto. Eymard – a  

vocação à vida 

religiosa – Marista 

Pe. Jésus 

18 Lazer comunitário   

20 e 21 Formação A minha vocação à 

vida religiosa 

Pe. Raimundo 

22 a 24 Formação  Oração pessoal e 

lectio divina 

Pe. Vittorio 

25 Trabalhos manuais  Quartos pessoais 

 Salão pastoral 

 Apartamentos 

Santuário 

 Santuário 

 Horta 

 Capela interna 

 Imagens Fundador 

 Quartos de 

hóspedes 

 Cômodos comuns 

da casa 

 

27 e 28 Trabalho pessoal Síntese do mês: como 

eu acolhi os 

conteúdos? Como me 

vejo neles e como os 

experimentei em 

minha vida 

vocacional? O que e 

como me ajudaram a 

crescer na vocação 

sss? 

Orientação do 

Mestre 

29 Trabalho comunitário Apresentação da 

síntese pessoal do 

mês 

Mestre  

30 e 31 Avaliação do trimestre Que o noviço se 

posicione a partir dos 

conteúdos recebidos 

Mestre e 

comunidade 
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ABRIL/ABRIL 

 

“Nós temos necessidade de nos consolidarmos e nos a perfeiçoarmos na vida 

ressuscitada de Nosso Senhor.” (CO 1771) 

 

DIA ATIVIDADE CONTEÚDO ASSESSOR (A) 

Ver 

melhor 

dia 

Conversas pessoais  Mestre 

01 Trabalhos Manuais  Quartos pessoais 

 Salão pastoral 

 Apartamentos 

Santuário 

 Santuário 

 Horta 

 Capela interna 

 Imagens Fundador 

 Quartos de 

hóspedes 

 Cômodos comuns 

da casa 

 

03 Formação Preparação ao 

Capítulo Geral: 

 O estado da 

Congregação 

Pe. Vittorio: 

texto O estado 

da 

Congregação; 

Noviços (cada 

um assume um 

textos indicados) 

04 a 07 Formação   Síntese da 

Comissão 

memória e 

discernimento  

Cada noviço 

apresenta uma 

manhã o texto 

que coube para 
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 Textos Pe. Giulio 

Maccali 

(Assembleias 

provinciais – 

religiosos e leigos) 

si 

08 Trabalhos manuais  Quartos pessoais 

 Salão pastoral 

 Apartamentos 

Santuário 

 Santuário 

 Horta 

 Capela interna 

 Imagens Fundador 

 Quartos de 

hóspedes 

 Cômodos comuns 

da casa 

 

09 Domingo de Ramos Todos participam das 

celebrações na 

comunidade 

 

10 e 11 Formação  Como vivenciar 

melhor o tríduo 

pascal (Evangelho de 

Mateus) 

 

Comunidade 

formadora 

12 Trabalho pessoal Preparação pessoal 

para a vivência do 

tríduo pascal 

(segundo os 

Evangelhos – da Ceia 

à Ressurreição) 

Pe. Vittorio 

13 a 15 Tríduo Pascal Celebrações no 

Santuário 

Comunidade 

16 Domingo de Páscoa   

17 Lazer comunitário 

   

 Comunidade 

18 a 21 Formação Tempo pascal tendo 

como referência a 

oitava de Páscoa 

Pes. Vittorio e 

Renivaldo 
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22 Trabalhos manuais  Quartos pessoais 

 Salão pastoral 

 Apartamentos 

Santuário 

 Santuário 

 Horta 

 Capela interna 

 Imagens Fundador 

 Quartos de 

hóspedes 

 Cômodos comuns 

da casa 

 

24 a 28 Formação Sto. Eymard: a graça 

de Fourviér; 

adoração perpétua; a 

obra da primeira 

comunhão de jovens 

e adultos; 

experiência de 

fundador 

Pe. Vittorio 

29 Trabalhos manuais  Quartos pessoais 

 Salão pastoral 

 Apartamentos 

Santuário 

 Santuário 

 Horta 

 Capela interna 

 Imagens Fundador 

 Quartos de 

hóspedes 

 Cômodos comuns 

da casa 

 

 

 

 

 



116 
 

 
 

MAIO/MAYO 

 

“A alma dócil vê o que o Espírito quer dela, ela está sempre 

preparada, ela se coloca a serviço.” (PR 35,5) 

 

DIA ATIVIDADE CONTEÚDO ASSESSOR (A) 

Ver 

melhor dia 

Conversas pessoais 

 

 Mestre 

01 a 04 Formação A devoção mariana 

na Igreja e na 

devoção popular / 

Santo Eymard e a 

devoção a Nossa 

Senhora / N. Sra. do 

Santíssimo 

Sacramento e a 

fundação da 

Congregação / 

Minha devoção 

mariana 

Ir. Abgair  

 

04 noite Trabalho comunitário Preparar com a 

ALLS a festa de N. 

Sra. do Santíssimo 

Sacramento 

Reitor do 

Santuário 

05 Trabalho pessoal – manhã  Síntese pessoal do 

mês de abril: como 

eu acolhi os 

conteúdos? Como 

me vejo neles e 

como os 

experimentei em 

minha vida 

vocacional? O que e 

Condução do 

Mestre 
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como me ajudaram a 

crescer na vocação 

sss? 

05 Trabalho comunitário - 

tarde 

Apresentação da 

síntese pessoal 

Orientação do 

Mestre 

06 Trabalhos manuais  Quartos pessoais 

 Salão pastoral 

 Apartamentos 

Santuário 

 Santuário 

 Horta 

 Capela interna 

 Imagens Fundador 

 Quartos de 

hóspedes 

 Cômodos comuns 

da casa 

 

08 a 12 Novinter  Presença do 

mestre 

13 Eucaristia Festa de Nossa 

Senhora do 

Santíssimo 

Sacramento 

 

15 Trabalho comunitário –  

manhã  

Sínteses dos 

conteúdos do 

Novinter 

Orientação do 

Mestre 

16 a 19 Formação Regra de vida nº 1-

20 

Pe. Gregório ou 

Pe. Júnior ou 

Dom Jorge 

20 Trabalhos manuais  Quartos pessoais 

 Salão pastoral 

 Apartamentos 

Santuário 

 Santuário 

 Horta 

 Capela interna 

 Imagens Fundador 

 Quartos de 
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hóspedes 

 Cômodos comuns 

da casa 

 

22 Lazer Comunitário   

23 a 26 Formação História da Vida 

Consagrada: 

percurso histórico até 

o Vaticano II 

Cf. CRB 

27 Retiro do mês  Pe. Raimundo  

29 a 

Primeiro 

de junho 

Formação Introdução à história 

da Congregação: da 

fundação à morte do 

fundador. 

 

História da 

Congregação; 

expansão até o 

Vaticano II 

Pe. Ruy 
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JUNHO/JUNIO 

 

“Como Deus nos enriqueceu com tantos dons, é preciso agradecer, a Eucaristia 

é a ação de graças por excelência” (PS 236,5).  

 

DIA ATIVIDADE CONTEÚDO ASSESSOR (A) 

Ver 

melhor dia 

Conversas pessoais 

 

 Mestre 

02 Trabalho pessoal – manhã Síntese do mês de 

maio: como eu acolhi 

os conteúdos? Como 

me vejo neles e como 

os experimentei em 

minha vida 

vocacional? O que e 

como me ajudaram a 

crescer na vocação 

sss? 

 

02 Em comunidade – tarde Avaliação do mês de 

maio 

Comunidade 

03 Trabalhos manuais  Quartos pessoais 

 Salão pastoral 

 Apartamentos 

Santuário 

 Santuário 

 Horta 

 Capela interna 

 Imagens Fundador 

 Quartos de 

hóspedes 

 Cômodos comuns 

da casa 
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04 Pentecostes  Participação de 

todos 

05 a 09 Novinter  Participação do 

Mestre 

10 Trabalho pessoal – manhã  Síntese do Novinter Orientação do 

Mestre 

10 Trabalho comunidade – 

tarde  

Apresentação das 

sínteses 
Orientação do 

Mestre 

12 a 14 Formação Conselhos 

evangélicos 
Ir. Solange –

Sacramentina de 

Nossa Senhora 

15 Corpus Christi   

17 Retiro comunitário  Pe. Vittorio 

19 a 23 Formação Espiritualidade cristã 

(“Espiritualidade 

cristã, Dom Pedro 

Casaldáliga; “Jesus 

de Nazaré”, J. 

Antonio Pagola)  

Juliano 

24 Trabalhos manuais  Quartos pessoais 

 Salão pastoral 

 Apartamentos 

Santuário 

 Santuário 

 Horta 

 Capela interna 

 Imagens Fundador 

 Quartos de 

hóspedes 

 Cômodos comuns 

da casa 

 

26 a 28 Formação Espiritualidade do 

Tempo Comum 
Pe. Vittorio 

29 Trabalho pessoal Síntese do semestre Orientação do 

mestre 

30 Trabalho comunitário Apresentação das 

sínteses 
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JULHO/JULIO 

 

“Deixem que Deus se ocupe de suas vidas e de seus futuros, não tenham outro 

desejo, outro prazer, senão servir segundo sua santa vontade.” (CO 974) 

 

DIA ATIVIDADE CONTEÚDO ASSESSOR (A) 

Ver 

melhor 

dia 

Conversas pessoais 

 

 Mestre 

01 Trabalhos manuais  Quartos pessoais 

 Salão pastoral 

 Apartamentos 

Santuário 

 Santuário 

 Horta 

 Capela interna 

 Imagens Fundador 

 Quartos de 

hóspedes 

 Cômodos comuns 

da casa 

 

03 Passeio Comunitário do 

Semestre 

  

04 a 07 Formação Eucaristia Pe. Fco. Júnior 

08 Trabalhos manuais  Quartos pessoais 

 Salão pastoral 

 Apartamentos 

Santuário 

 Santuário 

 Horta 

 Capela interna 

 Imagens Fundador 

 Quartos de 

hóspedes 
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 Cômodos comuns 

da casa 

10 a 14 Formação Espiritualidade 

eucarística renovada.  

Percurso histórico 

(Expressões: 

ERLES, LITE e 

ALLS 

Pe. Marcelo 

Carlos 

15 Trabalhos manuais  Quartos pessoais 

 Salão pastoral 

 Apartamentos 

Santuário 

 Santuário 

 Horta 

 Capela interna 

 Imagens Fundador 

 Quartos de 

hóspedes 

 Cômodos comuns 

da casa 

 

17 a 20 Formação Retiros no itinerário 

de Santo Eymard e 

Retiro de Roma 

Dom Jorge 

21 Retiro do mês 

 

 Dom Jorge 

22 Trabalhos manuais  Quartos pessoais 

 Salão pastoral 

 Apartamentos 

Santuário 

 Santuário 

 Horta 

 Capela interna 

 Imagens Fundador 

 Quartos de 

hóspedes 

 Cômodos comuns 

da casa 

 

24 a 27 Formação Trabalhos para a Pe. Vittorio 
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obtenção do 

Cenáculo de 

Jerusalém e o “dom 

de si” 

28 Trabalho pessoal - Manhã Síntese do mês de 

julho: como eu 

acolhi os conteúdos? 

Como me vejo neles 

e como os 

experimentei em 

minha vida 

vocacional? O que e 

como me ajudaram a 

crescer na vocação 

sss? 

Orientação do 

Mestre 

28 Trabalho comunitário – 

Tarde 

Apresentação das 

sínteses 

Condução do 

Mestre 

29 Trabalhos manuais  Quartos pessoais 

 Salão pastoral 

 Apartamentos 

Santuário 

 Santuário 

 Horta 

 Capela interna 

 Imagens Fundador 

 Quartos de 

hóspedes 

 Cômodos comuns 

da casa 

 

31 de 

julho a 

04 de 

agosto 

Novinter   

 

 

 



124 
 

 
 

AGOSTO/AGOSTO 

 

“Permaneçam em Nosso Senhor; mas como? Perguntam vocês. Abandone-se a si 

mesmo.” (CO 1542) 

 

DIA ATIVIDADE CONTEÚDO ASSESSOR (A) 

Ver 

melhor 

dia 

Conversas pessoais 

 

 Mestre 

02 Festa do Fundador na Boa 

Viagem 

  

05 Trabalho pessoal – manhã  Síntese do Novinter Condução do 

Mestre 

05 Trabalho comunidade – 

tarde  

Apresentação das 

sínteses 

Condução do 

Mestre 

07 a 11 Formação A vocação à 

santidade de Pe. 

Eymard; utilizar as 

reflexões da 

Congregação por 

ocasião do 50º 

aniversário da 

canonização; o 

chamado de Deus à 

santidade; a vocação 

à santidade hoje. 

Marly Balarin – 

Leiga sss 

12 Trabalhos manuais  Quartos pessoais 

 Salão pastoral 

 Apartamentos 

Santuário 

 Santuário 

 Horta 
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 Capela interna 

 Imagens Fundador 

 Quartos de 

hóspedes 

 Cômodos comuns 

da casa 

14 Passeio Comunitário   

15-16 Centro Emaús Auxílio para 

assembleia 

 

17 a 24 Assembleia Provincial  Participação de 

todos 

25 a 27 Assembleia ALLS  Participação de 

todos 

28 Dia de lazer   

29 a 31  Formação Adoração Eucarística Pe. Hernaldo 
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SETEMBRO/SEPTIEMBRE 

 

“A liberdade espiritual é a alma em seu poder de amor. Sejam sempre livres 

diante de seus afetos e de suas ações.” (CO 1085) 

 

DIA ATIVIDADE CONTEÚDO ASSESSOR (A) 

Ver 

melhor 

dia 

Conversas pessoais 

 

 Mestre 

01 Trabalho pessoal - Manhã Síntese do mês de 

agosto: como eu 

acolhi os conteúdos? 

Como me vejo neles e 

como os experimentei 

em minha vida 

vocacional? O que e 

como me ajudaram a 

crescer na vocação 

sss? 

Orientação do 

Mestre 

01 Trabalho comunidade – 

tarde  

Apresentação das 

sínteses 

Condução do 

Mestre 

12 Trabalhos manuais  Quartos pessoais 

 Salão pastoral 

 Apartamentos 

Santuário 

 Santuário 

 Horta 

 Capela interna 

 Imagens Fundador 

 Quartos de hóspedes 

 Cômodos comuns 

da casa 

 

04 a 08 Formação RV 33-45 Missões 

eucarísticas: Semanas, 

Pe. Renivaldo 
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Congressões 

eucarísticos, 

acampamentos, 

Semana litúrgica, 

Eucaristizai. 

09 Trabalhos manuais  Quartos pessoais 

 Salão pastoral 

 Apartamentos 

Santuário 

 Santuário 

 Horta 

 Capela interna 

 Imagens Fundador 

 Quartos de hóspedes 

 Cômodos comuns 

da casa 

 

11 a 15 Novinter 

 

  

16 Trabalhos manuais  Quartos pessoais 

 Salão pastoral 

 Apartamentos 

Santuário 

 Santuário 

 Horta 

 Capela interna 

 Imagens Fundador 

 Quartos de hóspedes 

 Cômodos comuns da 

casa 

 

18 Trabalho pessoal - manhã Síntese do Novinter Acompanhamento 

do mestre 

18 Trabalho comunitário - 

tarde 

Apresentação das 

sínteses 
Condução do 

mestre 

19 a 22 Formação Comunicação e 

relações interpessoais 

nas mídias 

Pe. Andrés 

Taborda 

23 Trabalhos manuais  Quartos pessoais 

 Salão pastoral 
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 Apartamentos 

Santuário 

 Santuário 

 Horta 

 Capela interna 

 Imagens Fundador 

 Quartos de hóspedes 

 Cômodos comuns da 

casa 

25 Retiro  Pe. Andrés 

Taborda 

26 Trabalho pessoal Síntese pessoal do 

trimestre 

Condução do 

Mestre 

27 a 29 Trabalho comunitário Apresentação das 

sínteses e avaliação 

do trimestre 

Condução do 

Mestre 

30 Trabalhos manuais  Quartos pessoais 

 Salão pastoral 

 Apartamentos 

Santuário 

 Santuário 

 Horta 

 Capela interna 

 Imagens Fundador 

 Quartos de hóspedes 

 Cômodos comuns da 

casa 
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OUTUBRO/OCTUBRE 

 

“Deixem-se tomar pelo bom Mestre e se conduzir aonde ele quer e através de 

caminhos que lhe agradam; e que são sempre o melhor.” (Co1398) 

 

DIA ATIVIDADE CONTEÚDO ASSESSOR (A) 

Ver dia Conversas pessoais  Mestre 

02 a 06 Formação RV 46-61 – A 

primeira formação na 

Congregação; Plano 

de Formação CLAS 

Pe. Wilson 

07 Trabalhos manuais  Quartos pessoais 

 Salão pastoral 

 Apartamentos 

Santuário 

 Santuário 

 Horta 

 Capela interna 

 Imagens Fundador 

 Quartos de 

hóspedes 

 Cômodos comuns 

da casa 

 

09 a 11 Formação A serviço dos irmãos 

RV 62-97: governo e 

o sentido da 

autoridade na 

Congregação 

Pe. Wilson 

12 Nossa Senhora Aparecida   

13 Viagem São Paulo   

14 Trabalhos manuais  Quartos pessoais 

 Salão pastoral 

 



130 
 

 
 

 Apartamentos 

Santuário 

 Santuário 

 Horta 

 Capela interna 

 Imagens Fundador 

 Quartos de hóspedes 

 Cômodos comuns 

da casa 

15 a 20 Semana de Liturgia SP   

21 Retorno para Sete Lagoas   

23 a 26 Formação Administração dos 

Bens 

Pe. Hernan 

27 Retiro do mês  Pe. Hernan 

28 Trabalhos manuais  Quartos pessoais 

 Salão pastoral 

 Apartamentos 

Santuário 

 Santuário 

 Horta 

 Capela interna 

 Imagens Fundador 

 Quartos de 

hóspedes 

 Cômodos comuns 

da casa 

 

30 Trabalho pessoal - Manhã Síntese do mês de 

agosto: como eu 

acolhi os conteúdos? 

Como me vejo neles e 

como os experimentei 

em minha vida 

vocacional? O que e 

como me ajudaram a 

crescer na vocação 

sss? 

Orientação do 

Mestre 

30 Trabalho comunidade – 

tarde  

Apresentação das 

sínteses 

Condução do 

Mestre 



131 
 

 
 

31 Formação Vida contemplativa e 

de oração 

Carmelitas 

 

NOVEMBRO/NOVIEMBRE 

 

“A santa Eucaristia tem tanta relação com o céu que a ideia da morte se apaga, 

uma verdade terrível diante de uma verdade de amor.” (PS 199,1) 

 

DIA ATIVIDADE CONTEÚDO ASSESSOR (A) 

01 Conversas pessoais  Mestre 

02 Retiro RV 13 – fazer a 

experiência de um 

retiro voltado para o 

sentido da morte 

cristã e seu sentido 

para a espiritualidade 

eucarística; visita ao 

cemitério e 

participação na 

Eucaristia 

Pe. Vittorio 

03 Passeio comunitário   
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04 Trabalhos manuais  Quartos pessoais 

 Salão pastoral 

 Apartamentos 

Santuário 

 Santuário 

 Horta 

 Capela interna 

 Imagens Fundador 

 Quartos de 

hóspedes 

 Cômodos comuns 

da casa 

 

06 a 10 Novinter   

11 Trabalho pessoal – manhã Síntese do Novinter Acompanhamento 

do Mestre 

11 Trabalho comunitário - 

tarde 

Apresentação das 

sínteses 

Condução do 

Mestre 

13 a 17 Formação Orientações para o 

trabalho 

monográfico, 

revisando os 

conteúdos obtidos; 

definição do tema a 

ser desenvolvido por 

cada noviço 

Pe. Vittorio 

18 Trabalhos manuais  Quartos pessoais 

 Salão pastoral 

 Apartamentos 

Santuário 

 Santuário 

 Horta 

 Capela interna 

 Imagens Fundador 

 Quartos de 

hóspedes 

 Cômodos comuns 
da casa 

 

20 a 24 Formação Espiritualidade do Pe. Márcio 
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Advento e Natal a 

partir da música 

litúrgica  

Pimentel 

25 Trabalhos manuais  Quartos pessoais 

 Salão pastoral 

 Apartamentos 

Santuário 

 Santuário 

 Horta 

 Capela interna 

 Imagens Fundador 

 Quartos de 

hóspedes 

 Cômodos comuns 

da casa 

 

27 Trabalho pessoal – manhã  Síntese pessoal do 

mês 

Acompanhamento 

do Mestre 

28 Trabalho comunitário Apresentação das 

sínteses 

Condução do 

Mestre 

29 Retiro do mês   

30 Passeio comunitário   
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DEZEMBRO/DICIEMBRE 

 

“Aspirem ao santo repouso do recolhimento aos pés do bom Mestre, o silêncio 

do amor é o amor perfeito.” (CO 1183) 

 

DIA ATIVIDADE CONTEÚDO ASSESSOR (A) 

01 Conversas pessoais  Mestre 

02 Trabalhos manuais  Quartos pessoais 

 Salão pastoral 

 Apartamentos 

Santuário 

 Santuário 

 Horta 

 Capela interna 

 Imagens Fundador 

 Quartos de hóspedes 

 Cômodos comuns 

da casa 

 

04 a 08 Formação O processo de 

canonização do 

Fundador até a 

inclusão no calendário 

universal 

Religioso sss 

EUA 

Ou 

Pe. Leopoldo 

09  Celebração 

 

Tenda vocacional 

Recordar a 

canonização do 

Fundador na 

Eucaristia do 

Santuário (manhã) 

Todos 

11 Passeio comunitário   

12 a 15 Formação As novenas de Natal 

(seu sentido 

importância para a 

Pe. Hernaldo 
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piedade popular) – 

ODC 

16 Trabalhos manuais  Quartos pessoais 

 Salão pastoral 

 Apartamentos 

Santuário 

 Santuário 

 Horta 

 Capela interna 

 Imagens Fundador 

 Quartos de hóspedes 

 Cômodos comuns 

da casa 

 

18 a 21 Formação Tempo para revisão 

do projeto de vida 

pessoal e indicações 

de ministérios futuros 

na Congregação, para 

ser aprofundado no 

Escolasticado 

Pe. Vittorio 

22 Trabalho comunitário Partilha das intuições 

pessoais 

Pe. Vittorio 

23 Trabalhos manuais  Quartos pessoais 

 Salão pastoral 

 Apartamentos 

Santuário 

 Santuário 

 Horta 

 Capela interna 

 Imagens Fundador 

 Quartos de 

hóspedes 

 Cômodos comuns 

da casa 

 

24 e 25 Natal   

26 Trabalho pessoal Síntese do quarto 

trimestre 

Acompanhamento 

do Mestre 
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27 a 29 Trabalho comunitário Apresentação das 

sínteses e avaliação 

do trimestre 

Condução do 

Mestre 

30 Trabalhos manuais   
 

18 a 22 Missão 
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Noviciado – 2º ano  

JANEIRO/ENERO - 2018 

 
“É preciso reanimar a fé através do amor, e o amor através de seu fogo divino, a 

Eucaristia.” (PD 42,3)  
 

DIA ATIVIDADE CONTEÚDO ASSESSOR (A) 

Ver 

melhor dia 

Conversas pessoais  Mestre 

02 a 10 Retiro Itaici - EECC Avaliação pessoal do 

1º ano do noviciado. 

Noviços e Mestre 

Pe. Adilson Silva 

SJ 

11 a 14 Passeio São Paulo  Mestre 

14 Retorno Noviciado  Mestre 

15 a 19 Formação A consagração 

religiosa e seus 

desafios cotidianos: 

o silêncio, a solidão, 

cultivo da 

afetividade, as 

feridas e fragilidades 

pessoais e 

comunitárias 

 

A confirmar 

19 Oração Lectio Divina para o 

domingo 

Ou retorno para o 

noviciado 

 

20 Trabalhos manuais   

22 a 26 Formação A riqueza do 

discernimento 

permanente na vida 

do consagrado (em 

vista da consagração 

Ir. Luzia 
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e o discernimento 

cotidiano) 

25 Adoração Comunitária   

26 Oração Lectio Divina para o 

domingo 

 

27 Trabalhos manuais   

29 a 02/02 Pessoal Trabalho 

Monográfico de 

síntese do noviciado 

Mestre 
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FEVEREIRO/FEBRERO 

 

“Leiam e releiam o sermão da Ceia, em São João, e encontrarão do começo ao 

fim um fogo ardente de amor.” (PS 62,2) 

 

DIA ATIVIDADE CONTEÚDO ASSESSOR (A) 

Ver melhor 

dia 

Conversas pessoais  Mestre 

01 Adoração Comunitária  Mestre 

02 Oração Lectio divina para o 

domingo 

Mestre 

03 Trabalhos manuais   

03 Tarde: Preparar a tenda 

vocacional e Eucaristia 

 Todos  

04 Tenda vocacional  Todos 

05 Manhã: Trabalhos 

comunitários 

Preparação da 

Eucaristia da tarde 

para comemorar o 

Batismo Pe. 

Eymard 

Mestre 

06 a 09 Formação O consagrado sss 

frente aos desafios 

da Congregação 

hoje: Mensagem do 

34º CG, O estado da 

Congregação (2),  

Mensagem Final 

XXXV CG 

Ir. Gilton 

 

 

08 Adoração Comunitária  Mestre 

09 Oração Lectio divina para o 

domingo 

 

10 Retiro  Ir. Gilton  

12 a 16 Pessoal Síntese 

Monográfica 

Mestre 
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15 Adoração Comunitária  Mestre 

16 Oração Lectio divina para o 

domingo 

 

17 Trabalhos manuais   

19 a 23 Pessoal Aprofundar os 

conteúdos da 

Espiritualidade 

Eucarística 

Renovada: cada um 

toma uma ou duas 

dimensões para 

aprofundamento 

pessoal e produção 

de um pequeno 

texto. 

Fontes: Ensemble 

nº 74 a 16; 

Enciclopédia da 

Eucaristia; Regra de  

Vida; José 

Aldazábal, A 

Eucaristia 

Orientação do 

Mestre 

22 Adoração comunitária  Mestre 

23 Oração Lectio divina para o 

domingo 

 

24 Trabalho comunitário  Apresentação das 

produções 

 

26 a 02/03 Formação A presença do 

consagrado sss 

como sinal de 

ternura e cuidado 

com a criação: 

Eucaristia e cuidado 

da vida. 

Fonte: Laudato sii; 

L. Boff, A 

consciência 

ecológica 

Pe. Wilson Durán 
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http://servicioskoin

onia.org/boff/ e 

outros 

 

MARÇO/MARZO 

 

“Cada um tem sua graça de perfeição, sua “graça fundante”: quando este 

recurso é encontrado, tudo se torna mais fácil, estamos no caminho.” (PS 91,3) 

 

DIA ATIVIDADE CONTEÚDO ASSESSOR (A) 

Ver 

melhor 

dia 

Conversas pessoais  Mestre 

01 Adoração Comunitária   Mestre 

02 Oração Lectio divina para o 

domingo 

 

03 Trabalhos manuais   

05 a 09 Pessoal Síntese Monográfico   

09 Oração Lectio divina para o 

domingo 

 

10 Trabalhos manuais   

12 Retiro   

13 a 16 Trabalho comunitário Preparar a missão de 

julho 

Mestre 

16 Oração Lectio divina para o 

domingo 

 

17 Trabalhos manuais   

19 a 22 Preparar Liturgia do 

Capitulo 

  

23 Oração Lectio divina para o 

domingo 

 

24 Trabalhos Manuais   

25 a 

01/04 

Semana Santa 

 

CRB  

http://servicioskoinonia.org/boff/
http://servicioskoinonia.org/boff/
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ABRIL/ABRIL 

 

“Nós temos necessidade de nos consolidarmos e nos a perfeiçoarmos na vida 

ressuscitada de Nosso Senhor.” (CO 1771) 

 

DIA ATIVIDADE CONTEÚDO ASSESSOR (A) 

Ver 

melhor dia 

Conversas pessoais  Mestre 

01 Páscoa   

02 a 06 Trabalho Pessoal e 

comunitário 

-Avaliação do 

Conteúdo do 

trimestre 

-Síntese pessoal do 

mês. 

 

04 Adoração Comunitária   

06 Oração Lectio Divina para o 

domingo 
 

07 Trabalhos manuais   

09 a 13 Formação Os desafios da 

pastoral com as 

famílias na era 

Francisco 

Ir. Rafael 

 

 

13 Oração Lectio Divina para o 

domingo 
 

14 Trabalhos manuais   

16 a 20 Formação Compreensão Bíblica 

da Eucaristia. 
Pe. Hernaldo 

 

20 Oração 

 

Lectio divina para o 

domingo 
 

21 Trabalhos manuais   
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23 a 27 Formação Eucaristia nos Santos 

Padres. 
 

27 Oração Lectio divina para o 

domingo 

 

28 Trabalhos manuais   

30 de 

Abril e 01 

a 04 

Formação A graça do amor de 

Deus, “Saint-

Romans”: 
Referencias bibliográficas: 

(Lettres : à Mme Jordan 7 

juillet 1851 - CO 263 ; à 

Mme Jordan 6 juillet 1859 - 

CO 845 ; à Mme Jordan 19 

juillet 1860 - CO 971 ; à 

Mme Jordan ascension 1864 

- CO 1380 ; à Mme Jordan 

27 août 1867 - CO 2011)  -

“Bula Misericordiae Vultus” 

Pe. Andrés 

Taborda 

 

 

      

 

MAIO/MAYO 

 

“A alma dócil vê o que o Espírito quer dela, ela está sempre 

preparada, ela se coloca a serviço.” (PR 35,5) 

 

DIA ATIVIDADE CONTEÚDO ASSESSOR (A) 

Ver 

melhor dia 

Conversas pessoais 

 

 Mestre 

30 de 

Abril e 01 

a 04 

Formação A Eucaristia no 

Conc. Vat. II e 

enciclicas do 

Magisterio pós-

Conciliar 

Pe. Christian 

 

03 Adoração Comunitária   

04 Oração Lectio divina para o  
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domingo 

05 Trabalhos manuais   

07 a 11 Formação A graça do amor de 

Deus, “Saint-

Romans”: 
Referencias bibliográficas: 

(Lettres : à Mme Jordan 7 

juillet 1851 - CO 263 ; à 

Mme Jordan 6 juillet 1859 - 

CO 845 ; à Mme Jordan 19 

juillet 1860 - CO 971 ; à 

Mme Jordan ascension 1864 

- CO 1380 ; à Mme Jordan 

27 août 1867 - CO 2011)  -

“Bula Misericordiae Vultus” 

 

Pe. Andrés 

Taborda 

 

09 Trabalho comunitário Preparar tríduo para 

a festa de N. Sra. do 

Ssmo. Sacranento, 

envolvendo a ALLS 

 

11 Oração  Lectio divina para o 

domingo 

 

12 Trabalhos manuais   

12 

manhã 

Festa N. Sra. do Santíssimo 

Sacramento 

  

14 a 18 Formação Aprofundamento do 

“Dom da 

personalidade”. 

Referências: Lettres à 

Mathilde Giraud-Jordan, 

avril 1865 – CO 1547 et mai 

1866 – CO 1797. 

-          Retraite à la 

communauté des Servantes 

de Nemours, novembre 

1866 – PS 602. Il faut 

donner à Notre Seigneur sa 

personnalité I et II – PS 614. 

Il faut se donner à Dieu pour 

Dieu et non pour soi – PS 

616. 

-          Retraite annuelle de 

Pe. Andrés 

Taborda 
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Paris, 7-14 août 1867 – PR 

96 et Retraite de Paris : Le 

don de soi-même, 11 août 

1867 – PR 111. 

-          La personnalité, 2 

juillet 1868 – PS 642. 

18 Oração Lectio divina para o 

domingo 

 

19 Trabalhos manuais   

20 Participação de todos na 

mesma Eucaristia 

Pentecostes  

21 a 25 Formação Trabalhos da Síntese 

monográfico do 

noviciado:  

 

25 Oração Lectio divina para o 

domingo 

 

26 Trabalhos manuais   

28 Pessoal Síntese pessoal do 

mês 

 

29 e 30 Formação Preparação dos 

conteúdos para o 

capítulo da 

Província. 

 

31 Participação de todos na 

mesma Eucaristia 

Corpus Christi  
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JUNHO/JUNIO 

 

“Como Deus nos enriqueceu com tantos dons, é preciso agradecer, a Eucaristia 

é a ação de graças por excelência.” (PS 236,5) 

 

DIA ATIVIDADE CONTEÚDO ASSESSOR (A) 

Ver 

melhor dia 

Conversas pessoais 

 

 Mestre 

01-02 Pessoal Trabalho 

monográfico de 

síntese do noviciado 

 

01 Oração Lectio divina para o 

domingo 

 

04 a 08 Pessoal Conclusão dos 

trabalhos 

monográficos. 

 

09 Trabalhos manuais   

11 a 15 Formação A Eucaristia segundo 

Santo Eymard: cf. 

Revista do 

Santíssimo 

Sacramento 

Fontes: oito artigos 

Le siècle de l’Eucharistie, 

juillet 1864 - PG 241 

L’Eucharistie, c’est la vie, 

août 1864 - PG 242 

L’œuvre de la première 

communion des ouvriers, 

août 1864 - PG 243 

Pourquoi l’eucharistie ? 

Pe. Francisco 

Júnior 

 

A confirmar 

ou 

Pe. Vittorio 
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septembre, octobre, 

novembre 1864 - PG 244 

L’œuvre de la première 

communion des ouvriers : 

récit, novembre 1864 - PG 

245 

Les catacombes et 

l’Eucharistie, janvier, mars, 

mai 1865 - PG 251 

Noël et l’Eucharistie, février 

1865 - PG 252 

La Fête-Dieu, juillet 1865 - 

PG 255 

07 Adoração Comunitária   

15 Oração Lectio divina para o 

domingo 

 

16 Trabalhos manuais   

18 a 22 Formação Aproveitar presença 

dos religiosos CLAS 

 

20 Adoração Comunitária   

22 Oração Lectio divina para o 

domingo 

 

23 Retiro do mês   

25 a 27 Preparação Capítulo 

Provincial. 

Emaús  

28/06 a 

05/07 

Capítulo Provincial Santa Luzia  
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JULHO/JULIO e AGOSTO 

 

“Deixem que Deus se ocupe de suas vidas e de seus futuros, não tenham outro 

desejo, outro prazer, senão servir segundo sua santa vontade.” (CO 974) 

 

DIA ATIVIDADE CONTEÚDO ASSESSOR (A) 

Ver 

melhor 

dia 

Conversas pessoais 

 

 Mestre 

01 a 05 Capitulo Provincial   

06 e 07  Apresentações das 

Sínteses do Semestre 

 

06 Oração Lectio divina para o 

domingo 

 

08 a 15 Missão Caetanópolis  

16 Preparação para experiência 

nas comunidades 

Trabalho manhã e 

tarde 

 

17 a 20 Trabalho comunitário 

 

Tardes: Conversas pessoais 

com o mestre para 

preenchimento do 

Formulário IV 

Avaliação geral do 

noviciado  

Mestre 

20 Oração Lectio divina para o 

domingo 

 

23 a 25 Apresentação da Monografia  Presença dos 

Leigos sss e 

Formandos 

26 a 27 Retiro comunitário em 

preparação às experiências 

comunitárias 

 A definir 

28 Preparar Triduo do 

Fundador 

  

30 de 

Julho a 

Durante o dia: preparação de 

bagagens e limpeza geral da 
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01 de 

Agosto  

casa 

Celebração do tríduo 

02 Celebração da Solenidade do 

Fundador 

Ver melhor horário e 

preparar com leigos 

uma 

confraternização 

 

03 de 

Agosto 

VIAGENS ÀS 

COMUNIDADES 

  

 

 

ORGANIZAÇÃO DA VIDA NO NOVICIADO 

2. Horários diários 

ATIVIDADE 

HORA 

DOM SEG TER QUA QUI SEX SÁB 

06h30  Laudes Laudes Laudes Laudes Laudes Laudes 

07h  Eucaristia Eucaristia Eucaristia Eucaristia Eucaristia Eucaristia 

07h30        

07h40  Café Café Café Café Café Café 

08h        

08h30  Formação Formação Formação Formação Formação Formação 

ou 

atividades 

10h  Intervalo Intervalo Intervalo Intervalo Intervalo Intervalo 

10h30  Formação Formação Formação Formação Formação Formação 

ou 

atividades 

11h30        

11h45  Intervalo Intervalo Intervalo Intervalo Intervalo Intervalo 

12h  H. média H. média H. média H. média H. média H. média 

12h15  Almoço Almoço Almoço Almoço Almoço Almoço 

14h30  Serviços  Serviços Serviços Serviços Serviços Serviços 

16h30  Banho Banho Banho Banho Banho Banho 

17h20  Vésperas Vésperas Vésperas Vésperas Vésperas  

18h Eucaristia Eucaristia Eucaristia Eucaristia Eucaristia Eucaristia  

19h  Jantar e 

Serviço de 

cozinha 

Jantar e 

Serviço de 

cozinha 

Jantar e 

Serviço de 

cozinha 

Jantar e 

Serviço de 

cozinha 

Jantar e 

Serviço de 

cozinha 

Jantar e 

Serviço de 

cozinha 

20h  Telejornal Telejornal Telejornal Telejornal Telejornal Confraterni

zação 

comunitária 

21h   Francês  Francês   

22h30  Silêncio Silêncio Silêncio Silêncio Silêncio Silêncio 

 

3. Ministérios no Santuário e pastorais (rotativo: bimensal ou trimestral) 
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a. Sacristia (de segunda a sábado à tarde preparar celebrações, abrir e 

fechar o Santuário) 

b. Acolitato (semanal e dominical: ajudar nos cantos, proclamação de 

leituras, etc.) 

c. Juventude adoradora 

d. OMP 

e. ALLS (acompanhar com um religioso) 

f. Pastoral da esperança 

4. Serviços da casa (rotativo: bimensal ou trimestral) 

a. Horta 

b. Jardins (fundo e entrada da casa, Santuário e entorno) 

c. Limpeza do andar superior (suas repartições) 

d. Quartos de hóspedes 

e. Compras e organização (controle) da dispensa 

f. Secretaria (domingos de 7 às 12h15) 

g. Cozinha aos domingos (café, almoço e jantar) 

h. Biblioteca 

5. Serviços manuais 

a. Imagens de Sto. Eymard (outros?) 

6. Esporte semanal 

7. Estudos 

a. Francês: duas vezes por semana 

8. Oração pessoal 

a. São reservadas as noites para a oração/adoração pessoal na capela 

interna, após o telejornal, nos dias em que não terão estudo de francês.  

9.  

OBSERVAÇÕES GERAIS 

 

1.  As formações serão sempre na parte da manhã. Caso o assessor necessite, 

pode assumir a formação também na parte da tarde. 

2.  As tardes serão reservadas para os serviços (cf. escala acima). 

3. Mensalmente, cada noviço deve combinar com o mestre o seu dia de 

acompanhamento do seu crescimento e maturação humana-espiritual.  
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4. As experiências comunitárias dos noviços são feitas entre os meses de agosto e 

novembro do segundo ano do noviciado, em cada província. 

5. Cada noviço deve, ao início do noviciado, escolher um (a) diretor (a) espiritual, 

para o seu acompanhamento durante todo o noviciado.  

6. Contatos com os assessores: Pe. Renivaldo, em diálogo com Pe. Vittorio. 
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Escolasticado
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El Escolasticado 
 

Adhesión - Muerte - RESURRECCIÓN 

 

 

 

 
“Este pan es mi cuerpo, que por ustedes entrego; hagan esto en memoria de mí” (1Co 11, 23-

27) 

“…para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes” (Jn 13, 1-15) 

 

 

 

I. DESCRIPCIÓN 
 

El Escolasticado es un tiempo de profundización de la vida religiosa SSS y de 

preparación intelectual y práctica para la misión.
6
 En este periodo,  la formación del 

noviciado continúa de un modo nuevo. Esto se realiza en un contexto cada vez más 

inserido en la realidad de la vida y de la misión con sus diferentes opciones y 

modalidades (cf. RV 33 - 45)
7
.  

 

El Escolasticado es un tiempo de preparación y de verificación para todos los 

candidatos en vista al compromiso definitivo en la Congregación. “Es un tiempo de 

integración de los valores espirituales, de las actividades intelectuales, profesionales y 

pastorales” (RV 58). 

 

Como comunidad sacramentina realizamos el discernimiento vocacional en 

comunidades vivas, abiertas al Espíritu, atentas a las necesidades de los hombres y de 

las mujeres de nuestro tiempo para responder a nuestro ideal congregacional que 

consiste en “vivir plenamente el misterio de la Eucaristía y revelar su significado”. 

                                                             
6
 cf. Potissimum institutioni, 59. 

7
 cf. Potissimum institutioni, 58. 
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Iluminados por este ideal, nuestra misión es poner en el centro de nuestra vida la 

Eucaristía celebrada en la verdad e interiorizada en una oración de adoración, para 

inspirar así nuestro compromiso en favor de los más desfavorecidos, tornándonos 

auténticos agentes de comunión.  

 

En la comunidad del Escolasticado este ideal congregacional es asumido a través de un 

objetivo vertebral, a saber:  

 

 Asumir esta etapa de formación como lugar de integración de los valores 

espirituales, de las actividades intelectuales y profesionales y de los 

compromisos pastorales. 

 

Para los candidatos llamados a los ministerios ordenados, el Escolasticado continúa 

después de la profesión perpetua hasta la ordenación diaconal permanente o presbiteral. 

 

Esta etapa del Escolasticado corresponde a la TRANSFORMACIÓN-

RESURRECCIÓN de acuerdo a la dinámica pascual en la que se enmarca la formación 

SSS; es pues la dimensión del hombre nuevo, totalmente renovado a imagen de Cristo, 

lo que está puesto de relieve. Este hombre está comprometido en el servicio a sus 

hermanos y al proyecto del Reino. Esto no quiere decir que las dimensiones precedentes 

de Adhesión y Muerte estén ausentes; conviene verlas en una lectura transversal, 

dialogal. En efecto, esta etapa permite a los candidatos seguir profundizando en el 

seguimiento de Cristo, en su misión, asumiendo las dificultades inherentes a la realidad 

de la vida y  a la acción pastoral; todo ello es ocasión propicia para optar por Cristo 

(renuncia-muerte) y darse a sí mismo en el don total que se expresa en la profesión 

perpetua. 

 

En el Escolasticado la Espiritualidad Eucarística Renovada se desarrolla, poniendo 

énfasis en la COMUNIDAD DE SERVICIO, sin dejar de lado los aspectos propios de la 

comunidad fraterna y comunidad de oración. 

 

La formación a la vida religiosa apostólica es el aspecto vertebral durante toda la etapa 

del Escolasticado. Por tal razón el icono de la institución de la Eucaristía, y en ella, el 

lavatorio de los pies,  nos parece propicio para ilustrar esta fase del proceso formativo 

en consonancia con la espiritualidad eucarística renovada. 

 

 

II. OBJETIVOS PRIMORDIALES PRETENDIDOS EN EL 

CAMINO ESPIRITUAL FORMATIVO DEL 

ESCOLASTICADO
 
 

 
 

a. Profundizar la madurez humana  

 

El aspecto de la madurez humana se debe cuidar mediante el acompañamiento cercano 

y fraterno del director espiritual y el director de los escolásticos. 

 

El Equipo Formativo debe exhortar a cada joven religioso a:  
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 Cuidar de sí mismo y a forjar un sano equilibrio entre las distintas 

dimensiones que integran la persona humana –la corporeidad, lo 

síquico/sicológico, lo emotivo/afectivo, lo social, lo espiritual, etc.-, por ello 

debe promoverse en la comunidad formativa la práctica frecuente del 

deporte, el esparcimiento creativo, el descanso, la alimentación saludable, el 

trabajo productivo y creativo.  

 

 Estructurar y organizar el tiempo, los recursos, las oportunidades, todo ello 
en una dinámica de generosidad, espíritu de donación y servicio cualificado 

a los demás.  

 

 Mantener el equilibrio, la serenidad, la profundidad y el rigor en la reflexión 

personal. La preparación intelectual y espiritual ayudarán al joven religioso 

a forjar por sí mismo una percepción crítica y esperanzada de la realidad; de 

igual manera a reconocerse parte de un mundo que lucha para superar las 

situaciones inhumanas que degradan a las personas.  

 

 Respetar y  amar a los otros y trabajar en equipo con ellos. Cada uno debe 
empeñarse en cultivar la capacidad de encontrarse con los otros tal como 

son, de valorar sus talentos y acompañarlos con misericordia en sus límites. 

Teniendo en cuenta que en nuestro mundo van en aumento expresiones 

culturales que tienden a banalizar las relaciones interpersonales, que 

excluyen e instrumentalizan  la persona;  los responsables y formadores 

permanecerán muy atentos a la capacidad de los candidatos para entablar 

relaciones verdaderas, sinceras y respetuosas con toda persona. 

 

 

b. Profundizar la madurez espiritual  

 

El aspecto de la madurez espiritual del religioso se debe cuidar mediante el 

acompañamiento cercano y fraterno del director espiritual y la preocupación propia del 

formando.  

 

El Equipo Formativo debe exhortar a cada joven religioso a:  

 

 Releer de manera permanente su caminar espiritual, echando mano de todos los 
recursos disponibles para profundizar la oración personal y comunitaria, para 

asumir y leer la vida diaria con una mirada contemplativa,  para mantener un 

vínculo asiduo fecundo con la Palabra de Dios. 

 

 Vivir los espacios de retiro con intensidad y disposición a las mociones del 
Espíritu. 

 

 Acoger los momentos de silencio no como una carga pesada y angustiante sino 

como espacios ricos para meditar sobre el Misterio de Dios, sobre el Proyecto 

Personal de Vida, sobre la búsqueda personal que va llevando a cabo en su 

propia vida.  

 

 Aprender de la sabiduría y el testimonio de hombres y mujeres de fe que en la 
historia de la Iglesia han sido incansables buscadores de la voluntad de Dios.  
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 Asumir con honestidad y serenidad lo adverso, doloroso y crítico de la vida, 

escrutando en todo ello la acción del Espíritu que también nos habla al corazón 

desde las situaciones de cruz y de muerte.  

 

c. Profundizar la identidad carismática eucarística sacramentina 

 

El aspecto de la solidez carismática congregacional del religioso se debe cuidar 

mediante la animación constante, eficiente y creativa del Equipo Formativo.  

 

El Equipo Formativo debe exhortar a cada joven religioso y a la comunidad a:  

 

 Desarrollar espacios de estudio personal o comunitario sobre el Fundador, 
abordando de manera progresiva aspectos claves de su vida y obra. 

 

 Estudiar a profundidad la Regla de Vida: teología de la Eucaristía (RV 21-
27), la vida comunitaria (RV 6-14), vida religiosa (RV 15-20), la oración 

(RV 28-32). Cada una de estas áreas constituirá un bloque de estudio para 

abordar a lo largo de cada año del Escolasticado.  

 

 Profundizar en el conocimiento de la historia y del papel de la 

Congregación en la vida de la Iglesia: Congresos eucarísticos, sacerdotes 

adoradores... 

 

 Estudiar de manera detallada los documentos claves de la Congregación y 
que son de capital importancia para nuestro tiempo: Mensaje del último 

Capítulo General, Lineamientos del Consejo General Ampliado (CGA) más 

reciente, últimos artículos de la Revista Ensemble/Together, etc. 

 

 Analizar estudios y artículos de la teología actual sobre la Eucaristía. 
 

 Realizar sesiones de formación específica sss durante el periodo de 
vacaciones de mitad de año. 

 

 Cursar con rigor, disciplina y empeño personal el año eymardiano 
establecido por la CLAS. 

 

 

d. Profundizar el compromiso misionero y de acción pastoral  

 

El aspecto de la acción del compromiso misionero y la acción pastoral se debe cuidar 

mediante el acompañamiento cercano y fraterno del Equipo Formativo y la inserción 

progresiva en campos de pastoral y misión interpelantes.   

 

El Equipo Formativo debe exhortar a cada joven religioso a:  

 

 descubrir sus aptitudes reales, sus talentos, y ver cómo puede desarrollarlos o 
incorporarlos en la misión. 
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 Fortalecer, en la vida práctica, el vínculo entre la Eucaristía que celebramos y la 

realidad que nos rodea.  

 

 Desarrollar iniciativas pastorales bien estructuradas tales como: animación de 
celebraciones eucarísticas, adoraciones comunitarias con los fieles, experiencias 

de adoración con los jóvenes, preparación de los ministros extraordinarios de la 

eucaristía, formación de  equipos  de liturgia en nuestras parroquias o santuarios, 

proyectos de catequesis para adultos, realización de talleres eucarísticos, 

congresos eucarísticos, semanas eucarísticas, animación de retiros, etc.  

 

 Apreciar y cultivar el espíritu de trabajo en equipo. Todas las iniciativas 
pastorales desarrolladas en el Escolasticado contemplarán este aspecto como 

condición fundamental.  

 

 Vivir experiencias de campamento-misión en sectores rurales o de periferia en 

los tiempos litúrgico fuertes: Semana Santa y Navidad.  

 

 Vivir experiencias de misión eucarística por lo menos una vez al año, si es 
posible, en los mismos sectores donde se ha hecho presencia en navidad y 

semana santa. 

 

 

e. Profundizar la identidad de consagrado disponiéndose al servicio en la 

comunidad, en la Iglesia y en la sociedad 

 

El aspecto de la identidad del consagrado se debe cuidar mediante el acompañamiento 

cercano y fraterno del Equipo Formativo y el discernimiento personal de cada joven 

religioso.  

 

El Equipo Formativo debe exhortar a cada joven religioso a:  

 

 Enriquecer diariamente la opción vocacional que ha abrazado en libertad y el 
proyecto ministerial que aspira acoger.  

 

 Vivir con pasión y alegría la dinámica gradual de su consagración, de acuerdo al 
siguiente itinerario: renovación anual de los votos religiosos; preparación y 

celebración de la profesión perpetua; preparación y celebración de los 

ministerios instituidos (lectorado y acolitado); preparación y celebración del 

sacramento del orden en el grado de diaconado; preparación y celebración del 

sacramento del orden en el grado del presbiterado.  

 

 Nutrir el ser y quehacer del consagrado, participando activamente en las 
propuestas que la CRC (Conferencia de Religiosos de Colombia) y la CLARC 

(Conferencia de Religiosos de América Latina y del Caribe) ofrecen a lo largo 

del año. 

f. Profundizar la formación intelectual y profesional del consagrado 

disponiéndose al servicio en la comunidad, en la Iglesia y en la sociedad 

 

El aspecto de la formación intelectual y profesional del consagrado se debe cuidar 

mediante el acompañamiento cercano y fraterno del Equipo Formativo y el 
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compromiso, dedicación y rigor de cada joven religioso.  

 

El Equipo Formativo debe exhortar a cada joven religioso a:  

 Formarse profesionalmente en el campo teológico sistemático, litúrgico y 

pastoral. Conforme al acuerdo alcanzado a nivel de la CLAS, todos los 

escolásticos deben conseguir el título de Licenciatura en Teología.   

 

 Concientizarse de la necesidad de una formación intelectual sólida. Los estudios 
bíblicos y teológicos se consideran de capital importancia para todos porque 

cada escolástico (clérigo o hermano) tiene necesidad de este alimento sólido 

para asegurar su crecimiento espiritual y el rigor en la misión. Es importante 

evitar la dicotomía entre vida espiritual, vida pastoral y vida intelectual.  

 

 Asumir que hemos sido  llamados para los otros. Este ser-para-los-otros exige 

estar preparado para ofrecer siempre lo mejor de sí mismo. La adquisición de 

competencias teológicas, pastorales y profesionales, son medios para ofrecer un 

servicio de calidad en la Iglesia y entre el pueblo en la línea de nuestra misión. 

 

 

III. ORGANIZACIÓN DE LA VIDA DEL ESCOLÁSTICO 
 

 

a. Vida fraterna en comunidad: “y habiendo amado a los suyos que 

estaban en el mundo, los amó hasta el fin” (Jn 13,1) 

 

1) Necesidad de una comunidad 

 

- La vida en comunidad es esencial para la formación de los escolásticos. 

- Uno o dos religiosos con el director del Escolasticado pueden ser 

suficiente con la condición que formen una verdadera comunidad (ver el 

Equipo de los colaboradores). 

 

2) El superior de la comunidad en la que están los escolásticos 

 

Entre el director de escolásticos, el acompañante de formación y los escolásticos debe 

reinar unidad de espíritu y de corazón. Esta unidad, fruto de una auténtica caridad, es 

necesaria para la formación de los religiosos
8
.  

 

El director de escolásticos y el acompañante de formación afrontarán como equipo los 

desafíos de la comunidad formativa y los problemas que puedan presentarse en el curso 

del proceso.  

 

3) Los encuentros de comunidad 

 

El celo, la pasión por la vida comunitaria, son constitutivos de la vida religiosa 

sacramentina. Por lo tanto, quien presente dificultades para la vida comunitaria, 
entorpeciendo continuamente la marcha y el espíritu de comunión,  no es apto para la 

vida sacramentina. 

                                                             
8
 cf. Renovationis causam 32. 
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La comunidad establecerá encuentros periódicos, consciente de que su vitalidad 

depende de esos encuentros, presididos por el Director (cf. RV 11; CIC 239).  

 

La comunidad se reunirá periódicamente (al menos una vez al mes) para evaluar la vida 

cotidiana, para leer la vida religiosa, la realidad socio-política y para confraternizar 

(salidas y recreos en la casa). 

 

Los espacios de formación de la comunidad deben integrar siempre los aspectos 

siguientes: humano, espiritual, intelectual y pastoral. 

 

La espiritualidad de la mesa será profundamente cuidada y promovida por medio de las 

comidas diarias y festivas como aspecto fundamental de la espiritualidad eucarística. 

 

La hospitalidad y la acogida en la comunidad son un signo visible de la identidad 

eucarística. 

 

4) El diálogo de discernimiento vocacional 

 

El discernimiento o acompañamiento vocacional es un aspecto fundamental en el 

caminar del joven escolástico. Tiene que ver con personas, de ahí el cuidado que debe 

revestir, no puede ser tomado a la ligera. Lo hace el Director mensualmente. Es un 

instrumento esencial en la evolución personal y comunitaria. El escolástico se abre a su 

Director quien le ayuda a encontrar el camino según el espíritu de la Regla de Vida SSS 

y la Espiritualidad Eucarística Renovada (EER). 

 

El Director como sico-pedagogo interpreta cuidadosamente cómo el escolástico se 

organiza personalmente teniendo en cuenta los criterios de su consagración 

sacramentina. Tiene como objetivo, a partir de la confianza del escolástico, orientarle en 

el trabajo de los contenidos de su verdad personal para una auténtica evaluación de su 

proceso de discernimiento de la vida religiosa SSS. 

 

El Director, con la comunidad y el equipo formativo, evalúa permanentemente  el 

proceso para poder emitir una opinión  equilibrada del escolástico cuando llegue el 

momento de presentar informes. Su función es presentar el escolástico al Provincial 

para la admisión a la renovación de los votos, para la preparación a los votos perpetuos 

y para la recepción de los ministerios instituidos y ordenados. 

El Director es el acompañante idóneo en el campo del discernimiento vocacional. Él es 

“el especialista” del discernimiento en la búsqueda de la voluntad de Dios por medio de 

la vida SSS, siendo capaz de acompañar al escolástico en su itinerario. Se ocupa 

esencialmente del fuero externo. 

 

El discernimiento vocacional es en primer lugar responsabilidad del escolástico; él es el 

agente de la respuesta que debe dar a la llamada del Señor. 

 

 

b. Comunidad de oración: “Llegó la hora de la cena. Sabía Jesús que 

el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio, y que había salido 

de Dios y a él volvía; así que se levantó de la mesa, se quitó el manto y se 

ató una toalla a la cintura”. (Jn 13, 2-3) 
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El Escolasticado que se organiza en torno al icono de la institución de la 

Eucaristía/lavatorio de los pies para vivir la Resurrección, debe vivirse en un intenso 

clima de oración personal y comunitaria. Para ello, será importante cuidar la vida 

litúrgica y animar a cada escolástico a tener un proyecto de vida espiritual. 

 

1) La vida litúrgica 

 

El espacio litúrgico es un lugar de formación por excelencia; es a partir de ahí que cada 

escolástico buscará vivir en la práctica comunitaria la máxima patrística: “la celebración 

regula la fe”. 

 

La Eucaristía celebrada será, en la vida diaria del Escolasticado,  el momento litúrgico 

por excelencia. La Eucaristía, celebración del memorial del Señor y centro de nuestra 

vida personal y comunitaria (cf. RV 21) será vivida intensamente,  bien celebrada, 

siguiendo el ritmo de la comunidad. Esto exige preparar con celo cada celebración. Los 

formadores estarán atentos a este aspecto fundamental en la vida de cada escolástico y 

no dudarán en ayudarle, de una manera u otra, cuando existan dificultades. 

 

Es importante vincular la mesa de la Eucaristía y la mesa de la Palabra, por ello, 

practicaremos semanalmente el método de la “lectio divina”. 

 

En el Escolasticado debe celebrarse dignamente la Liturgia de la Horas, evitando caer 

en la rutina que empobrece el espíritu de oración.  

 

En el Escolasticado se destinará un momento comunitario para venerar la memoria 

María, Nuestra Señora del Santísimo Sacramento, siguiendo la inspiración y el amor 

filial que caracterizó al P. Eymard. 

 

En el Escolasticado celebraremos periódicamente una liturgia penitencial  tomando en 

cuenta el ritmo del año litúrgico; así mismo, estimularemos a cada escolástico a celebrar 

frecuentemente el  sacramento de la reconciliación. 

 

En sintonía con la Regla de Vida, cada religioso en el Escolasticado debe dedicar una 

hora diaria para la oración personal. La comunidad vivirá semanalmente un espacio de 

adoración.  

 

2) El acompañamiento espiritual 

 

La casa del Escolasticado tendrá un acompañante espiritual  encargado apoyar la vida 

espiritual de la comunidad y de ayudar a los jóvenes religiosos en lo que atañe a su vida 

espiritual. El acompañante espiritual celebrará periódicamente la Eucaristía con la 

comunidad. Nutrirá la vida espiritual de la comunidad compartiendo momentos de 

meditación y reflexión.  

  

Para cualificar el proceso de discernimiento vocacional, cada escolástico es invitado a 

apoyarse en  un acompañante espiritual. Cada escolástico debe informar al Director del 

Escolasticado quién es su acompañante espiritual y la periodicidad de los encuentros.  

 

Rol de los directores espirituales. La función del director espiritual es ser un testigo 
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privilegiado de las vivencias muy personales del escolástico. Está presente para oír con 

atención y comprensión los proyectos del escolástico, sus interrogantes, sus 

sufrimientos y sus aspiraciones. Ayuda a discernir las expectativas del Señor sobre él; lo 

anima y si es preciso, lo confirma en determinada orientación. Para salvaguardar el 

secreto de los contenidos del acompañamiento espiritual, no se le pide, en ocasión de la 

admisión a las profesiones, a los ministerios y a las órdenes, su parecer concerniente al 

escolástico que se confía a él. 

 

3) Retiros espirituales 

 

En sintonía con la Regla de vida la comunidad del Escolasticado se nutrirá 

periódicamente a través de las jornadas de retiro espiritual. Al finalizar cada semestre la 

comunidad vivirá espacios más prolongados de ejercicios espirituales.  

 

4) Proyecto personal de vida (ppv) 

 

El proyecto personal de vida (ppv) es un instrumento del escolástico en el que recoge y 

expone los contenidos y los movimientos (mociones) de su vida personal espiritual para 

poder discernir su respuesta de fe y su compromiso en la Iglesia y la sociedad. 

 

El objetivo del PPV, para el escolástico, es ayudarle a centrarse en “ser discípulo y  ser 

apóstol” de Jesucristo, profundizando al máximo la dinámica de vida sacramentina, 

comprometiéndose de manera explícita con la misión de la Congregación y de la Iglesia 

en el mundo.  

 

Durante el tiempo del Escolasticado el joven religioso, apoyado por el Equipo formativo 

y por su director espiritual, reestructura y lleva adelante su Proyecto Personal de Vida 

definiendo los aspectos sobre los que trabajará a nivel personal y los compromisos 

concretos que abrazará de cara a la misión.  

c. La comunidad de servicio: “Pues si yo, el Señor y el Maestro, les 

he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los 

otros” (Jn 13,14) 

 

1) Progreso intelectual y estudios específicos sacramentinos 

 

Durante el Escolasticado, los estudios académicos deben ser asumidos con seriedad y 

profesionalismo. El primer responsable de esta actividad es el mismo Escolástico. Pero 

el Equipo formativo deberá acompañar de cerca el progreso del religioso en ese campo. 

 

En el Escolasticado se intensificará el estudio de un segundo idioma: inglés, francés 

aprovechando la facilidad que la Universidad ofrece para el estudio del idioma. Además 

porque es un requisito para poder obtener el título profesional. 

 

La comunidad del Escolasticado contempla un programa de estudio y profundización 

permanente sobre el Fundador, la Congregación, la Regla de Vida y la Eucaristía.  

 

En el Escolasticado se fortalecerá el estudio de áreas que son poco trabajadas en la 

Academia pero que son de vital importancia en la vida religiosa y ministerial: Liturgia, 

administración y economía de los bienes, proyectos pastorales, afectividad y cuidado 

humano.  
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2) Diversidad pastoral 

 

Es fundamental que el escolástico esté integrado en un campo de acción pastoral, en 

sintonía con la opción de la Iglesia y de la Congregación.  La Regla de Vida nos 

propone una multitud de opciones para implicarnos en el desarrollo de nuestra acción 

pastoral. En el Escolasticado organizaremos el servicio pastoral de acuerdo a un proceso 

gradual que implica tres grandes áreas. Primero y segundo año: inserción en medios 

populares; tercer año: experiencias carismáticas de misión.; cuarto año: dinámicas de 

evangelización y administración a nivel parroquial.  Los procesos pastorales llevados a 

cabo serán siempre en el espíritu de trabajo en equipo.  

 

3) Sentido de pertenencia y espíritu de cuidado del hogar 

 

El espíritu de humildad, de sencillez y de pobreza que todo religioso está llamado a 

vivir, se cultiva (se adquiere) a partir de la formación; por esta razón el joven religioso 

debe asumir la responsabilidad explícita del cuidado de la casa, ejecutando las tareas 

domésticas propias del cuidado de un hogar: lavar, planchar, barrer, cocinar, etc. El 

Escolasticado es para el joven religioso su hogar en todo el sentido de la palabra, por 

ello debe cuidar, embellecer y contribuir a conservar de la mejor manera el ambiente de 

hogar.  

 

 

IV. ORGANIZACIÓN DE LA FORMACIÓN ESPECÍFICA DURANTE EL 

ESCOLÁSTICADO 

 

FORMACIÓN ESPECÍFICA EN EL  ESCOLASTICADO  
 PRIMER ANÕ 

FUNDADOR 

SEGUNDO AÑO 

REGLA DE VIDA 

TERCER AÑO 

ADMINISTRACIÓN 

DE BIENES 

 

 

 

 

VIDA  

FRATERNA 

 En la última semana de 

cada mes, la comunidad 

compartirá una sesión de 

Estudio sobre el 

Fundador.  Bajo la 

orientación del Equipo 

Formativo, los jóvenes 

escolásticos por equipos,  

realizarán un trabajo de 

estudio e investigación 

previo, preparando los 

contenidos de cada 

sesión.  Se organizará 

una memoria de cada 

encuentro.  

 En la primera semana de 

cada mes la comunidad 

tendrá un espacio de 

encuentro para evaluar la 

vida cotidiana, para leer 

la vida religiosa, la 

realidad socio-política, 

 En la última 

semana de cada 

mes, la comunidad 

compartirá una 

sesión de Estudio 

sobre la Regla de 

Vida, Estatutos 

Generales y 

Estatutos 

Provinciales.  Bajo 

la orientación del 

Equipo Formativo, 

los jóvenes 

escolásticos por 

equipos,  realizarán 

un trabajo de 

estudio e 

investigación 

previo, preparando 

los contenidos de 

cada sesión.  Se 

organizará una 

 En la última semana 

de cada mes, la 

comunidad 

compartirá una 

sesión de Estudio 

sobre la Eucaristía.  

Bajo la orientación 

del Equipo 

Formativo, los 

jóvenes escolásticos 

por equipos,  

realizarán un 

trabajo de estudio e 

investigación 

previo, preparando 

los contenidos de 

cada sesión.  Se 

organizará una 

memoria de cada 

encuentro.  
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etc. El Equipo formativo 

tiene a su cargo, animar 

esta responsabilidad. 

 Semanalmente viviremos 

un espacio de 

confraternización. En el 

periodo intersemestral la 

comunidad celebrará un 

espacio de paseo y 

confraternización de 2 o 

3 días. 

memoria de cada 

encuentro.  

 

 

 

VIDA  

DE  

ORACIÓN 

 Una vez al mes, la 

comunidad se 

retroalimentará con un 

espacio de formación en 

el área de la liturgia I. En 

el periodo de vacaciones 

intersemestral la 

comunidad organizará 

una semana intensiva de 

estudios específicos 

sacramentinos.  

 Semanalmente, la 

comunidad vivirá una 

hora de adoración 

orientada por los jóvenes 

escolásticos. 

 Diariamente, cada 

religioso tiene la 

responsabilidad de vivir 

una hora de Adoración. 

 Al finalizar cada 

semestre la comunidad 

vivirá un tiempo fuerte 

de retiro espiritual. 

• Una vez al mes, la 

comunidad se 

retroalimentará con 

un espacio de 

formación en el área 

de la liturgia II. En 

el periodo de 

vacaciones 

intersemestral la 

comunidad 

organizará una 

semana intensiva de 

estudios específicos 

sacramentinos. 

 En el periodo de 

vacaciones 

intersemestral la 

comunidad 

organizará una 

semana intensiva de 

estudios específicos 

sacramentinos.  

 

VIDA  

DE  

SERVICIO 

 La comunidad asume la 

responsabilidad de  

 Una vez al mes, la 

comunidad se 

retroalimentará con un 

espacio de formación 

en el área de 

Administración de 

Comunidades locales, 

Parroquias y 

Santuarios. 

 

 

V. INDICACIONES GENERALES PARA PROCEDER A LA 

RENOVACIÓN DE LOS VOTOS, A LA PROFESIÓN PERPETUA, A 

LOS MINISTERIOS INSTITUIDOS Y A LOS MINISTERIOS 

ORDENADOS 

 

1. Procedimiento para la renovación de los votos 
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1.1 Dos meses antes de la renovación de los votos, a partir de los objetivos y de los 

medios del Escolasticado, el director hace una evaluación con el escolástico 

sobre el año transcurrido con miras a la renovación de los votos. 

 

1.2 Es oportuno que el director tome en cuenta la apreciación que sobre el candidato 

tienen sus compañeros  escolásticos. 

 

1.3 El escolástico hace un discernimiento espiritual de algunos días llevando a la 

oración personal este aspecto. La comunidad del Escolasticado organiza una 

jornada de retiro o un espacio de oración comunitaria invocando la acción del 

Espíritu.  

 

1.4 El escolástico presenta al Consejo Provincial, por escrito,  el pedido de ser 

admitido a la renovación de sus votos dando los motivos. 

 

1.5 El director, después de consultar a su equipo, comunica al Consejo Provincial su 

evaluación según el Formulario V de la Congregación.  

 

1.6 El provincial, con el voto deliberativo de su consejo (cf. EE. GG. 83.03/1), 

toman la decisión final sobre el pedido presentado por el religioso para  la 

renovación de los votos (cf. EE. GG. 60.01/2) y comunica la decisión al director 

y al escolástico. 

 

1.7 Si el concepto del Equipo Formativo sobre un escolástico, es negativo, el 

Consejo Provincial respectivo, analiza y dialoga con el Director los fundamentos 

del informe. En reunión de la CLAS de 2014 hay una determinación 

contundente sobre este punto. Ningún candidato que haya sido considerado no 

idóneo por el Equipo Formativo para renovar los votos, puede ser respaldado 

arbitrariamente por el Consejo Provincial.  
 

2. Procedimiento para la admisión a los votos perpetuos 
 

2.1 Después de haber hecho un discernimiento con el director del Escolasticado y su 

director espiritual, el escolástico hace su pedido para la profesión perpetua. Presenta 

la solicitud por dirigida al Superior Provincial y su Consejo,  cuatro meses antes de 

finalizar el año de votos temporales en el que se encuentre.  

 

2.2 El superior provincial, o su delegado, hace una consulta oficial en la comunidad 

local y entre los escolásticos. 

 

2.3 El Director del Escolasticado, después de haber tomado el parecer de su equipo, 

prepara su propia evaluación, según el Formulario V, y lo envía al Superior 

Provincial. 

 

2.4 Corresponde al superior provincial, con el voto deliberativo de su consejo, admitir a 

las profesiones; el director de los escolásticos participará en la decisión con derecho 

a voto deliberativo (cf. EE. GG. 60.01/2). 

 

2.5 El Superior Provincial informa al escolástico la decisión del consejo provincial. 
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2.6 La decisión es publicada en el Boletín provincial o comunicada por carta a las 

comunidades locales. 

 

2.7 El candidato comienza su preparación a los votos perpetuos como está previsto en el 

documento sobre la formación. 

 

2.8 Antes de la profesión perpetua, el candidato hace su testamento, válido también para 

el derecho civil. 

 

2.9 El acta de profesión se escribirá en el libro de profesiones e irá firmada por el 

candidato, por el que haya recibido legítimamente la profesión y por dos testigos, 

que sean en cuanto posible profesos perpetuos SSS (EE. GG. 57.01/2). 

 

2.10 Después de la profesión perpetua, el provincial hace inscribir este acto en el 

Registro de bautismos (cf. cann. 535 § 2 y 1088)  

 

3. Procedimiento para la admisión al lectorado y al acolitado 

 

3.1 El candidato consulta al director sobre su deseo de recibir uno de los ministerios 

instituidos.  

 

3.2 El candidato escribe al Superior Provincial pidiendo ser instituido lector a acólito. 

El Superior Provincial examina el pedido con su consejo, después de consultar al 

Director, y da una respuesta al candidato. 

 

3.3 Corresponde al Equipo Formativo del Escolasticado determinar la preparación 

inmediata a la recepción de los ministerios instituidos. 

 

3.4 Inscripción en el registro de los ministerios instituidos que se lleva en el 

Escolasticado. Se debe enviar una copia al Archivo Provincial.  

 

 

4.  Procedimiento para la admisión al diaconado 

 

5.1  El candidato manifiesta al Director de Escolásticos el deseo de ser ordenado 

diácono. 

 

5.2  El candidato presenta por escrito su pedido al Superior Provincial y su Consejo. 

 

5.3  El Superior Provincial hace una consulta en la comunidad local y entre los 

escolásticos.  

 

5.4 El Director del Escolasticado, después de haber oído el parecer de su equipo, 

presenta un  informe al Superior Provincial.  

 

5.5 El provincial y su consejo deciden la admisión y la comunicación del resultado se 

hace al candidato. 
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5.6 El provincial pide hacer al candidato la profesión de fe9, lo mismo que la 

declaración jurada de libertad10.  

 

5.7 En cuanto a la necesidad de un examen previo (cf. cann. 1028, 1029), se atendrá a 

las directivas de la Iglesia local. 

 

5.8 El provincial llena el Formulario testimonial para la ordenación al diaconado11, y lo 

envía al Obispo que ha aceptado hacer la ordenación. 

 

5.9 El candidato se prepara a recibir el diaconado según lo que está previsto en la 

respectiva Provincia (cf. EE. GG. 60.02/1). 

 

5.10  Después de la ordenación al diaconado, el provincial hace inscribir este acto en el 

Registro de bautismos12 y en el registro previsto al efecto en la provincia. 

 

5. Procedimiento para la admisión al presbiterado 

 

5.1 El candidato manifiesta al Director de Escolásticos el deseo de ser ordenado 

presbítero. 

 

5.2 El candidato presenta por escrito su pedido al Superior Provincial. 

 

5.3 El director y sus colaboradores hacen una evaluación y la trasmiten al provincial. 

 

5.4  El Superior Provincial hace una encuesta en la comunidad local y entre los 

escolásticos. 

 

5.5 El Superior Provincial y su consejo toman la decisión y la comunican al candidato. 

 

5.6  El Superior Provincial hace hacer al candidato la profesión de fe13 y la declaración 

y juramento de libertad14.  

 

5.7 En cuanto a la necesidad de un examen previo (cf. cann. 1028, 1029), se atendrá a 

las directivas de la iglesia local. 

5.8 El Superior Provincial llena el Formulario testimonial para la ordenación al 

presbiterado15 y lo hace llegar al obispo que ha aceptado hacer la ordenación. 

 

5.9 El candidato se prepara a recibir el presbiterado según lo que está previsto en la 

respectiva provincia (cf. EE. GG. 60.02/1). 

 

5.10 Después de la ordenación, el Superior Provincial hace inscribir este acto en el 

Registro de bautismos16 y en el registro previsto a este efecto en la Provincia.  

                                                             
9
 cf. Anexo 6: Profesión de fe. 

10
 cf. Anexo 7: Declaración y juramento de libertad. 

11
 cf. Anexo 8: Formulario de atestado para la ordenación al diaconado. 

12
 cf. Anexo 9: Inscripción del diaconado en el acta del bautismo. 

13
 cf. Anexo 6: Profesión de fe. 

14 cf. Anexo 7: Declaración y juramento de libertad. 
15

 cf. Anexo 10: Formulario de atestado para la ordenación al presbiterado. 
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V. EVALUACIÓN 

 

1. Evaluación de la marcha de los escolásticos 

 

La evaluación anual de la marcha de cada escolástico es hecha por el director a 

partir de los objetivos y de los medios propuestos en el Escolasticado. 

 

2. Evaluación del funcionamiento y del programa del Escolasticado 

 

El director, con sus colaboradores y los escolásticos, hará cada año una 

evaluación del funcionamiento y del programa del Escolasticado. 
 

                                                                                                                                                                                   
16

 cf. Anexo 11: Inscripción del presbiterado en el acta del bautismo. 
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PROGRAMACIÓN DE LA FORMACIÓN ESPECÍFICA EN EL 

ESCOLASTICADO 

 

AÑO 

MESES 

1º AÑO 

FUNDADOR 

2º AÑO 

REGLA DE 

VIDA 

3º AÑO 

ADMINISTRACIÓN 

FEBRERO Retiro de Roma I capítulo de la 

RV: Subyugados 

por el amor de 

Dios 

La administración y 

gobierno en el 

capítulo VI de la RV  

MARZO Retiro de Roma II capítulo de la 

RV: La llamada 

del Evangelio 

La administración 

Parroquial  

ABRIL Voto de la 

personalidad  

III capítulo de la 

RV: Una respuesta 

radical 

La administración 

Parroquial 

MAYO Eymard y su 

acompañamiento 

pastoral 

IV capítulo de la 

RV: En memoria 

mía 

La administración 

comunitaria 

JUNIO Y JULIO Itinerario espiritual 

de las gracias (del 

bautismo, mariana, 

eucarística, del 

amor de Dios) 

Itinerario histórico 

de la redacción del 

la RV 

Aspectos prácticos de 

la administración 

(Parroquial, 

comunitaria y 

provincial) 

AGOSTO La teología 

eucarística que 

emerge del Retiro 

de Roma 

La teología 

eucarística que 

emerge de los 

cuatro capítulos de 

la RV 

La Eucaristía que 

emerge del capítulo 

VI de la RV 

SEPTIEMPRE La teología 

eucarística que 

emerge del don de 

la personalidad  

La cristología que 

emerge de los 

cuatro capítulos de 

la RV 

¿Cómo administrar 

una parroquia 

eucarísticamente? 

OCTUBRE La teología 

eucarística que 

emerge de las 

correspondencias  

La eclesiología 

que emerge de los 

cuatro capítulos de 

la RV 

¿Cómo administrar 

una comunidad 

eucarísticamente? 

NOVIEMBRE Síntesis personal de 

cada formando de 

este itinerario 

espiritual del 

Fundador 

Síntesis personal 

de los estudios 

sobre la RV 

Síntesis personal del 

contenido sobre la 

administración 
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CRONOGRAMA DEL AÑO EYMARDIANO 

4º año del Escolasticado – Año eymardiano 

* En el tercer año los estudiantes harán sus renovaciones de votos 

(Guadalupe 9 de diciembre y Juan XXIII enero). 

 

FECHA ACTIVIDAD LOCAL 
De 25 de 

enero hasta 

30 de abril 

IP 4 Medellín 

Del 1 al 10 

de mayo 

Retiro para los votos perpetuos Medellín 

13 de mayo Votos Perpetuos Medellín 

De mayo a 

junio 

Preparación intensiva al Diaconado 

 Formación sobre el ministerio del 

Diaconado: servicio a los pobres, servicio 

de la Palabra, servicio de la mesa 

eucarística, servicios litúrgicos (bautismo, 

matrimonio y exequias, culto eucarístico 

fuera de la misa); servicio a los enfermos  

 Preparar la celebración del Diaconado 

 Preparar la misión eucarística 

 Retiro de preparación al Diaconado 

 

Medellín 

15 de junio 

no Brasil 

 

Semana de traslado para los de la Provincia N. 

Sra. de Guadalupe 

 

23/24 junio Celebración del Diaconado  

Hasta 25 de 

junio 

 

Llegada de los dos colombianos 

 

Emaús con trabajos en 

Boa Viagem  

Los superiores 

sugirieron que fuera en 

San Martín 

 

28 de junio al 

5 de julio 

 

Capítulo Provincial Guadalupe  

 

Santa Luzia 

 

De julio a 

noviembre 

 

Tiempo de espiritualidad congregacional 

 

 

De 6 al 10 

julio 

 

Preparación inmediata para la misión 

 

 

11 de julio Viajen para la misión  
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De 12 al 26 

 

Realización de la Misión Eucarística (involucrar 

los laicos sacramentinos) 

 

Paracatú/MG 

Cada uno trabajar en una 

comunidad carente y en 

el último fin de semana, 

acampamento 

eucarístico. 

27 de julio 

 

Retorno de la misión 

 

 

28 de julio 

 

Compartir de la experiencia de misión y 

evaluación 

 

 

29 de julio 

 

Preparación para la Solemnidad de San Pedro 

Julián Eymard 

 

 

2 de agosto 

 

Solemnidad de San Pedro Julián Eymard  

De 3 al 5 de 

agosto 

Paseo comunitario Jaboticatubas con Pe. 

Renivaldo 

 

 

 

Formación intensiva 

 
     Esto tiempo de formación intensiva es un periodo para que los religiosos 

se preparen a la vida de misión sacramentina y tiene como metodología la 

vivencia de talleres para involucrarlos de maniera teórico-práctica en cada 

una de las expresiones de nuestra misión. Esta formación se dará de lunes a 

viernes de cada semana.  
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FECHA ACTIVIDAD  
Segunda 

semana de 

agosto (6-10) 

1. Retiros espirituales Cada temática 

tendrá una 

metodología 

diferenciada. El 

importante es 

garantizar que los 

diáconos tengan una 

introducción de la 

misión (cada 

aspecto) y que 

produzcan 

materiales para las 

provincias y para 

sus futuros sevicios 

ministeriales. 
 

Tercera 

semana 

2. Lectio divina 

Cuarta 

semana 

3. Adoración 

Da 24 al 31 

de agosto  

 

Participación en las formaciones con P. Fiorenzo 

Salvi 

 

Ver días en la 

semana 

seguiente 

4. Catequesis para adultos 

Primera 

semana de 

septiembre 

5. Semanas eucarísticas 

Segunda 

semana 

6. Congresos eucarísticos 

Tercera 

semana 

7. Perfil de una parroquia y o santuario 

sacramentino 

Cuarta 

semana 

8. Agregación del Santísimo Sacramento 

Primera 

semana de 

octubre 

9. Pastoral juvenil sacramentina (campamentos 

eucarísticos) 

Segunda 

semana 

10. Homilética 

Tercera 

semana 

11. Ecumenismo 

Cuarta 

semana de 

octubre y 

primera de 

noviembre 

(2) 

12. Ministerios al servicio de los hermanos 

(formador, ecónomo y superior) 

Las tres 

primeras 

semanas de 

noviembre 

13. Presidencia eucarística y ministerio presbiteral 

 

 La presidencia de la Eucaristía 

 Cura de almas (acompañamiento espiritual) 

 El Sacramento de la Reconciliación 

Preparación de la celebración de ordenación 

Última 

semana de 

noviembre 

Síntesis personal y compartir del año eymardiano  
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con termino 

el 1 de 

diciembre 

A partir de 

diciembre 

Ordenación Presbiteral Cada uno en su propia 

Provincia 

 Destinación de los nuevos presbíteros  
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PROGRAMA DE PREPARACIÓN A VOTOS PERPETUOS 

 

 

Lugar de preparación:   

Responsables:    

Duración:     

 

I. Fundamentación 

 

El responsable de acompañar el proceso de preparación presentará al joven religioso todo el 

apartado de la fundamentación teológica, canónica y espiritual. (Cfr. “Sígueme”: un itinerario 

de formación sss, pp. 81-82. 

 

II. Desarrollo concreto del programa 

 

Apertura - Viernes 05 de febrero:   En la oración de la comunidad –Laudes-, haciendo 

memoria del bautismo del Pedro Julián Eymard, nuestro Fundador, se inicia formalmente esta 

experiencia espiritual.  

 

Primera parte: VIDA SACRAMENTINA –DIMENSIÓN PROFÉTICA 
 

 

PRIMERA SEMANA (8-12 feb)  “Hemos venido a compartir nuestro historia” 

 

Releer nuestra experiencia y nuestro itinerario espiritual y personal a  la luz de ese momento 

de preparación a la profesión perpetua.  

 

 Revisión personal de la dimensión espiritual. 

Responsable: padre Carlos (espiritual) y Padre Juan (vocacional)  

Indicadores 

 Revisa  y comparte su disposición y participación en los momentos de oración 

comunitaria y oración personal, el significado de estos espacios espirituales y  

comparte en qué medida estas experiencias le han enriquecido a nivel espiritual 

personal.  

 Revisa y comparte  la disposición personal frente a la celebración diaria de la 

Eucaristía, la aptitud frente al sacramento de la reconciliación; comparte cómo ha sido 

su proceso de profundización en estos Sacramentos; comparte en qué medida estas 

experiencias le han enriquecido a nivel espiritual personal. 

 Revisa y comparte lo que han significado los espacios de retiro espiritual. Comparte 

algunas experiencias vividas que han sido muy importantes dentro de su caminar 

espiritual.  
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 Revisa y comparte la experiencia que ha tenido a nivel del acompañamiento espiritual. 

Comparte en qué medida este instrumento le ha ayudado a profundizar su vida 

espiritual o qué resistencias ha encontrado.  

 Revisa qué tanto se ha aproximado y profundizado en la espiritualidad eymardiana  y 

qué le ha aportado para vivir su proceso espiritual. 

 Identifica aspectos que debe seguir cultivando y trabajando de cara al futuro como 

religioso sacramentino.  

Referencias bibliográficas sugeridas.  

 Mt 6, 9-23  

 Jn 6 

 RV 14 (Con María), RV 21 (Centralidad de la celebración), RV 22 (La Palabra de 

Dios), RV 23 (Liturgia de las Horas), RV 28(Celebración y oración), RV 30(En el 

dinamismo de la Eucaristía), RV 31(La exposición del Santísimo Sacramento). 

 “El peñón de San Romans” (Guiton, pp. 42-25). “Combate en la noche oscura de la 

fe” (Guitton, pp. 336-340) 

Revisión personal de la experiencia vocacional. 

 Vuelve a los orígenes de su inquietud vocacional y repasa este itinerario hasta hoy. 

Identifica sentimientos, avances, dudas, crisis, y convicciones y retos que le motivan 

para seguir perseverante.  

 Comparte lo que ha sido su relación espiritual con la persona de Cristo Jesús ¿Qué 

valores del Evangelio le han ido cautivando y apasionando durante su proceso 

espiritual vocacional vivenciado hasta este momento? 

 Trabajo pastoral: Martes en la tarde: zona de prostitución  en la 22, con las hermanas 

del  buen Pastor; Jueves en la mañana, Cárcel la Modelo, con el equipo de este lugar. 

 

SEGUNDA SEMANA: (15-20 feb) “Vida de Discípulo – Apóstol” 

Explorar en profundidad de las implicaciones de nuestro camino en la vida de discípulo-

apóstol.  

Orientadores: Responsable: Doctora Patricia Delgado, Psicóloga. P. Carlos José Sierra.  

Indicadores 

 Revisa a conciencia su situación afectiva, su perfil humano y la claridad de sus 

convicciones para poder dar una respuesta lo más clara y consciente posible al 

llamado vocacional.  

 Comprende y asume que la vida de discípulo-apóstol es un llamado libre y generoso, 

también una experiencia de transformación integral de la persona. 

 Se confronta a nivel personal con la entrega amorosa de Jesús al Padre.  

 Comprende el compromiso profético del discípulo-apóstol y se interpela a sí mismo 

sobre ese desafío en la misión sacramentina.  
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Referencias bibliográficas sugeridas 

 RV 36 (Misión Profética), RV 37 (Misión de compromiso social), RV 38 (Misión de 

unidad) 

 Mc 1,16-20 (Aceptando con obediencia y generosidad tu llamado) 

 “La Seyne, tiempo de búsqueda: 1851-1855” y “Chaintré, el lugar de una decisión: 

1855-1856” (Guitton, pp. 92-113) 

 

TERCERA SEMANA: (22-27 feb)  Eymard y la Congregación 

Nuestro caminar personal a la luz de la vida y el caminar de fe Eymard 

Orientador: P. Wilson Durán  

Indicadores 

 Identifica y comprende la evolución de Eymard en su compromiso y de la centralidad 

eucarística en su vida. Al mismo tiempo, confronta su propio caminar espiritual, 

vocacional, congregacional con el testimonio legado por el P. Eymard.  

 Profundiza en la comprensión “del don de sí” y las implicaciones en la profesión 

perpetua.  

 Estudia y valora el panorama histórico de las etapas del desarrollo de la Congregación 

–momentos de transición y experiencias realizadas-.  

 Identifica cómo ha expresado la Congregación su propia compresión y su misión en la 

historia hasta la actualidad. Al mismo tiempo, comparte como se ve a sí mismo ante 

los desafíos de la Congregación.  

Referencias bibliográficos sugeridas 

 Retiro de Roma 

 Historia elaborada por el P. Evers 

 Último documento sobre el “don de sí” 

 

CUARTA SEMANA: (29 feb -04 marzo) “Vida Religiosa” 

Por qué y cómo esta forma de vida cristiana y está vigente hoy: los problemas que conciernen 

a la Vida Religiosa que vivimos en el mundo de hoy como Congregación.  

Orientador: P. Camille 

Indicadores  

 Realiza una breve línea histórica de tiempo en la que refleje la evolución de la Vida 

Religiosa en el curso de la historia.  

 Estudia el proceso de evolución de la Regla de Vida desde el llamado de la Iglesia al 

“agiornamento” hasta la aprobación definitiva. 

 Estudia y asume con serenidad los problemas actuales abordados por los religiosos en 

la Iglesia actual.  
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 Estudia las expresiones  de la Vida Religiosa en el nuevo milenio. 

 Estudia los aspectos canónicos de la Vida Religiosa. 

 Profundiza los desafíos de la Congregación a la luz del Mensaje sobre el estado actual 

de la Congregación.  

Referencias bibliográficas sugeridas:  

 Álvarez Gómez, J. La vida religiosa ante los retos de la historia. Publicaciones 

claretianas, 1979.  (Todo el texto) 

 Estado actual de la Congregación 

 María-Alonso, Severino. La vida Consagrada. Cap. I (La Vida religiosa actual. 

Esperanzas, temores y tendencias). Publicaciones Claretianas. 1992. PP. 15-68 

Segunda parte: CRECIMIENTO EN LA LIBERACIÓN /LIBERTAD 

QUINTA SEMANA: (7-11 marzo)  Votos de pobreza  

Convertirse en Eucaristía: el espíritu y el corazón de Cristo 

Orientador: P. Álvaro Vásquez 

Indicadores 

 Des-cubre el espíritu y el corazón en relación con el voto de pobreza 

 Identifica en su propia vida –espíritu y corazón- lo que bloquea, impide y paraliza la 

manifestación del espíritu y del corazón de Jesús en su persona.  

 Comparte cómo el voto de pobreza le motiva al desprendimiento para realizar vivir la 

libertad.  

Referencias bibliográficas sugeridas:  

 RV 15 (la profesión religiosa) RV 17 (La Pobreza) 

 Estatutos Generales (18.01/ 18.02 / 18.03) 

 María-Alonso, Severino. La vida Consagrada. Cap. XIII (“La pobreza consagrada”). 

Publicaciones Claretianas. 1992. PP. 359-378 

 Mt 19, 16-30 

 

SEXTA SEMANA:  (14-18 marzo)  )  Votos de Obediencia 

Convertirse en Eucaristía: el espíritu de Cristo –“Hacer la voluntad del Padre”.  

Orientador: P. Álvaro Vásquez 

Indicadores 

 Redescubre e integra el “yo profundo” capaz de asumir la vida como entrega generosa, 

como oblación.  

 Reconoce lo que le impide identificarse con el espíritu de Cristo hasta llegar a entregar 

la vida por la causa del Reino.  
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 Medita sobre la manera la vivencia del voto de obediencia puede motivarle a integrar 

su proyecto personal con la generosidad de gastar la vida en un proyecto común de 

vida. 

Referencias bibliográficas 

 RV 19 La obediencia 

 EE.GG 19.1 /19.2/ 19.3 

 María-Alonso, Severino. La vida Consagrada. Cap. XII. (La obediencia consagrada). 

Publicaciones Claretianas. 1992. PP. 315-358 

 Mt 21, 28-32 

SÉPTIMA SEMANA: (20-27 marzo)  Vivencia de la Semana Santa 

Participará activamente de uno de los campamentos-misión de Semana Santa que la Comisión 

Provincial de Formación organiza y ejecuta con los jóvenes de las dos comunidades 

formativas: Prenoviciado y Escolasticado.  

OCTAVA SEMANA: (28 marzo – 1 de abril) Voto de Castidad 

Convertirse en Eucaristía: el Cuerpo de Cristo 

Orientador: P. Juan 

Indicadores 

 Des-cubre su dimensión corporal-fisiológica en relación con el voto de castidad. 

Asume con serenidad y madurez el componente pulsional y erótico que constituye la 

naturaleza del hombre.  

 Identifica cuáles los aspectos que bloquean, entorpecen y paralizan mi transformación 

espiritual como imagen del Cuerpo de Cristo.  

 Reflexiona y Comparte: ¿Cómo el voto de castidad puede ayudarme a ser libre y a 

convertirme en un cuerpo para los demás? 

 Comparte el proceso afectivo que ha vivido hasta ahora y cómo va integrando esta 

dimensión en relación el voto de la castidad.  

Referencias bibliográficas sugeridas 

 RV 16 (La Castidad) 

 EE.GG 16.1 / 16.2 

 Mt 5, 1-11 

 María-Alonso, Severino. La vida Consagrada. Cap. XI (La virginidad consagrada). 

Publicaciones Claretianas. 1992. PP. 275-311 

 

Tercera Parte: VIDA SSS –UNA LLAMADA A LA COMUNIÓN 

NOVENA SEMANA: (4-8 marzo)  “El don de sí” -Integración  
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Luego de haber trabajado durante tres semanas los contenidos de los tres votos capitales de 

la vida consagrada: pobreza-obediencia –castidad, se propone que durante esta semana viva 

una experiencia intensa de discernimiento, oración personal y diálogo con el acompañante,  

procurando hacer una síntesis existencial en la que pueda plasmar cómo estos consejos 

evangélicos le llevan en últimas a cuestionarse a sí mismo –como el P. Eymard- sobre el 

sentido de la entrega radical de su propia persona.                            

Orientador: P. Carlos José. 

Indicadores 

 Organiza un itinerario intensivo de oración y meditación para esta semana. 

 Procura vivir un tiempo esta semana en un clima de silencio, recogimiento y 

meditación interior. 

 Se dispone para contemplar y acoger las mociones que el Espíritu puede ponerle de 

presente durante esta semana en relación con el desafío de asumir la consagración 

religiosa sacramentina como “don de sí”, “don de su propia personalidad. 

Referencias bibliográficas sugeridas 

 Retiro de Roma (Síntesis del estudio realizado por los escolásticos, durante el año 

2015) 

 Mt 19, 1-15 

 

DÉCIMA SEMANA: (11-15 ABRIL)  “Espiritualidad Eucarística”. 

Nuestra espiritualidad es el don esencial que ofrecemos a los candidatos y a los jóvenes 

religiosos.  

Orientador P.  Fabián. 

Indicadores 

 Profundiza los contenidos de Eucaristía y contemplación 

 Profundiza en la riqueza y el valor espiritual de la oración eucarística 

 Se ejercita en la preparación de la celebración de la Eucaristía y en lo que implica 

vivir y celebrar este sacramento a conciencia.  

 Profundiza los contenidos de la Espiritualidad Eucarística Renovada  

Referencias bibliográficas sugeridas 

 Textos disponibles al respecto en la Revista Asamble-Toguether ( 74-75-76) 

 Capítulo IV de la Regla de Vida y Estatutos Generales (“En memoria mía”) 

 

UNDÉCIMA  SEMANA: (18-22 abril)  Misión eucarística. 

En el corazón de nuestra vida cristiana y sacramentina radica nuestra participación en la 

misión de Jesús.  
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 Reflexiona en el valor de la vida comunitaria que se proyecta y cobra todo su sentido 

en la misión 

 Analiza las expresiones más significativas de la misión colectiva en la Provincia y en 

la Congregación. 

 Analiza en qué campo de la misión sacramentina podría desplegar mejor y de manera 

cualificada su aporte, su presencia, su colaboración como consagrado.  

Referencias bibliográficas sugeridas 

 Documento sobre el Estado actual de la Congregación presentado en el CGA de 

Roma-2015 

 Mensaje de la comisión de memoria y discernimiento del CGA-2015 

 Mensaje final del 34 Capítulo General 

 RV – EE.GG (Capítulo VI –Al servicio de nuestros hermanos) 

Orientador: P. Carlos José. 

DECIMOSEGUNDA SEMANA: (24-30 abril) Retiro espiritual. 

Como el Señor Jesús, entramos en un momento de oración y de silencio profundos, e 

invocamos el poder del espíritu del Señor resucitado sobre los demás y sobre nosotros 

mismos.  

Orientador: P. Carlos José Sierra 

 En el Monasterio de los Monjes Benedictinos, en un clima de desierto, profundo 

silencio y recogimiento espiritual, el joven candidato a la profesión vivirá una semana 

de ejercicios espirituales siguiendo la siguiente estructura general. 

Primer día. Tema de la meditación profunda, serena y orante: primer párrafo de la fórmula de 

profesión.  

Segundo día. Tema de la meditación profunda, serena y orante: segundo párrafo de la fórmula 

de profesión.  

Tercer día. Tema de la meditación profunda, serena y orante: tercer párrafo de la fórmula de 

profesión.  

Cuarto día. Tema de la meditación profunda, serena y orante: cuarto párrafo de la fórmula de 

profesión.  

Quinto día.  Tema de la meditación profunda, serena y orante: quinto párrafo de la fórmula de 

profesión.  

Sexto día. Tema de la meditación profunda, serena y orante: sexto párrafo de la fórmula de 

profesión.  

Séptimo día. Síntesis final del retiro  

DECIMOTERCERA SEMANA: (2-6 de mayo) Síntesis, evaluación del programa y 

preparación de la ceremonia.      
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Orientador: Carlos José 

 La Comisión Provincial del Formación elaborará una pauta específica para el ejercicio 

de evaluación del proceso.  

 Ceremonia de emisión de los votos perpetuos. Domingo 8 de mayo.  

 

 

 

 

 

Organización de la vida a lo largo de la semana 

Lunes Martes  Miércoles Jueves Viernes Sábado  Domingo 

Espacio de 

oración de 

Laudes con 

la 

comunidad 

Espacio de oración 

de Laudes con la 

comunidad 

Espacio de 

oración 

Laudes 

comunidad 

Espacio de 

oración 

Laudes con 

la 

comunidad 

Espacio de 

oración 

Laudes con 

la 

comunidad 

Espacio de 

deporte 

Oración 

comunitaria 

o personal 

       
Desayuno 

comunitario 

Desayuno 

comunitario 

Desayuno 

comunitario 

Desayuno 

comunitario 

Desayuno 

comunitario 
  

       
Espacio de 

trabajo con 

el 

orientador 

Espacio de trabajo 

con el orientador 

Espacio de 

trabajo con 

el 

orientador 

Presencia 

pastoral en 

la cárcel La 

Picota 

Espacio de 

trabajo con 

el 

orientador 

Elaboración 

de la síntesis 

personal de 

la semana 

Colaborar 

en la 

comunidad 

organizando 

el almuerzo/ 

aseo de la 

habitación 

Hora 

Intermedia 

Hora Intermedia Hora 

Intermedia 

Hora 

Intermedia 

Hora 

Intermedia 
  

Almuerzo 

comunitario 

Almuerzo 

comunitario 

Almuerzo 

comunitario 

Almuerzo 

comunitario 

Almuerzo 

comunitario 

Almuerzo 

comunitario 
Almuerzo 

comunitario 
Oración 

personal 

y estudio 

personal del 

material 

indicado 

para la 

semana 

Presencia pastoral 

intercongregacional 

con personas en 

situación de 

prostitución 

Oración 

personal 

y estudio 

personal del 

material 

indicado 

para la 

semana 

Espacio de 

trabajo con 

el 

orientador 

Oración 

personal 

y estudio 

personal del 

material 

indicado 

para la 

semana 

Espacio de 

diálogo 

personal con 

el 

acompañante 

espiritual (P. 

Juan)  

Descanso 

personal. 

Permanecerá 

en la 

comunidad. 

Por ningún 

motivo se 

ausentará 

sin el 

permiso del 

responsable 

del proceso.  

 

Oración personal 

y estudio personal 

del material 

indicado para la 

semana 

Oración 

personal 

y estudio 

personal del 

material 

indicado 

para la 

semana 

Oración 

personal 

y estudio 

personal.  

Notas:  

1. Con el acompañante del proceso y con la comunidad local definirá: horario diario en 

el que participará de la celebración de la Eucaristía; colaboración específica en los 

trabajos manuales al interior de la comunidad (El joven religioso no asumirá ninguna 

En
 la

 m
añ

an
a 

En
 la

 t
ar

d
e 
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responsabilidad pastoral, ni función en la parroquia, pues tal y como indica el Plan de 

formación, este un tiempo de discernimiento y recolección espiritual. Si el joven 

candidato abraza la vida religiosa como opción definitiva de su vida, tendrá todo el 

tiempo disponible después para colaborar activamente en todas esas funciones) 

2. El joven religioso se reunirá al menos una vez a la semana con su orientador espiritual 

(P. Juan) para compartir el ritmo y las mociones de su discernimiento. Así mismo se 

reunirá una o dos veces a la semana con el acompañante del proceso (P. Carlos José 

Sierra) para revisar la marcha del programa.  

3. El acompañante del proceso, P. Carlos José Sierra, elaborará una memoria-crónica en 

la que se recogen lo más importante y significativo de la marcha del proceso.  
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FORMULÁRIOS 
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ANEXO – 01 

 

FICHA PESSOAL 

 

 

 
 

1. Nome Completo:_____________________________________________________________ 

Nome de Batismo:_________________________________________________________________ 

Província:______________________________________________________ 

Comunidade Religiosa:___________________________________________ 

Status:  Noviço  (  )                  Clérigo (   ) 

Email:_________________________________________________________ 

Data e lugar do preenchimento:_____________________________________ 

 

2. Informação sobre a Familia: 

Nome do 

Pai:________________________________________________________________________ 

Religião: ____________________________   

Profissão:_____________________________________ 

Nome da Mãe:____________________________________________________________________ 

Religião: ____________________________   

Profissão:______________________________________ 

 

Endereço da Familia ou de um Familar:______________________________________________ 

Tem Irmãos e Irmãs?  (       )  Quantos?  (      )  Nomes: 

 

 

3. Informação sobre o Nascimento: 

Data de Nascimento:__________________________ Lugar de Nascimento:_________________ 

Cidade: ___________________________________ Estado:______________________________ 

País: _____________________________________Arqui/ Diocese:_________________________ 

Atual Nacionalidade: _______________________Desde Quando?_________________________ 

 

 

BATISMO: 
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Lugar e Paróquia:________________________________________________________________ 

Data:  ________________________________  Arqui/ Diocese:____________________________ 

 

CONFIRMAÇÃO: 

Lugar e Paróquia:_________________________________________________________________ 

Data: ________________________________ Arqui/ Diocese:______________________________ 

 

 

4. Residências antes de Ingressar na Congregação ( Seminário Diocesano, Instituto 

Religioso como Postulante, Noviço, Professo). Quanto Tempo? Porque? 

_________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

5. Estudos Realizados e Diplomas Obtidos 

Datas e Lugares:_____________________________________________________________________ 

Institutos:___________________________________________________________________________ 

Descrição:___________________________________________________________________________ 

Diplomas Obtidos:____________________________________________________________________ 

 

Datas e Lugares:_____________________________________________________________________ 

Institutos:__________________________________________________________________________ 

Descrição:___________________________________________________________________________ 

Diplomas Obtidos:____________________________________________________________________ 

 

Datas e Lugares:_____________________________________________________________________ 

Institutos:___________________________________________________________________________ 

Descrição:___________________________________________________________________________ 

Diplomas Obtidos:___________________________________________________________________ 

 

Tem aprendido algum Ofício ou Profissão? O que? 

 

____________________________________________________________________________________ 

 

Estudos Filosóficos: 

Data: ____________________________________  Lugar:___________________________________ 

Estudos Teológicos: 
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Data: __________________________________ Lugar:_____________________________________ 

Formação Pastoral: 

Data: ____________________________________  Lugar:__________________________________ 

 

 

Idioma Conhecido: _____________________ Fala: __________  Escreve:______________ 

      Idioma Conhecido: _____________________ Fala: __________  Escreve:______________ 

      Idioma Conhecido: _____________________ Fala: __________  Escreve:______________ 

 

6. Currículo Religioso 

 

6.1- Postulantado -                Data de Início: _________________  Lugar:__________________________ 

6.2- Noviciado-                     Data de Início:  _________________  Lugar:__________________________ 

6.3- 1ª Profissão Religiosa- Data : _________________________  Lugar:__________________________ 

6.4- Renovação dos Votos- Data: __________________________ Lugar:__________________________ 

6.5- Renovação dos Votos-   Data: _________________________ Lugar:__________________________ 

6.6- Renovação dos Votos-   Data: _________________________ Lugar:__________________________ 

6.7- Profissão Perpétua-       Data: _________________________ Lugar:__________________________ 

6.8- Acolitato-                       Data: _________________________ Lugar:__________________________ 

6.9- Leitorato-                       Data: _________________________ Lugar:__________________________ 

7.0- Diaconato-                      Data: _________________________ Lugar:__________________________ 

7.1- Ordenação Presbiteral- Data: _________________________ 

Lugar:__________________________: 

7.2- Ordenação Episcopal-   Data: _________________________ Lugar:__________________________ 

 

 

7. Observações Gerais: 
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ANEXO – 02 

QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DURANTE O 

POSTULANTADO 

(A partir dos objetivos e dos elementos propostos no 

Postulantado) 
 

Obs:  

 Devem ser preenchido em 02 vias; 

 Autores: O responsável da Formação do Postulantado (Ajudado pela Comunidade); 

 Destinatários: O Superior Provincial; 

 Periodicidade: A cada 06 meses ou a cada Ano do Postulantado. 

 

 

1. COMPROMETER-SE E DEIXAR-SE AJUDAR NO CRESCIMENTO DE SUA 

MATURIDADE HUMANA 

( A Vida Fraterna em Comunidade) 

 

 

- Em seu desenvolvimento humano, espera tudo do responsável ou assume suas responsabilidades? É 

capaz de fazer escolhas? 

- Como supera suas frustrações diárias? 

- Como tem reagido em sua relação com a autoridade? 

- Que capacidade tem para trabalhar em Equipe? 

- Possui equilíbrio afetivo, especialmente no equilíbrio sexual, ou seja, aceita o outro, homem e 

mulher respeita as diferenças? 

- Como se relaciona com as pessoas de outro sexo? 

- Como vive a Solidão? 

- Aceita que outros (Responsável, Irmãos, Comunidade) intervenham em sua caminhada? 

- Que tem adquirido de novo no final deste processo como Postulante? 

- Quais são seus progressos ou suas dificuldades no que concerne a Vida Fraterna em Comunidade ( 

Capacidade de Diálogo, de Escuta, de Respeito, de Perdão e de Serviço)? 

- Em que aspecto tem desenvolvido mais? 

- Possui uma cultura geral básica, que corresponda a um jovem que tem terminado a escolaridade 

normal no País? 

 

 

2- CONTINUAR APROFUNDANDO SUA VIDA BTISMAL (A Vida de Oração) 

 

 

- Tem desenvolvido sua imagem de Deus depois do inicio do Postulantado? 

- Como fala de Deus aos demais irmãos? 

- Dedica tempo a Oração Pessoal além do previsto no Programa do Postulantado? 

- Como alimenta sua oração? Com a Palavra de Deus? Com uma vida devocional? 

- Gosta de Oração Comunitária? Como se manifesta isso no Postulante? 

- Depois que iniciou o Postulantado tem uma mudança significativa na sua maneira de viver a 

Eucaristia? O lugar da Eucaristia, sua preparação, a participação. 

- Que tem de novo ao final deste processo como Postulante? Quais são os progressos mais marcantes? 
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3- FAZER UMA PRIMEIRA EXPERIÊNCIA DE NOSSA VIDA ( A Vida de Serviço) 

 

-Descobriu os meios (Celebração Eucarística Comunitária, Adoração Eucarística e apostolado 

compartilhado que utiliza a comunidade para crescer na comunhão com Cristo Eucarístico?). 

- É capaz de viver em comunidade sob a autoridade de um superior? 

- Que aspectos da Vida de Pe. Eymard o tem impressionado? 

- É capaz de compreender o que é a vida religiosa, a saber, a consagração, os votos e a vida de 

comunidade, a missão? 

- Manifesta interesse pela Eucaristia? 

- Como compreende a Eucaristia como serviço, dom de si mesmo? 

-O que tem mais impressionado nas experiências apostólicas? O que tem feito crescer? 

- Que sinais da para demonstrar que é capaz de integrar-se  em nosso estilo de vida? Os pobres são 

importantes para o Postulante? 

 

 

4- VERIFICAR COM O FORMADOR SUA VOCAÇÃO MEDIANTE O DISCERNIMENTO 

ESPIRITUAL 

 

 

- Viveu a experiência de algum retiro de discernimento? 

- Está preparado para entrar no noviciado? O Deseja? 

- É capaz de viver a Vocação Eucarística em Comunidade? 

- Quais são os aspectos da vida do postulantado aos que o Mestre de Noviços deve dedicar uma 

atenção particular e oferecer uma ajuda especial? 

 

 

5- OBSERVAÇÕES DO RESPONSÁVEL DA FORMAÇÃO 

 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

Assinatura:__________________________________________________________________ 

 

Data:___________________________________ 
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ANEXO – 03 

FORMULÁRIO IV- PARA INGRESSAR NO NOVICIADO 

 

 

 

Nome e Sobrenome do Candidato:____________________________________________________ 

Nome de Religioso (se aplica):_______________________________________________________ 

Comunidade: __________________________________  

Provincia/ Região:___________________________ 

Data das Informações:________________________________ 

 

Obs: 03 cópias ( 04 se o noviciado estiver situado numa região) 

Autores: O responsável da formação do Postulantado (Rv 52) 

Destinatários: O Superior Provincial ( ou regional que enviará cópia ao provincial) 

                     O Provincial enviará cópia ao Superior Geral 

Momento: 03 ou 04 meses, antes de ingressar ao noviciado ( Com a Ficha Pessoal) 

 

1. ANTECEDENTES: 

Existe algo em particular que deve ser assinalada em relação a sua experiência familiar? 

 

2. EXPERIÊNCIAS INTERESSSANTES: 

 

a. Compromissos na Igreja: 

Antes de entrar no postulantado, ele viveu experiências interessantes em nível de um 

compromisso com a Igreja? 

 

b. Compromissos na Sociedade, Profissão: 

Antes de entrar ao postulantado, ele viveu experiências interessante em nível de um 

compromisso na sociedade, ou profissional ou trabalho? 

 

3. ATITUDES PARTICULARES: 

- Possui atitudes particulares? Quais? 

- Tem valorizado suas atitudes? De que forma? 

 

4. CONDIÇÔES DE SAÚDE PRECEDENTES E ATUAIS: 

- Tem tido enfermidades serias antes de pedir seu ingresso? Quais? 

- Qual o seu estado de saúde atualmente? ( Certidão Médica) 

 

 

5. MOTIVAÇÕES PARA ENTRAR NA CONGREGAÇÃO: 

- Qual é o motivo de seu pedido para entrar na Congregação? 

- Que contatos tem tido com nossos religiosos, ou nossas comunidades? 

- Tem conhecimento da Regra de Vida? Que diz da Regra de Vida? 

- Tem realizada a experiência do postulantado? Ele tem sio recomendado pelo responsável 

do postulantado para entrar no noviciado? 

 

6. MATURIDADE HUMANA E RELIGIOSA: 

- Está cultivando uma formação humana adequada para a vida religiosa: Qualidade humanas, 

capacidade de relações, maturidade afetiva, sexual e de celibato, formação para a liberdade? 
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- Possui uma cultural religiosa geral básica, que corresponde a um jovem que tem terminado 

a escolaridade normal do país? 

-Dar provas que tem atitudes  necessárias para nossa vida eucarística? ( Uma orientação para 

a Eucaristia, uma vida de comunidade, de oração e serviço...) 

- Possui um suficiente conhecimento e uma maturidade de fé para entrar no noviciado? 

- O candidato vive, segundo sua idade, todos os compromissos de seu batismo? 

 

7. DOCUMENTOS: 

Tem apresentado os seguintes documentos: 

- Certidão de Batismo: 

-Certidão de Confirmação: 

- Certidão de Estado Livre: 

- Certidão de Ordenação ( Se for o caso) 

 

8. REFERENCIAS: 

- São favoráveis as referencias por parte de seu pároco? 

- De outras pessoas? De um especialista que tenha acompanhado? 

- De seu Superior, se for um religioso ( cf. can. 645 § 2) 

- De seu Bispo Local, de seu Superior Eclesiástico, se é sacerdote diocesano ou do reitor do 

Seminário, foi seminarista? ( cf. can. 644, 645 § 2) 

 

9. INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR: 

- Trabalhava no momento de pedir o ingresso? 

-Tem alguma divida a pagar? 

- Tem atualmente, algum processo judicial? 

- Tem outras obrigações, por exemplo, possuía pais anciãos que poderiam ter necessidade 

dele? 

 

10.  OUTRAS INFORMAÇÕES: 

 

 

11. APRECIAÇÃO DA PARTE DO RESPONSÁVEL DA FORMAÇÃO: 

 

 

 

____________________________________________ 

Assinatura do Formador responsável pelo Postulante 
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ANEXO – 05 

FORMULÁRIO V, PARA AS PESSOAS EM FORMAÇÃO 

 

 

Nome e Sobrenome do Candidato:____________________________________________________ 

Nome de Religioso ( se aplica):_______________________________________________________ 

Comunidade: _______________________________   Provincia/ 

Região:_____________________________ 

Data das Informações:____________________________________________ 

 

Obs: 03 cópias ( 04 se o noviciado estiver situado numa região) 

Autores: O responsável ( ou a equipe) da Formação com o interessado. Formas para preencher: 

 O interessado poderá responder por si mesmo, o responsável estando de acordo 

complementará com suas observações, num diálogo com o interessado, se é possível; 

 As respostas são elaboradas em conjunto. 

Destinatários: O Superior Provincial ( ou regional que enviará cópia ao provincial) 

                     O Provincial enviará cópia ao Superior Geral 

Momento: Para os noviços, 02 vezes, na metade do noviciado e ao finalizar; 

               Para os escolásticos, todos os anos, ao finalizar o ano escolar. 

 

1. INTEGRAÇÃO HUMANA E RELIGIOSA ( A Vida de Oração) 

 

- Desenvolveu-se na linha de um verdadeiro conhecimento de si mesmo ( de seu próprio 

caráter, de suas possibilidades, defeitos...)? 

- É equilibrado em seu comportamento? 

- Tem capacidade de fazer frente aos fracassos de maneira construtiva? 

- Tem capacidade de fazer frente positivamente a sociedade? 

- Tem conseguido uma maturidade sexual e afetiva suficiente para viver o celibato? 

- É capaz de tomar suas próprias decisões com liberdade de espirito? 

- Se esforça por progredir na consecução de uma integração humana? 

- Quais são os progressos mais assinalados tanto do humano como da fé? 

- É equilibrado em seus julgamentos? Qual é seu nível de inteligência? É mais especulativo ou 

prático? Tem feito alguma experiência de fé e é capaz de interioriza-la? 

- Participa com gosto da Oração Comunitária? Por que? 

-E na oração pessoal? Tem orado diariamente diante da Eucaristia? 

- Qual é atualmente seu estado de saúde? 

 

2. FORMAÇÃO TEOLÓGICA, PASTORAL, PROFISSIONAL (A Vida de Serviço) 

 

- Manifesta interesse, aplicação pelo estudo? Por outras obrigações? 

- Tem capacidade de trabalhar nas tarefas menos interessantes? Valoriza suas atitudes 

particulares, se as tem? 

 

3. EMPENHO ( A Vida de Serviço) 

 

- Demonstra empenhar-se no Evangelho e a favor da Humanidade? 

- Que atitudes possui para um empenho apostólico? 

- Quais são as responsabilidades, suas atividades dentro da comunidade? 
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- Assume com responsabilidade e criatividade suas obrigações? E as iniciativas? 

- É capaz de partilhar e é livre a respeito dos bens? 

- Dar testemunho de um estilo de vida simples? 

- Está aberto ao mundo, sobre todos os pobres? E as realidades sociais e políticas? 

- Sabe manter laços afetivos equilibrados com homens e mulheres? 

- É capaz de viver o celibato com alegria? 

 

4. A MISSÃO DA CONGREGAÇÃO ( A Vida de Serviço) 

O candidato (religioso) se identifica com a Regra de Vida? Quais são as opções da Regra de 

Vida que mais se inspiram em sua vida, e sua atividade? Tem-se alguma reserva, quais são e 

por que razão? Se sente feliz na Congregação? Por que razão? 

 

A EUCARISTIA EM SUA VIDA PESSOAL: 

Manifesta interesse pela Eucaristia? Como? A Eucaristia é seu centro de interesse? Que 

dimensões vive do mistério eucarístico? O desenvolve? 

 

EUCARISTIA EM SEU COMPROMISSO: 

Quer e é capaz de fazer suas as práticas das orientações do Projeto- Missão da Congregação? 

Tem presente suas exigências? Que dimensões do mistério eucarístico tem desenvolvido com 

empenho? Tem participado a outros do nosso carisma? 

 

5. VIDA COMÚM ( A vida fraterna em comunidade) 

 

- É capaz de estabelecer relações fraternas e de viver em comunidade? 

- Tem um papel construtivo na vida comum? ( elemento dinâmico, interpelante, unificador, 

que se expressa com sinceridade...) Quais são as dificuldades? 

-Tem relações fáceis com os responsáveis? Sinceras? Se não, quais são as razões? 

- É capaz de colaboração ( trabalho em equipe) e de responsabilidades? 

-Aceita que a comunidade tenha algo que dizer sobre suas obrigações? Seu tempo livre? 

 

6. INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR: 

 

 

7. APRECIAÇÃO GERAL: 

 

 

 

 

Assinatura:__________________________________________________________ 
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ANEXO – 06 

FORMULÁRIO V, PRIMEIRO ANO DE PROFISSÃO 

 

 

Nome e Sobrenome do Religioso:______________________________________________________ 

Nome de Religioso ( se aplica):_______________________________________________________ 

Comunidade: ________________________________ Provincia/ Região:____________________ 

Data das Informações:____________________________________ 

 

Obs: 03 cópias ( 04 se o noviciado estiver situado numa região) 

Autores: O responsável ( ou a equipe) da Formação com o interessado. Formas para preencher: 

 O interessado poderá responder por si mesmo, o responsável estando de acordo 

complementará com suas observações, num diálogo com o interessado, se é possível; 

 As respostas são elaboradas em conjunto. 

Destinatários: O Superior Provincial ( ou regional que enviará cópia ao provincial) 

                     O Provincial enviará cópia ao Superior Geral 

Momento: Para os escolásticos, todos os anos, ao finalizar o ano escolar 

NB: durante este primeiro ano, se prestará atenção a esta transição, esse passo entre o noviciado, a 

vida de religioso, a capacidade de adaptação a esta realidade e da integração desta realidade de 

transição que permite determinar o perfil do religioso ( Cf, “Segue-me”, p. 78/79)      

 

1. INTEGRAÇÃO HUMANA E RELIGIOSA ( A vida de oração)   

    

- Desenvolve-se na linha de um verdadeiro conhecimento de sí mesmo (de seu próprio caráter, 

de suas possibilidades, defeitos...)?  

- É equilibrado em seu comportamento? 

- Tem capacidade de fazer frente aos fracassos de maneira construtiva? 

- Tem capacidade  de fazer frente positivamente a solidão? 

-Tem conseguido uma maturidade sexual e afetiva suficiente para viver o celibato? 

-É capaz de tomar suas próprias decisões com liberdade de espirito? 

- Se esforça por progredir na execução de uma integração humana? 

-Quais são os progressos mais assinalados a nível humano? 

-É equilibrado em seus julgamentos? 

- Se encontra com gosto na oração comunitária? Por quê? 

- E na oração pessoal? 

- Como sente e vive esse passo do noviciado à vida de religioso? 

 

 

 

2. FORMAÇÃO TEOLÓGICA, PASTORAL, PROFISSIONAL ( A vida de serviço) 

 

- Manifesta interesse, aplicação pelo estudo, o trabalho? Por outras obrigações? 

- Tem capacidade de trabalhar nas tarefas menos interessantes? Valoriza suas atitudes 

particulares, se as tens? 

- Como traduz este contato maior com o conhecimento de Deus e sua Vida cotidiana? 

 

3. EMPENHO ( A vida de serviço)  

 

- Como o evangelho o compromete pelo ser humano e na vida? 
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- Quais são as responsabilidades, suas atividades dentro da comunidade? 

- Assume com responsabilidade e criatividade suas obrigações? As iniciativas? 

-É capaz de compartilhar e é livre no que diz respeito aos bens? 

- Dar testemunho de um estilo de vida simples? 

- Está aberto ao mundo, sobre todos os pobres? As realidades sociais e políticas? 

- Sabe manter laços afetivos equilibrados com homens e mulheres? 

 

4. A MISSÃO DA CONGREGAÇÃO ( A vida de serviço) 

 

- O religioso se reconhece na Regra de Vida ou é já para ele um sinal? 

 

A EUCARISTIA EM SUA VIDA PESSOAL: 

 

- Manifesta interesse pela Eucaristia? Como? 

 

EUCARISTIA EM SEU COMPROMISSO: 

 

- Faz participantes outros do nosso carisma? 

 

5. VIDA COMÚM (A vida fraterna em comunidade) 

 

- É capaz de estabelecer relações fraternas e de viver em comunidade? 

- Que papel desempenha na vida comum? (elemento dinâmico, interpelantes, unificador, que 

se expressa com sinceridade...) Quais são as dificuldades? 

- Tem relações fáceis com os responsáveis? Sinceras? Se não, quais são as razões? 

- É capaz de colaboração ( trabalho em equipe) e de disponibilidade? 

- Aceita que a comunidade tenha algo que dizer sobre suas obrigações? Seu tempo livre? 

 

6. INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR: 

 

7. APRECIAÇÃO GERAL: 

 

 

 

Assinatura:_____________________________________________________________ 
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ANEXO – 07 

FORMULÁRIO V B, SEGUNDO, TERCEIRO ANOS DE 

PROFISSÃO 

 

 

 

Nome e Sobrenome do Religioso:_____________________________________________________ 

Nome de Religioso ( se aplica):______________________________________________________ 

Comunidade: _______________________ Provincia/ Região:_____________________________ 

Data das Informações:____________________________________ 

 

Obs: 03 cópias ( 04 se o noviciado estiver situado numa região) 

Autores: O responsável ( ou a equipe) da Formação com o interessado. Formas para preencher: 

 O interessado poderá responder por si mesmo, o responsável estando de acordo 

complementará com suas observações, num diálogo com o interessado, se é possível; 

 As respostas são elaboradas em conjunto. 

Destinatários: O Superior Provincial ( ou regional que enviará cópia ao provincial) 

O Provincial enviará cópia ao Superior Geral 

Momento: Para os escolásticos, todos os anos, ao finalizar o ano escolar. 

NB: esses segundo e terceiro anos deverão ajudar a confirmar as bases da vida consagrada futura do 

religioso. Estar, pois atento sobre a construção de sua personalidade, sua identidade cristã, eclesial e 

sobre a dinâmica de crescimento   ( cf. “ Segue-me” p.79). 

 

1. INTEGRAÇÃO HUMANA E RELIGIOSA ( A vida de oração)      

 

- Desenvolve-se na linha de um verdadeiro conhecimento de sí mesmo (de seu próprio caráter, 

de suas possibilidades, defeitos...)?  

- É equilibrado em seu comportamento? 

- Tem capacidade de fazer frente aos fracassos de maneira construtiva? 

- Tem capacidade  de fazer frente positivamente a solidão? 

-Tem conseguido uma maturidade sexual e afetiva suficiente para viver o celibato? 

-É capaz de tomar suas próprias decisões com liberdade de espirito? 

- Se esforça por progredir na execução de uma integração humana? 

-Quais são os progressos mais assinalados a nível humano? 

-É equilibrado em seus julgamentos? 

- Se encontra com gosto na oração comunitária? Por quê? 

- E na oração pessoal? 

- Como sente e vive esse passo do noviciado à vida de religioso? 

 

2. FORMAÇÃO TEOLÓGICA, PASTORAL, PROFISSIONAL ( A vida de serviço) 

 

- Manifesta interesse, aplicação pelo estudo, o trabalho? Por outras obrigações? 

- Tem capacidade de trabalhar nas tarefas menos interessantes? Valoriza suas atitudes 

particulares, se as tens? 

- Como traduz este contato maior com o conhecimento de Deus e sua Vida cotidiana? 

 

3. EMPENHO ( A vida de serviço)  
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- Como o evangelho o compromete pelo ser humano e na vida? 

- Quais são as responsabilidades, suas atividades dentro da comunidade? 

- Assume com responsabilidade e criatividade suas obrigações? As iniciativas? 

-É capaz de compartilhar e é livre no que diz respeito aos bens? 

- Dar testemunho de um estilo de vida simples? 

- Está aberto ao mundo, sobre todos os pobres? As realidades sociais e políticas? 

- Sabe manter laços afetivos equilibrados com homens e mulheres? 

 

4. A MISSÃO DA CONGREGAÇÃO ( A vida de serviço) 

 

- O religioso se reconhece na Regra de Vida ou é já para ele um sinal? 

 

A EUCARISTIA EM SUA VIDA PESSOAL: 

 

- Manifesta interesse pela Eucaristia? Como? 

 

EUCARISTIA EM SEU COMPROMISSO: 

 

- Faz participantes outros do nosso carisma? 

 

5. VIDA COMÚM (A vida fraterna em comunidade) 

 

- É capaz de estabelecer relações fraternas e de viver em comunidade? 

- Que papel desempenha na vida comum? (elemento dinâmico, interpelantes, unificador, que 

se expressa com sinceridade...) Quais são as dificuldades? 

- Tem relações fáceis com os responsáveis? Sinceras? Se não, quais são as razões? 

- É capaz de colaboração ( trabalho em equipe) e de disponibilidade? 

- Aceita que a comunidade tenha algo que dizer sobre suas obrigações? Seu tempo livre? 

 

6. INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR: 

 

7. APRECIAÇÃO GERAL: 

 

 

 

 

 

 

Assinatura:_____________________________________________________________ 
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ANEXO – 08 

FORMULÁRIO V C, QUARTO E QUINTO ANOS DE 

PROFISSÃO E SEGUINTES 

 

 

Nome e Sobrenome do Religioso:_____________________________________________________ 

Nome de Religioso ( se aplica):_______________________________________________________ 

Comunidade: _________________________ Provincia/ Região:___________________________ 

Data das Informações:____________________________________ 

 

Obs: 03 cópias ( 04 se o noviciado estiver situado numa região) 

Autores: O responsável ( ou a equipe) da Formação com o interessado. Formas para preencher: 

 O interessado poderá responder por si mesmo, o responsável estando de acordo 

complementará com suas observações, num diálogo com o interessado, se é possível; 

 As respostas são elaboradas em conjunto. 

Destinatários: O Superior Provincial ( ou regional que enviará cópia ao provincial) 

                     O Provincial enviará cópia ao Superior Geral 

Momento: Para os escolásticos, todos os anos, ao finalizar o ano escolar 

 NB: esta etapa é da consolidação sobre as bases claras. Será, pois, preciso prestar atenção a rotina, a 

tibieza, ou o cansaço. É verdadeiro consigo mesmo para uma doação definitiva?      

 

1. INTEGRAÇÃO HUMANA E RELIGIOSA ( A vida de oração)     
  

- Desenvolve-se na linha de um verdadeiro conhecimento de sí mesmo (de seu próprio caráter, 

de suas possibilidades, defeitos...)?  

- É equilibrado em seu comportamento? 

- Tem capacidade de fazer frente aos fracassos de maneira construtiva? 

- Tem capacidade  de fazer frente positivamente a solidão? 

-Tem conseguido uma maturidade sexual e afetiva suficiente para viver o celibato? 

-É capaz de tomar suas próprias decisões com liberdade de espirito? 

- Se esforça por progredir na execução de uma integração humana? 

-Quais são os progressos mais assinalados a nível humano? 

-É equilibrado em seus julgamentos? 

- Se encontra com gosto na oração comunitária? Por quê? 

- E na oração pessoal? 

- Como sente e vive esse passo do noviciado à vida de religioso? 

 

2. FORMAÇÃO TEOLÓGICA, PASTORAL, PROFISSIONAL ( A vida de serviço) 

 

- Manifesta interesse, aplicação pelo estudo, o trabalho? Por outras obrigações? 

- Tem capacidade de trabalhar nas tarefas menos interessantes? Valoriza suas atitudes 

particulares, se as tens? 

- Como traduz este contato maior com o conhecimento de Deus e sua Vida cotidiana? 

 

3. EMPENHO ( A vida de serviço)  
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- Como o evangelho o compromete pelo ser humano e na vida? 

- Quais são as responsabilidades, suas atividades dentro da comunidade? 

- Assume com responsabilidade e criatividade suas obrigações? As iniciativas? 

-É capaz de compartilhar e é livre no que diz respeito aos bens? 

- Dar testemunho de um estilo de vida simples? 

- Está aberto ao mundo, sobre todos os pobres? As realidades sociais e políticas? 

- Sabe manter laços afetivos equilibrados com homens e mulheres? 

 

4. A MISSÃO DA CONGREGAÇÃO ( A vida de serviço) 

 

- O religioso se reconhece na Regra de Vida ou é já para ele um sinal? 

 

A EUCARISTIA EM SUA VIDA PESSOAL: 

 

- Manifesta interesse pela Eucaristia? Como? 

 

EUCARISTIA EM SEU COMPROMISSO: 

 

- Faz participantes outros do nosso carisma? 

 

5. VIDA COMÚM (A vida fraterna em comunidade) 

 

- É capaz de estabelecer relações fraternas e de viver em comunidade? 

- Que papel desempenha na vida comum? (elemento dinâmico, interpelantes, unificador, que 

se expressa com sinceridade...) Quais são as dificuldades? 

- Tem relações fáceis com os responsáveis? Sinceras? Se não, quais são as razões? 

- É capaz de colaboração ( trabalho em equipe) e de disponibilidade? 

- Aceita que a comunidade tenha algo que dizer sobre suas obrigações? Seu tempo livre? 

 

6. INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR: 

 

7. APRECIAÇÃO GERAL 

 

 

 

 

 

 

 

Assinatura:_____________________________________________________________ 
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ANEXO – 09 

ATESTADO DE PROFISSÃO PERPÉTUA 

 
Senhor Pároco, 

 

 

 

O subscrito, Superior provincial da Congregação do Santíssimo Sacramento, pelo presente o 

notifica que:_______________________________________________________religioso de nosso 

Instituto, realizou a profissão perpétua em_______________________________, na data 

de______________________________________. 

Em consequência, conforme aos cânones. 535, § 2 e 1088, fará bem anotar na margem de seu 

livro de batismo no registro de batismos de sua paróquia. 

Foi batizado no dia___________________ na Igreja de___________________________________ 

É filho de__________________________________ e de___________________________________ 

 

Receba, senhor Pároco, a expressão dos meus melhores sentimentos. 

 

_______________________________________________ 

Superior Provincial 

 

CERTIFICADO 

 

O Pároco que subscreve certifica ter procedido devidamente a anotação da profissão perpétua 

anteriormente notificada, a margem do livro de batismo, 

de_______________________________________________________________________________, 

Dado em______________________________na data de____________________, 

 

_________________________________________ 

Pároco 

(Favor devolver este certificado ao endereço acima indicado) 
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ANEXO – 10 

PROFISSÃO DE FÉ 

 

 
Eu______________________________________________________creio firmemente e professo 

cada um dos artigos da fé do Símbolo de Nicéia, e digo: 

 

Creio em um só Deus, Pai todo poderoso, Criador do céu e da terra, de tudo visível, e o invisível. 

Creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho único de Deus, nascido do Pai verdadeiro, gerado, não 

criado, da mesma natureza do Pai, por quem tudo foi feito; que por nós os homens e por nossa 

salvação desceu do céu, e por obra do Espirito Santo se encarnou de Maria, a Virgem, e se fez homem; 

e por nossa causa foi crucificado no tempo de Pôncio Pilatos; padeceu e foi sepultado, e ressuscitou ao 

terceiro dia, segundo as Escrituras, e subiu ao céu, e está sentado a direita do Pai; e de novo virá com 

glória para julgar os vivos e mortos, e seu reino não terá fim. Creio no Espirito Santo, Senhor e doador 

da Vida, que procede do Pai e do Filho, que com o Pai e o Filho recebe uma mesma adoração e glória, 

e que falou pelos profetas. Creio na Igreja, que é uma, santa, católica e apostólica. Confesso que existe 

um só batismo para o perdão dos pecados. Espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo futuro. 

Amém. 

Ademais, faço adesão firmemente a cada um dos artigos do ensinamento da Igreja sobre a fé e os 

costumes, propostos e declarados como tais pela Igreja, seja em sentencia solene ou mediante seu 

magistério ordinário em particular e referente ao mistério da Santa Igreja de Cristo, aos seus 

sacramentos e ao sacrifício da Missa, como também ao primado do Romano Pontífice. 

 

Dado em_________________________________________________na data de________________. 

 

_________________________________________ 

Assinatura 

 

Eu, o subscrito certifico que recebi a profissão de fé feita 

por___________________________________________________________na data de___________ 

 

___________________________________ 

Superior Provincial 
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ANEXO – 11 

DECLARAÇÃO E JURAMENTO DE LIBERDADE 

 

 

 
Eu, o subscrito____________________________________________________________________, 

havendo apresentado ao meu Superior Provincial uma petição de ordenação ao diaconato e chegado o 

momento da ordenação, depois de refletir cuidadosamente antes de Deus, dou fé abaixo juramento que 

não estou movido por nenhuma coação a receber esta ordem sagrada; se não que a desejo por minha 

própria iniciativa e a quero com vontade inteiramente livre, persuadido que estou chamado a ela por 

Deus. 

Declaro conhecer plenamente todas as exigências e obrigações que se derivam desta sagrada ordem, 

em proponho e quero livremente assumi-las e estou decidido a leva-las com a ajuda de Deus, em exata 

fidelidade ao longo de toda a minha vida. 

Em particular, afirmo conhecer claramente o que supõe a lei do celibato e estar firmemente resolvo, 

com a ajuda de Deus, a submeter-me de bom grado a essa lei e a respeita-la fielmente até a morte. 

Finalmente, me comprometo com toda boa fé a obedecer sempre, segundo a lei da Igreja, a quanto me 

prescrevam meus superiores e exija a disciplina da Igreja, disposto a dar bom exemplo com palavras e 

obras, de tal modo que possa merecer de Deus minha recompensa por ter aceitado este serviço. 

Assim me comprometo, o prometo solenemente e o juro, e que Deus me ajude a estes Santos 

Evangelhos. 

 

 

Lugar___________________________________________________ 

 

Data____________________________________________________ 

 

__________________________________________ 

Assinatura 
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ANEXO – 12 

FORMULÁRIO DE ATESTADO 

PARA A ORDENAÇÃO AO DIACONATO 

 
 

Eu, subscrito, dou fé de que__________________________________________________________ 

religioso seminarista da Congregação do Santíssimo Sacramento, tem satisfeito quanto o requer para a 

Ordenação ao diaconato, segundo se indica a continuação: 

 

1. Estudos teológicos com a obtenção de bacharelado em Teologia na Faculdade de Teologia da 

Universidade 

de_____________________________________________em__________________________. 

2. Profissão religiosa perpetua na Congregação do Santíssimo Sacramento na data 

de_________________________________________________________________________. 

3. Admitido como candidato ao diaconato na data de_____________________na Congregação 

do Santissimo Sacramento. 

4. Instituição do ministério de leitor na data de____________________________pelo padre 

________________________________________________________provincial. 

5. Instituição do ministério de acólito na data de____________________________pelo padre 

________________________________________________________provincial. 

6. Profissão de fé feita diante do 

Padre_________________________________________________provincial, na data 

de______________________________________________. 

7. Juramento de liberdade feito diante do 

Padre___________________________________________provincial, na data de__________. 

 

Data____________________________ 

 

 

 

_____________________________________ 

Superior Provincial 
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ANEXO – 13 

INSCRIÇÃO DO DIACONATO NA ATA DE BATISMO 

 

 
Senhor Pároco, 

 

O subscrito, Superior provincial da Congregação do Santíssimo Sacramento, pelo presente o notifica 

que:_________________________________________________________________________religios

o professo perpétuo em nossa Congregação religiosa, fora ordenado diácono pelo Revmo. 

Bispo_______________________________________________________em____________________

____________, na data de___________________________. 

Em consequência, conforme aos cânones. 535, § 2 e 1054, fará bem anotar na margem de seu livro de 

batismo no registro de batismos de sua paróquia. 

Foi batizado no dia____________________________ na Igreja de_____________________________ 

É filho de______________________________________ e de_______________________________ 

Receba senhor Pároco, a expressão dos meus sentimentos mais respeitosos. 

 

________________________________________ 

Superior Provincial 

 

CERTIFICADO 

 

O Pároco que subscreve certifica ter procedido devidamente à anotação da ordenação ao diaconato 

anteriormente notificada, a margem do livro de batismo 

de________________________________________________________________________________

____________, 

Dado em____________________________________________na data 

de__________________________________, 

 

_________________________________ 

Pároco 

( Favor devolver este certificado ao endereço acima indicado) 
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ANEXO – 14 

FORMULÁRIO DE ATESTADO PARA A ORDENAÇÃO AO 

PRESBITERATO 

 

O que subscreve, da fé de que__________________________________________________________ 

Religioso seminarista da Congregação do Santíssimo Sacramento, tem cumprido quanto se requer para 

a ordenação ao sacerdócio segundo se indica a continuação: 

 

1. Estudos teológicos com obtenção dos seguintes títulos: 

 

- Bacharelado em Teologia_____________________________________________________ 

-Magistério em Teologia_________________Magistério em Teologia Pastoral___________ 

- Faculdade de Teologia na Universidade de ____________________________ para o 

Bacharelado. 

- Faculdade de Teologia na Universidade de_____________________________para o 

Magistério. 

 

2. Profissão religiosa perpétua na Congregação do Santissimo Sacramento na 

data________________. 

3. Admitido como candidato ao sacerdócio na data__________________________na 

Congregação do Santíssimo Sacramento. 

4. Instituição ao ministério do leitorado na data de____________________ pelo 

Padre____________________________________________________________________pr

ovincial. 

5. Instituição ao ministério do acolitado na data de____________________ pelo 

Padre_____________________________________________________________provincial. 

6. Ordenação ao diaconato na data__________________________pelo 

Bispo___________________________________________________________ 

7. Profissão de fé feita diante do 

Padre_________________________________________________provincial na data 

de_____________________________________. 

8. Juramento de liberdade feito diante do 

Padre_______________________________________provincial na data 

de______________________________________. 
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9. Retiro preparatório feito na data de__________________ao dia_____________________ 

Data:____________________ 

______________________________ 

Superior Provincial 
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ANEXO – 15 

INSCRIÇÃO DO PRESBITERATO NA ATA DE BATISMO 

 
Senhor Pároco, 

 

O subscrito, Superior provincial da Congregação do Santíssimo Sacramento, pelo presente o notifica 

que:____________________________________________________________________religioso 

professo perpétuo em nossa Congregação religiosa, fora ordenado sacerdote pelo Revmo. 

Bispo______________________________________________________em_____________________

____________, na data de___________________________. 

Em consequência, conforme aos cânones. 535, § 2 e 1054, fará bem anotar na margem de seu livro de 

batismo no registro de batismos de sua paróquia. 

Foi batizado no dia____________________________ na Igreja 

de_____________________________________ 

É filho de______________________________________ e de_______________________________ 

 

Receba senhor Pároco, a expressão dos meus sentimentos mais respeitosos. 

 

________________________________________ 

Superior Provincial 

CERTIFICADO 

 

O Pároco que subscreve certifica ter procedido devidamente à anotação da ordenação ao presbiterato 

acima comunicada, a margem do livro de batismo 

de________________________________________________________________________________

____________, 

Dado em____________________________________________na data de_____________________, 

 

 

_________________________________________ 

Pároco 

( Favor devolver este certificado ao endereço acima indicado 
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ANEXO – 16 

DECLARAÇÃO DE LIBERDADE A VIDA DE ESTADO 

ECLESIAL 

 

 

Obs.: O religioso aprovado para a Profissão Perpétua deve escrever sua Declaração de Liberdade a 

Vida de Estado Eclesial e encaminhar previamente para conhecimento do Diretor do Escolasticado e 

Conselho Provincial de N. Sra. de Guadalupe. 

 

 

 

 
Eu, o subscrito____________________________________________________________________, 

havendo refletido sobre minha liberdade de escolha a forma de Vida Eclesial na Congregação do 

Santíssimo Sacramento e apresentada ao meu Superior Provincial minha decisão. Declaro com total 

liberdade de assumir o Estado de Vida Eclesial como: 

     Irmão Religioso                                         Diácono/ Presbítero 

 

Compromete-mo com toda boa fé a obedecer sempre, segundo a lei da Igreja, a quanto me prescrevam 

meus superiores e exija a disciplina da Igreja, disposto a dar bom exemplo com palavras e obras, de tal 

modo que possa merecer de Deus minha recompensa por ter aceitado este serviço. 

Assim me comprometo, o prometo solenemente e o juro, e que Deus me ajude a manter minha 

fidelidade. 

 

Lugar___________________________________________________ 

 

Data____________________________________________________ 

 

__________________________________________ 

Assinatura do Religioso 

__________________________________________ 

Assinatura do Superior Provincial 

 


