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PREMISSAS 

 
 
 
Este Projeto de Vida constitui uma proposta de vida 

eucarística para os leigos associados à Institutos religiosos 

fundados por São Pedro Julião Eymard: a Congregação do 

Santíssimo Sacramento e coloca-se na grande tradição de 

nossas famílias religiosas que, desde o Padre Eymard, deu 

vida a uma “Associação pública de fiéis”, chamada 

«Agregação do Santíssimo Sacramento» com o objetivo de 

partilhar a missão eucarística com os leigos. 

 

O presente texto representa uma visão renovada da vida 

renovada da vida associativa dos leigos sacramentinos e 

leva em conta as experiências já feitas nos últimos anos, 

em particular, depois da aprovação da respectiva Regra de 

Vida dos dois Institutos eymardianos. 

 

Agora é oferecido a todos aqueles que, atraídos pelo 

Espírito, se sentem parte da única família espiritual que se 

inspira em São Pedro Julião Eymard. 

 
 

25 de Março de 2010 
Primeiro domingo do Advento 

 
 
Padre Fiorenzo Salvi, sss 
Superior Geral 
 

Ir. Catherine Marie Caron, sss 
Superiora Geral  
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I. 
 

 IDENTIDADE E MISSÃO 
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1.   O nome 
 

 
Animados pelo espírito  

de São Pedro Julião Eymard,  

formamos 

a Agregação do Santíssimo Sacramento,  

Associação de fieis  

da Congregação do Santíssimo Sacramento  

e reconhecida pela Igreja.  

 

Realizamos, assim,  

a nossa vocação cristã  

e o nosso chamado à santidade  

no particular caminho evangélico  

traçado por Padre Eymard. 
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2.   Nosso ideal 
 
 
Nosso ideal  

é viver plenamente  

o mistério da Eucaristia  

e revelar ao mundo o seu significado,  

afim de que venha o reino de Cristo  

e seja manifestada ao mundo 

a glória de Deus. 

 

Respondendo à vocação  

recebida no Batismo,  

testemunhamos Cristo  

no meio da sociedade humana,  

e a partir da Eucaristia,  

fonte e cume de toda  

a evangelização,  

animamos evangelicamente  

todas as realidades humanas. 
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3.   O Fundador 
 
 
Nos inspiramos nos ensinamentos  

e no exemplo  

de São Pedro Julião Eymard,  

apóstolo eminente da Eucaristia.  

Ele respondeu às necessidades  

dos homens de seu tempo  

anunciando o amor de Deus,  

manifestado, de modo especial, 

no dom de Cristo na Eucaristia,  

e encorajou os fiéis leigos  

a partilhar,  

como membros associados,  

o carisma e a missão  

das Congregações fundadas por ele.  

 

Convencido de que uma vida  

não pode ser plenamente eucarística  

se não é consagrada a Deus e aos homens,  

ele nos deixou um exemplo  

de contemplação e de ação apostólica. 
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4.   O espírito 
 

Chamados a viver  

uma espiritualidade cristã  

autenticamente eucarística,  

somos animados pelo espírito de amor  

que conduziu Cristo  

a dar a sua vida pelo mundo  

e a perpetuar esse dom na Eucaristia.  

 

Associados ao dom que ele faz dele mesmo,  

colocamo-nos a serviço do Reino,  

realizando a palavra do Apóstolo:  

“Não sou mais eu que vivo,  

mas é Cristo que vive em mim”
1
. 

  

                                                 
1
 Gl 2,20. 



10 

 

5.   Vida associativa 
 

A forma eucarística  

da existência cristã 

é uma forma eclesial e comunitária.  

 

A exemplo da primeira  

comunidade cristã 
2
, 

vivemos uma experiência de fraternidade  

alimentada pela Palavra,  

pela “fração do pão”,  

pela oração,  

pela escuta do ensinamento  

dos Apóstolos.  

Vivemos como  

“um só coração e uma só alma”, 

testemunhamos a presença do Ressuscitado.  

 

Fazemos nossas  

as exigências da vida da Agregação,  

participando dos seus encontros  

de formação e de oração. 

  

                                                 
2
 At 2,42-47; 4,32-37. 
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II. 
 

 UMA VIDA MOLDADA PELA EUCARISTIA 
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6.   A Eucaristia no centro de nossa vida 

 

A Eucaristia  

plasma o nosso estilo de vida pessoal,  

familiar e social.  

Procuramos compreender toda a realidade  

à luz desse sacramento,  

e damos a nossa contribuição  

para a animação cristã  

das realidades temporais.  

 

Através de um programa de formação,  

Nos esforçamos 

em adquirir uma compreensão  

sempre mais aprofundada  

das exigências da vida eucarística  

para que se torne sempre mais adulta  

e madura a nossa fé,  

e qualificar a nossa presença  

na história e na Igreja.  
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7.   A celebração eucarística 

 

A celebração do Memorial do Senhor  

é o centro de nossa vida pessoal,  

familiar e comunitária de Agregados.  

Ela é o ponto de partida  

da nossa compreensão da Eucaristia,  

e inspira a nossa oração  

e o nosso compromisso de vida. 

 

Participamos ativamente e com alegria  

do banquete de Cristo Ressuscitado  

no dia do Senhor, nas festas, 

e segundo as disponibilidades,  

também ao longo da semana.  

Nutrimos a nossa fé  

à mesa da Palavra de Deus,  

particularmente através das leituras  

que a liturgia oferece para cada dia. 

 

Chamados a testemunhar Cristo  

em toda a nossa existência,  

tornamo-nos  

os “adoradores em espírito e verdade  

que o Pai procura”. 
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8.  A Oração de contemplação e de adoração 

 

Na oração  

de contemplação e adoração  

a Cristo presente na Eucaristia  

solenemente exposto 

 ou no tabernáculo,  

prolongamos a graça do mistério celebrado  

e intensificamos  

a nossa união com Cristo,  

para tornarmo-nos com Ele e como Ele,  

pão partido para um mundo novo.  

 

Segundo as nossas possibilidades,  

assumimos o compromisso  

da adoração eucarística pessoal  

que seja mensal, semanal, quotidiana.  

Essa oração faz parte  

de nossa missão e  

ocupa um lugar importante  

em nossa vida.  

 

Segundo o método proposto  

por São Pedro Julião Eymard,  

essa oração se inspira na celebração. 
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9.   Liturgia das Horas 

 

A Liturgia das Horas  

estende às diversas horas do dia  

as prerrogativas do Mistério eucarístico,  

e ao mesmo tempo,  

prepara a sua celebração.  

É a voz da Igreja  

que louva o seu Senhor  

e com Ele oferece o culto espiritual  

de todo o corpo místico ao Pai. 

 

Segundo as nossas disponibilidades,  

participamos 

a esta oração da Igreja  

seja comunitariamente que individualmente, 

dando uma importância particular  

à oração da manhã, Laudes, 

e da tarde, Vésperas. 
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10.   Ano litúrgico 

 

Chamados a ser transformados em Cristo,  

vivemos intensamente o Ano Litúrgico.  

Ele se constitui 

o nosso caminho de fé  

e nos oferece uma orientação cristã  

para as nossas escolhas.  

Assim, a ação salvífica de Cristo  

em seus mistérios,  

plasma a nossa vida e nossas ações.  

 

Com alegria celebramos as datas  

próprias da Associação:  

as Solenidades do Corpo e Sangue de Cristo,  

de Nossa Senhora do Santíssimo Sacramento, 

o 13 de maio,  

de São Pedro Julião Eymard,  

2 de Agosto 

ou 5 de Fevereiro, dia do Batismo. 
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11.   Com Maria 

 

A Virgem Maria,  

Mãe de Jesus e Mãe da Igreja,  

é modelo insubstituível de vida eucarística.  

Ela partilhou  

a vida dos discípulos, 

em oração no Cenáculo  

e em caminho pelas estradas do mundo.  

 

Como ela,  

deixamo-nos guiar pelo Espírito,  

afim de que, dóceis à sua ação,  

contribuamos eficazmente,  

ao advento do Reino. 

 

A veneramos e a invocamos 

também com o título de  

“Nossa Senhora do Santíssimo Sacramento” 
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III. 
 

MISSÃO E SERVIÇO 
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12.  Partícipes da missão da Igreja 

 

Acolhendo o mandato de Cristo  

aos apóstolos,  

testemunhamos e anunciamos o Evangelho  

com nossa vida.  

Convidados todos à comunhão com Deus,  

celebrada na Eucaristia.  

Colaboramos com os homens 

e as mulheres de boa vontade,  

para construir um mundo justo e solidário. 

 

Somos disponíveis a assumir  

os ministérios leigos  

na liturgia,  

na transmissão da fé  

e nas estruturas pastorais da Igreja.   
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13.   A animação cristã das realidades temporais 

 

Nutridos pela Eucaristia,  

força de libertação  

e exigência de comunhão,  

promovemos escolhas significativas  

no âmbito social e político,  

no mundo do trabalho e da economia,  

na defesa da família e da vida,  

na cultura, na escola,  

nas ciências e nas artes,  

nas comunicações sociais,  

na busca da justiça e da paz,  

na cuidado com a criação.  
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14.   Anúncio e Catequese eucarística 

 

Como os discípulos de Emaús,  

que encontraram o Ressuscitado  

e o reconheceram  

ao partir o pão,  

caminhamos com todos os que estão 

procurando o sentido da própria vida  

e anunciamos Cristo, Palavra de vida eterna.  

 

Com isso,  

cuidamos de nossa própria formação  

e nos tornamos disponíveis  

para a catequese em nossa Paróquia,  

em particular para aqueles  

que se preparam a participar 

à sua Primeira Eucaristia: crianças e adultos.  

 

Colaboramos com as várias iniciativas  

de anúncio e formação  

a uma espiritualidade cristã  

autenticamente eucarística. 

 

  



22 

 

15.   Liturgia 

 

Como Agregados,  

temos um amor particular pela Liturgia.  

Oferecemos a nossa disponibilidade  

para preparar e animar  

as celebrações litúrgicas,  

em particular a Eucaristia dominical  

em nossa Paróquia.  

 

Aqueles que possuem o dom,  

se dispõem a assumir  

os ministérios de Leitor,  

Acólito, Animador,  

Ministro da Comunhão aos doentes...  

Damos a nossa contribuição  

para a formação eucarística  

daqueles que exercitam  

ou se preparam para assumir esses ministérios.  

 

Colaboramos na preparação  

de tudo quanto é necessário  

à digna celebração  

dos Mistérios do Senhor: 

local da celebração, flores, sacristia. 
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16.   Culto da Eucaristia 

 

Colaboramos com as várias iniciativas  

para o culto da Eucaristia  

em todas suas expressões:  

exposição solene,  

jornadas eucarísticas, quarenta horas,  

festa do Corpo e Sangue de Cristo,  

Congressos Eucarísticos.  

 

Promovemos a Adoração,  

convidando os fiéis  

e dando a nossa disponibilidade,  

segundo um horário estabelecido.  

 

Participamos  

e colaboramos à animação  

dos momentos de adoração comunitária,  

promovidos pela Paróquia. 
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17.   Serviço da caridade e serviço social 

 

De Cristo,  

que na Eucaristia se oferece totalmente a nós,  

recebemos a inspiração e a força  

para o nosso serviço da caridade  

e o trabalho de transformar a sociedade.  

 

Partilhamos da missão de Cristo,  

enviado para levar  

o feliz anúncio de salvação  

aos últimos e aos excluídos,  

a quantos os oprimidos  

pela pobreza, pela fraqueza,  

pela doença e pelas tribulações,  

e àqueles que sofrem perseguições  

por causa da justiça.  

 

Participamos ativamente  

das iniciativas da Igreja local  

para promover a solidariedade,  

a dignidade e o desenvolvimento integral  

do Homem e dos povos. 

Para essa missão, nos inspiramos  

na doutrina social da Igreja. 
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IV. 
 

 ADMISSÃO E FORMAÇÃO PERMANENTE 
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18.   Condição para a admissão 

 

Podem fazer parte da Agregação do Santíssimo 

Sacramento todos os fiéis que têm uma vida cristã coerente 

e que tenham completado 18 anos. 

A pertença à Associação exige uma escolha livre, motivada 

e progressivamente amadurecida sob a ação do Espírito 

Santo. Por isso, depois de ter manifestado ao Diretor local 

a própria vontade de fazer parte na Agregação do 

Santíssimo Sacramento, os candidatos aceitam um 

programa adequado de preparação e de experiência (de 

seis meses / um ano), em vista da Promessa. 

 

 

 

19.   Programa de preparação 

 

Sob a direção do Diretor, o programa de preparação 

compreende: oração, aprofundamento da vida de fé, 

assimilação da vocação específica dos leigos na Igreja, 

catequese sobre a Eucaristia, conhecimento da vida e do 

carisma de São Pedro Julião Eymard, estudo do Projeto de 

vida da Agregação, participação à vida e às atividades da 

associação. 
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20.   Admissão 

 

Ao final do período de preparação e de experiência, o 

candidato, com a Promessa, empenha-se a viver a própria 

consagração batismal no caminho evangélico traçado por 

São Pedro Julião Eymard, segundo o Projeto de vida da 

Agregação do Santíssimo Sacramento.  

A aceitação comporta a inscrição no Registro dos 

Agregados. Convenientemente, a admissão será 

caracterizada por uma celebração pública de acolhimento, 

com a entrega do distintivo e a recitação da Promessa de 

Adesão. 

Por justos e válidos motivos, os compromissos assumidos 

podem cessar, seja por escolha pessoal, seriamente 

amadurecida e manifestada ao Diretor, seja por decisão do 

Diretor, depois de ter exposto as razões e ouvido o 

interessado. 

 

 

21.   Formação Permanente 

 

Os Agregados estão conscientes de que sua participação 

no carisma será tanto mais eficiente e profunda quanto 

mais eles estarão animados de um autêntico espírito 

cristão, segundo a espiritualidade e a missão do Instituto.  
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Dessa forma, participam das iniciativas de formação e dos 

encontros organizados para eles em nível local e geral por 

os Religiosos e as Servas do Santíssimo Sacramento.  

Cada um terá o cuidado de assegurar a própria formação 

pessoal com o estudo e a reflexão, o aprofundamento da 

Sagrada Escritura, da doutrina da Igreja e da 

espiritualidade do Fundador. 
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V. 

ORGANIZAÇÃO E GOVERNO 
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22.   Uma única família espiritual 

 

A mesma espiritualidade e um mesmo ideal unem 

consagrados(as) e leigos(as) sacramentinos numa única 

família espiritual.  

Onde existe uma casa de religiosos ou de Servas do 

Santíssimo Sacramento, os leigos partilham os momentos 

de oração e fraternidade, a missão e as iniciativas comuns 

de formação. Como leigos associados, fazem parte da 

grande família eymardiana que se reconhece no espírito e 

na missão de São Pedro Julião Eymard. 

 

A Agregação do Santíssimo Sacramento, em suas linhas 

essenciais, tem uma estrutura própria tal como aqui é 

descrita, susceptível a adaptações, segundo as 

circunstâncias e os lugares. 

 

 

23.   Configuração Jurídica 

 

A Agregação do Santíssimo Sacramento é configurada 

segundo o Código de Direito Canônico, como “Associação 

de fiéis”.  

 

A organização, portanto, inspira-se da norma específica do 

Código como estabelecida nos cânones 298-311 e 312-

320, relativa às Associações públicas de fiéis. 
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Está unida às Congregações dos Religiosos e das Servas 

do Santíssimo Sacramento como “Associação própria”, seja 

porque fundada por São Pedro Julião Eymard como 

afiliação espiritual das duas Congregações, seja porque 

declarada oficialmente tal da Santa Sé para os Religiosos 

(20.12.1858; cf. SC Rei. - Dec. 15.10.1957,  in “Analecta”  

V, pag. 62) e as Servas do Santíssimo Sacramento (Breve 

laudativo de 2.8.1872). 

 

É fundada como “Associação pública, universal e 

internacional” (can. 312 § 1,1°), tendo estado desde o início 

constituída como tal pela Santa Sé (Cf. Lit. Ap. 29.1.1875 e 

8.5.1897), e por isso habilitada a realizar seus objetivos em 

nome da Igreja (Can. 313). A ela são afiliadas deste o dia 

01 de agosto de 1923, todos os leigos associados das duas 

Congregações religiosas, confirmando assim, também 

oficialmente, a comunhão que une todos esses leigos da 

grande família eymardiana, que partilham a mesma 

espiritualidade e missão eucarística. 

 

 

24.   Governo e organização geral, provincial e 

local 

 

A Agregação, participando do carisma dos dois Institutos 

fundados por São Pedro Julião Eymard, está posta sob a 
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alta direção das duas Congregações (Can. 303). Está 

organizada a nível internacional, nacional e local. 

 

A Direção geral das Congregações é confiada ao 

Superior e a Superioria Geral dos dois Institutos; as 

sedes principais encontram-se em seu respectivo 

endereço de Cúria Geral: Via Giovanni Battista de 

Rossi, 46 - 00161 - Roma  (Itália); 580 rue Dufferin, 

Sherbrooke, Qc (Canadá J1H 4N1).  

 

Para a Congregação do Santíssimo Sacramento, o 

Diretor nacional é o Superior Provincial ou um religioso 

delegado por ele. 

 

O Diretor local da Agregação nas igrejas e santuários 

da Congregação é o Superior da casa, o qual pode 

delegar e esta tarefa um outro sacerdote da 

Congregação. 

 

Além das igrejas ou santuários da Congregação, o 

Diretor local será nomeado pelo Ordinário do lugar (cf. 

Can. 317 § 2), em diálogo com o Superior provincial. 

 

Onde estão presentes as duas Congregações religiosas, 

existe uma estreita colaboração entre os responsáveis e os 

agregados e organizam-se iniciativas comuns para a 

formação e para a missão. 



33 

 

Segundo as possibilidades, haverá um instrumento de 

ligação e de informação entre os Associados. 

 

 

25.   Ereção de sedes particulares 

 

A Agregação pode ser fundada pelo Superior Provincial e 

pela Superiora Provincial em cada comunidade dos 

Religiosos e das Servas do Santíssimo Sacramento ou nas 

igrejas anexas às casas religiosas dos dois Institutos, à  

norma dos Cânones 312 § 2 e 611 § 2. 

Para além das próprias casas e igrejas a Agregação pode 

ser fundada no âmbito do território de uma Diocese, com o 

consentimento escrito do Bispo Diocesano (Cf. Can. 312 § 

2). 

 

 

26.   Unidade e diversidade 

 

A Agregação pode compreender vários grupos ou seções, 

segundo a diversidade de participação à espiritualidade, ao 

apostolado eucarístico e aos respectivos compromissos. 

Cada seção poderá ter um nome adaptado (Fraternidade 

Eucarística, Movimento Eucarístico, Leigos 

Sacramentinos...), e determinará os aspectos particulares 

com um próprio regulamento. 
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27.   Deveres do Diretor local e do Conselho 

 

O Diretor local tem plena autoridade sobre a disciplina da 

Associação.  

No desempenho de seu ofício, ele será coajudado por um 

Conselho composto, ao menos, por dois membros. Estes 

são eleitos pelos Associados por um período a ser 

acordado (um, dois ou três anos) e são sempre reelegíveis.  

 

Em diálogo com o Conselho, o Diretor cuidará para que os 

associados: 

 sejam formados na espiritualidade eucarística, 

 sejam introduzidos na oração segundo o carisma 

de São Pedro Julião Eymard, 

 cresçam numa vida de testemunho e de serviço 

inspirados na Eucaristia, 

 aprofundem a doutrina social da Igreja, 

 vivam o próprio apostolado laical em comunhão 

com a Igreja local. 

 

O Diretor, em diálogo com o Conselho, convocará e 

presidirá as reuniões que serão, normalmente, mensais. 
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28.   Administração e participação às obras de 

caridade 

 

Cada associado depositará a quota anual estabelecida 

estabelecida pela exigência da vida associativa e 

participará das iniciativas e das obras de caridade 

promovidas pela Agregação. 
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FORMULA DE ADESÃO 

 

Pai santo, 

suscitastes em São Pedro Julião Eymard 

um profundo amor pela Eucaristia, 

na qual Cristo, vosso Filho, 

faz o dom de si mesmo para a vida do mundo. 

Envolvido por esse amor, 

Ele consagrou a sua vida 

para anunciá-lo a seus contemporâneos. 

 

Querendo viver  

a minha consagração batismal, 

segundo o carisma  

de São Pedro Julião Eymard; 

quero pôr o Mistério pascal  

no centro de minha vida, 

interiorizá-lo na oração 

e partilhar com os homens  

a vida que dele brota. 

 

Por isso, eu N. N.,________________________________ 

Exprimo a minha livre vontade, 

de fazer parte da  

AGREGAÇÃO DO SANTÍSSIMO SACRAMENTO 
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e de inspirar-me em seu Projeto de vida. 

Confiando na intercessão  

da Virgem Maria, 

peço-vos, Senhor, de trabalhar  

para construção de um mundo  

fundado sobre a justiça e sobre o amor, 

a fim de que venha o Reino de Cristo  

e seja manifestada a vossa glória. 

 

Aclamação da Assembleia: 

 

Porque Vosso é o Reino, 

o poder e a glória  

para sempre.  

Amém! 

 

* * * 
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