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Avaliação do Projeto Comunitário 2014-2018 Cenáculo 

Noviciado, Sete Lagoas. 

 

Vida Fraterna: 

A) – De forma concreta e proveitosa nossa vida fraterna foi tomando 

forma a partir das particularidades de cada um, desde os 

religiosos como também os noviços. Preservamos a maior 

participação nos momentos comuns como refeições, pois assim 

nos conhecemos mais, onde partilhamos muito os valores, 

experiências pessoais e partilhas ministeriais enfocando a 

realidade dos fieis participantes do Santuário. Muitas partilhas 

em torno da política, econômica na América Latina. Assuntos 

pertinentes também sobre a Congregação, como as assembleias e 

Capítulo Geral. 

Buscando a dinamização do nosso Projeto Comunitário, os nossos 

passeios não foram realizados conforme o calendário, no entanto 

foram realizados em sua maioria em datas oportunas, envolvendo 

também outros religiosos e aproveitando as formações realizadas 

em outros estados e outros locais. 

As confraternizações tiveram maiores enfoques nas 

comemorações de aniversários natalícios, jubileu, datas festivas 

da Congregação, ordenações, posse do Bispo na diocese, festa da 

Catedral de Santo Antônio e também as promovidas pelo nosso 

Santuário como festival de tortas e festas juninas, semana 

Eucarística 2018 como a recepção dos padres convidados. 

Envolvendo a toda a comunidade, isto é noviços e religiosos, não 

foram realizadas, mas de maneira sistemática como está previsto 

no projeto de forma separada houve encontros. 

Sabendo da exigência do projeto formativo, vários religiosos 

sacramentinos abraçaram o convite e o desafio de estar 

contribuindo para a formação dos noviços, como também 
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religiosas de outras congregações, sacerdotes seculares de Sete 

Lagoas e de Belo Horizonte e leiga sss desenvolvendo os vários 

temos previstos pelo Plano de Formação Segue-me. 

B) – Propedêutico no R1 foi utópico, mas por sua vez, realizado em 

Buenos Aires e em San Martin em andamento. 

Com abertura e interesse o Plano de formação Clasfor está sendo 

abraçado por nossa Província em todas as nossas etapas de 

formação. 

Encontro dos formadores e promotores vocacionais demonstra um 

clima de muito respeito e envolvimento, sem polemicas e com um 

clima bem positivo. 

Não foram realizados encontros de convivências no regional 2. 

Positivamente foram realizados os encontros dos superiores. 

Em nossa comunidade não foi adotada a agenda vocacional local, 

mas por sua vez abraçamos a oração vocacional em todas as 

nossas atividades sacramentina. 

 

Vida Orante: 

A) – Celebrações em Comum: Com boa participação em maior parte 

do projeto, mas devido à vida servidora, em algumas celebrações 

da liturgia das horas se ausenta um. Sempre e, sobretudo os 

noviços, estão envolvidos com o mestre nas adorações com os 

leigos sss, e os retiros foram realizados pelos assessores da 

formação proposta no plano. 

Oração pessoal é realizada no interior do Santuário na parte da 

tarde, a qual é encerrada com a oração das vésperas nos últimos 

meses, pois anteriormente eram realizadas na capela interna. 

Retiros bem participativos e com excelentes conteúdos 

desenvolvidos pelos assessores no noviciado. 

B) – Houve uma presença, participação ativa no início das nossas 

assembleias, adesão responsável pelos religiosos. 
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Quanto aos roteiros foram bem utilizados com a formação dos 

noviços. 

Não tivemos ocasião de aprofundar na Mensagem do II Capitulo 

Provincial. 

Não houve empenho na reanimação do Centro Eucaristia. 

 

Vida Servidora: 

A) – Com muito empenho nossos trabalhos pastorais de diversas 

formas têm sido desenvolvidos no Santuário, no Hospital 

Municipal e nas salas velórios socorrendo fieis provindos de 

diversas paroquias da diocese. 

O Santuário por parte dos religiosos se empenham para 

arrecadar cestas básicas para famílias carentes da periferia da 

cidade. 

Existe o interesse e a preocupação do acompanhamento da 

comunidade de leigos sss presente no Santuário. 

Após o rompimento da timidez a manutenção da comunidade 

foi ganhando adeptos, há preocupação em preparar a recepção 

para um hospede, nossos espaços comuns tem ganhado 

brilho. 

B) Adoração orientada para o MESC e leigos e leigas de várias 

paroquias no segundo domingo e no quarto domingo a tarde 

para um pequeno grupo de leigos de várias formações (Novena 

de Natal, Campanha da Fraternidade e outros). 

Tendo como projeto em fase avançada o serviço de escuta no 

Santuário. 

Retomamos com uma boa participação tanto dos leigos, quanto 

dos religiosos nossa semana eucarística em nosso Santuário, 

envolvendo vários padres diocesanos e sacramentinos. 

Houve boa participação nos encontros de párocos e reitores, com 

disponibilidade e empenho da equipe preparatória. 
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Mediante ao empenho do primeiro responsável se busca 

acompanhar e orientar a ALLS local. 

 

Dimensão Econômico-Administrativa 

A) – Nossa comunidade tem plena sustentabilidade dos ministérios 

de seus religiosos. 

O SMF tem sido implantado em todas as nossas comunidades, 

recebendo atualizações online e facilitando a confecção de vários 

trabalhos contábeis. 

Ainda nos falta muito para amadurecermos neste âmbito da 

pratica de prestações de contas. 

B) – Encontro dos ecônomos foi satisfatório com um bom 

aproveitamento no aprofundamento sobre o SMF e outros temas 

pertinentes. 

A revitalização de nossa comunidade tem exigido um valor 

significativo, dentre eles na rede hidráulica, segurança, aquecedor 

solar, reforma banheiros, refeitórios e troca de portas e guarda-

roupas dos quartos, como também a reforma do escritório local. 

Por empenho de nosso noviço a comunicação com o Centro 

Emaús em BH tem sido constante nos períodos festivos e 

formativos. 

A dinamicidade em tornar a contribuição à Cúria Provincial de 

forma eletronicamente facilitou muito para com a nossa 

comunidade. 

Os fundos foram criados e a dinamicidade da economia da 

província ficou assim mais clara para ser compreendida. 

 

Pe. Raimundo Dan 

Pe. Vittorio Baggi 

Pe. Renivaldo Bruno 

 


