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Animador: Enquanto não podemos nos reunir 
com os nossos demais irmãos, por conta das 
restrições impostas pela pandemia, rezemos em 
família e em unidade com todos os irmãos e 
irmãs de nossas comunidades. Unidade esta que 
celebramos na Solenidade da Santíssima Trin-
dade e celebraremos na Solenidade de Corpus 
Christi. Momentos profundos de devoção e de fé. 
Também nesta semana, no dia 09/06, celebramos 
a Memória de São José de Anchieta, o “Apóstolo 
do Brasil”. Com seu conhecimento, fé e vontade 
de evangelizar, percorreu boa parte do território 
brasileiro, inclusive o nosso Estado do Espirito 
Santo, em sua missão evangelizadora. Que o seu 
exemplo e testemunho inspire nossas famílias a 
serem também evangelizadoras de outras famí-
lias. Que o nosso Bom Deus nos abençoe, pela 
intercessão de São José de Anchieta.

“Ai de mim se eu não pregar o Evangelho” (1Cor 
9,16-19.22-23)!

I - Preparando os Corações
Prepare um local em sua casa que favoreça a ora-
ção e a meditação. Procure colocar em destaque 
a Palavra de Deus. Se possível, tenha presente 
uma vela acesa e uma imagem de Nossa Senhora.

Animador: cantemos/rezemos juntos:
Eis-me aqui, Senhor (2x)
pra fazer tua vontade, pra viver no teu amor (2x). 
Eis-me aqui, Senhor!
Animador: Estamos reunidos em nome do Pai, 
e do Filho e do Espírito Santo.
Todos: Amém!

Todos: Bendito seja o Senhor Deus, que nos re-
úne em torno de Seu Filho Jesus Cristo e de sua 
Palavra de Vida, pela força do Espírito Santo!

Animador: Invoquemos o Espírito Santo sobre 
nós, para que possamos acolher em nossos co-
rações a mensagem de amor da Trindade Santa, 
rezando:

Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos 
vossos fiéis e acendei neles o fogo do Vosso 
Amor. Enviai o Vosso Espírito e tudo será criado 
e renovareis a face da terra. Oremos: Ó Deus, 
que instruíste os corações dos vossos fiéis, com 
a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos 
retamente todas as coisas; segundo o mesmo Es-
pírito e gozemos da sua consolação. Por Cristo 
Senhor Nosso. Amém!

II – Escuta à Palavra de Deus (1Cor 9,16.23)

Animador: Cantemos/Rezemos juntos:
Eu vim para escutar/ Tua Palavra, Tua Palavra, 
Tua Palavra de amor!

Leitor: Leitura da Primeira Carta de São Paulo 
aos Coríntios:
Irmãos:
16Anunciar o evangelho não é motivo de glória 
para mim.
Pois esta é uma obrigação que me foi imposta.
Ai de mim, se eu não anunciar o evangelho!
23E tudo isso eu faço por causa do evangelho,
para me tornar participante dele. 
Palavra do Senhor.
Todos: Graças a Deus!



Animador: rezemos, meditemos, aprofun-
demos esta Palavra de nossa Salvação. Pri-
meiro façamos silêncio. Depois podemos 
repetir uma palavra ou uma frase (ver-
sículo) que mais nos tocou. Em seguida 
podemos partilhar o que essa Palavra nos 
fez pensar.

Algumas Pistas para a Reflexão:
• Para Paulo, a gratificação de seu apos-

tolado consiste no prazer de pregar o 
evangelho de forma gratuita;

• Evangelizar é acolher o Evangelho 
como força vital que transforma nossa 
existência e que nos configura ao mis-
tério de Cristo;

• Anunciar Jesus Cristo era a razão de 
ser da vida de São Paulo e também de 
São José de Anchieta. Não deve ser 
essa também a razão de ser da nossa 
vida, já que somos os atuais discípulos 
missionários de Jesus?

III – Oração Conclusiva

Animador: Que a Virgem Maria, Esposa 
de São José, nossa Mãe, Rainha da Paz e 
do Perpétuo Socorro, Rainha dos Após-
tolos e Missionários, interceda sempre 
poderosamente pelos seus filhos:

Todos: Pai Nosso… Ave-Maria… Glória 
ao Pai…

Animador: Estivemos e permaneceremos 
unidos em nome do Pai, e do Filho e do 
Espírito Santo. Todos: Amém!
Quero ouvir teu apelo, Senhor, ao teu 
chamado de amor responder. Na alegria 
te quero servir, e anunciar o teu Reino de 
Amor. 
E pelo mundo eu vou cantando o teu 
amor, pois disponível estou, para servir-te, 
Senhor! (bis)

Sobre São José de Anchieta

Ao longo dos 43 anos em que viveu no Brasil, parti-
cipou da fundação de escolas, cidades e igrejas.

Em 1566, Anchieta foi ordenado sacerdote. Três 
anos depois, fundou o povoado de Reritiba, atual 
Anchieta, no Espírito Santo. E, em 1577, foi no-
meado Provincial da Companhia de Jesus no Brasil, 
função que exerceu até 1585. Em 1595, Anchieta 
retirou-se para Reritiba, onde permaneceu até seu 
falecimento, aos 63 anos de idade, em 9 de junho de 
1597.

A assinatura do decreto de canonização do Apósto-
lo do Brasil ocorreu 417 anos depois de sua morte, 
no dia 24 de abril de 2014, pelo papa Francisco, em 
Roma. No relatório final dos postuladores sobre a 
vida do jesuíta, um documento de 488 
páginas, há o registro de 5.350 histórias de pessoas 
que alcançaram graças rezando a José de Anchieta.


