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Escolho um texto bíblico. Defino a duração 
da oração. Busco um LUGAR tranquilo e 

agradável que ajude a me concentrar.
Encontro uma boa POSIÇÃO corporal.

Faço SILÊNCIO interior e exterior. 
RESPIRO lentamente, suavemente. Tomo 

CONSCIÊNCIA de que estou na PRESENÇA 
de DEUS. Faço com devoção o sinal da cruz.

PEÇO a DEUS Nosso Senhor para que todos 
os meus desejos, pensamentos e sentimentos 

estejam voltados unicamente para o seu louvor 
e serviço. Peço a GRAÇA que verdadeiramente 

DESEJO receber de DEUS.

LEIO o texto devagar, saboreando as palavras que mais 
me “tocam”. REFLITO por que esta frase, palavra, ideia 

me chama a atenção. CONVERSO com Deus como  
um amigo: falo, escuto, peço, louvo, pergunto, silencio,  

seguindo os sentimentos experimentados na oração.

Recordo o meu ENCONTRO com DEUS. Anoto o que 
foi mais importante na oração: o texto mais significativo 

(palavras, frases e imagens); os pensamentos predominantes; 
os questionamentos; os sentimentos de consolação ou 

desolação; se houve apelos e como me senti diante deles.
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No mês de junho, somos convidados a celebrar importantes solenidades e festas 

litúrgicas: Domingo de Pentecostes, Domingo da Santíssima Trindade, Solenidade do 

Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo, Solenidade do Sagrado Coração de Jesus, Natividade  

de São João Batista; além de fazer memória de José de Anchieta, padroeiro do Anchietanum, 

e Luís Gonzaga, patrono da juventude. Nesse tempo, também estamos vivendo um momento 

importante de nossa Igreja: a preparação para o XV Sínodo dos Bispos, cuja temática será  

“os jovens, a fé e o discernimento vocacional”. Dessa forma, peçamos a Deus que nos ilumine 

com o Espírito de discernimento, inspirados por essas celebrações, e nos ponhamos em 

atitude de escuta atenta dos ensinamentos de Cristo, nos preparando para rezar, refletir e 

contribuir com o Sínodo dos Bispos sobre a juventude.

Oração preparatória para todos os dias 
Senhor, que todos os meus pensamentos, ações e afetos sejam  

puramente ordenados ao seu serviço e louvor.
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PRIMEIRA SEMANA
Espírito Santo que nos inspira

Nossa oração, nesta semana, é fortemente inspirada pela memória de Maria e dos 

discípulos reunidos em Jerusalém, quando “todos ficaram cheios do Espírito Santo” (At 2, 

4). Esse Espírito envolveu as primeiras comunidades cristãs e continua nos animando em 

nossa caminha de Igreja. Sejam leigos e leigas, religiosos e religiosas, adultos e jovens, nossa 

caminhada de fé não tem sentido se não formos inspirados pelo Dom de Deus. Dessa forma, 

peçamos ao Pai que nos envie seu Espírito, a fim de nos animar, fortalecer, renovar em nossa 

caminhada, especialmente nesse momento de preparação para o Sínodo dos Bispos sobre 

a juventude. “A Igreja está consciente de que possui ‘o que constitui a força e o encanto dos 

jovens: a faculdade de se alegrar com o que começa, de se dar sem nada exigir, de se renovar 

e de partir para novas conquistas’” (Documento Preparatório para o XV Sínodo dos Bispos).

Pedido para todos os dias da semana: 
Senhor, envia-nos teu Espírito, para sermos uma Igreja de amor, justiça e alegria.

Sábado
Sexta

Quinta
Quarta

Terça
Segunda

Domingo

10 de junho de 2017

5 de junho de 2017

4 de junho de 2017

Mc 12, 28-34 “Amarás o Senhor teu Deus.  
Amarás o teu próximo.”

Mc 12, 18-27 “Ele não é Deus de mortos, mas de vivos!”

Memória de São José de Anchieta
Mc 12, 35-37 “Uma grande multidão  
o escutava com prazer.”

Mc 12, 38-44 “Esta viúva pobre deu mais  
do que todos os outros.”

6 de junho de 2017

7 de junho de 2017

8 de junho de 2017

9 de junho de 2017

Domingo de Pentecostes  
Jo 20, 19-23 “Recebei o Espírito Santo!”

Mc 12,1-12 “Tornou-se a pedra mais importante.”

Mc 12, 13-17 “Dai a César o que é de César,  
e a Deus o que é de Deus.”
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Somos convidados, nessa semana, a lançar um olhar sobre a juventude, em 
nossa realidade local e também em nossa sociedade como um todo. Consideremos como 
vivem os e as jovens que conhecemos, suas buscas e suas conquistas. Não nos esqueçamos 
dos desafios enfrentados pela juventude, sobretudo as situações de exclusão, violência, 
encarceramento, extermínio etc. “Em muitas partes do mundo, os jovens experimentam 
condições particularmente árduas, em cujo âmbito se torna difícil criar o espaço para 
escolhas de vida autênticas, na ausência de margens até mínimas de exercício da liberdade” 
(Documento Preparatório para o XV Sínodo dos Bispos). Conhecer a realidade juvenil, com 
todas as suas alegrias e dificuldades, é um passo imprescindível para servir na missão junto 
à juventude, também para contribuir com a Igreja na preparação para o XV Sínodo do 
Bispos. De que modo percebemos a realidade dos jovens? Quais são os principais desafios e 
quais as oportunidades mais significativas para os jovens do nosso país hoje?

Pedido para todos os dias da semana: 
Senhor, ajuda-nos a lançar um olhar autêntico à realidade juvenil  

e ânimo para atuar na construção do teu Reino.

SEGUNDA SEMANA
Jovens, Igreja e sociedade

Sábado
Sexta

Quinta
Quarta

Terça
Segunda

Domingo

17 de junho de 2017

12 de junho de 2017

11 de junho de 2017

Solenidade do Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo
Jo 6, 51-58 “Quem comer deste pão viverá eternamente.”

Mt 5, 17-19 “Aquele que praticar e ensinar os 
mandamentos...”

Mt 5, 27-32 “Não cometerás adultério.”

Mt 5, 33-37 “Seja o vosso sim: sim.”

13 de junho de 2017

14 de junho de 2017

15 de junho de 2017

16 de junho de 2017

Solenidade da Santíssima Trindade 
Jo 3, 16-18 “Deus enviou seu Filho ao mundo.”

Mt 5, 1-12 “Bem-aventurados os pobres em espírito.”

Mt 5, 13-16 “Vós sois a luz do mundo.”
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A caminhada de toda comunidade de fé requer que as pessoas sejam sensíveis à 

inspiração e à atuação de Deus, que nos anima através de seu Espírito. Por isso, o exercício 

do acompanhamento espiritual é um serviço para ajudar na escuta e no discernimento. 

Esse serviço se faz ainda mais importante para a juventude, cuja condição é marcada por 

momentos de escolhas, busca de novas experiências, desejo de realização nos campos pessoal, 

afetivo, profissional... “No compromisso de acompanhamento das jovens gerações, a Igreja 

acolhe a sua chamada a colaborar para a alegria dos jovens, em vez de procurar apoderar-se 

da sua fé. Em última instância, este serviço radica-se na oração e no pedido do dom do Espírito 

que guia e ilumina todos e cada um” (Documento Preparatório para o XV Sínodo dos Bispos).  

Reflitamos, nessa semana, como nossa comunidade de fé tem se colocado a servir e 

acompanhar tantos e tantas jovens: que tempos e espaços são dedicados ao acompanha-

mento espiritual pessoal? Que acompanhamento espiritual é proposto à juventude?

Pedido para todos os dias da semana: 
Senhor, ajuda-nos a ser sensíveis ao teu Espírito e atento à tua Palavra.

TERCEIRA SEMANA
O acompanhamento de jovens 

Sábado
Sexta

Quinta
Quarta

Terça
Segunda

Domingo

24 de junho de 2017

19 de junho de 2017

18 de junho de 2017

Mt 6, 7-15 “Vós deveis rezar assim.”

Memória de São Luís Gonzaga
Mt 6, 1-18 “Reza a teu Pai que está oculto.”

Solenidade do Sagrado Coração de Jesus
Mt 11, 25-30 “Eu sou manso e humilde de coração”

Natividade de São João Batista
Jo 1, 57-66 “João é o seu nome”

20 de junho de 2017

21 de junho de 2017

22 de junho de 2017

23 de junho de 2017

11º Domingo do Tempo Comum 
Mt 9, 36 - 10,8 “Jesus chamou os doze discípulos  
e os enviou.”

Mt 5, 38-42 “Caminha dois com ele!”

Mt 5, 43-48 “Amai os vossos inimigos.”
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Nessa semana, somos convidados a refletir, de forma mais atenta, a realidade da 
juventude latino-americana. Consideremos quais são as particularidades e as necessidades 
que marcam os e as jovens no nosso continente e, de forma mais específica, no Brasil. Nesse 
sentido, o documento preparatório para o XV Sínodo dos Bispos nos provoca a pensar 
nas situações de violência extrema, nas possibilidades de engajamento sociopolítico, na 
questão da secularização. De que modo as nossas comunidades se ocupam dos jovens 
que experimentam situações de violência extrema (guerrilhas, quadrilhas, prisão, 
toxicodependência, casamentos forçados), acompanhando-os ao longo dos percursos 
de vida? Que formação oferecemos para apoiar o compromisso dos jovens em âmbito 
sociopolítico, tendo em vista o bem comum? Em contextos de forte secularização, que ações 
pastorais resultam mais eficazes para prosseguir um caminho de fé depois do percurso 
de iniciação cristã? A partir dessas provocações, reflitamos sobre importantes práticas 
pastorais que marcam a Igreja latino-americana.

Pedido para todos os dias da semana: 
Senhor, que abençoa a juventude da América Latina e  

fortalece nossa caminhada de fé.

QUARTA SEMANA
Juventude na América Latina 

Sábado
Sexta

Quinta
Quarta

Terça
Segunda

Domingo

1º de julho de 2017

26 de junho de 2017

25 de junho de 2017

Mt 7, 21-29 “Ele as ensinava como quem tem autoridade.”

Mt 7, 15-20 “Pelos seus frutos vós os conhecereis.”

Mt 8, 1-4 “Se queres, tu tens o poder de me purificar.”

Mt 8, 5-17 “Vai e seja feito como tu creste.”

27 de junho de 2017

28 de junho de 2017

29 de junho de 2017

30 de junho de 2017

12º Domingo do Tempo Comum
Mt 10, 26-33 “Não tenhais medo!”

Mt 7, 1-5 “Tira primeiro a trave do teu próprio olho.”

Mt 7, 6-14 “Nisto consiste a Lei e os Profetas.”



Natural da Ilha 

de Tenerife, a maior 

das Canárias, foi 

estudar em Coimbra 

aos 14 anos de idade. 

Fez o curso superior 

de Humanidades e 

tornou-se excelente 

latinista. Entrou para 

a Companhia em 1551. 

Adoeceu seriamente no Noviciado e após 

os votos foi destinado ao Brasil, por causa 

da fama de bom clima para doentes. De 

fato, aqui melhorou muito. Foi mestre em 

Piratininga, que se tornou a cidade de São 

Paulo. Foi refém de pazes em Iperuí onde 

compôs o Poema da Virgem. Participou 

da fundação da cidade do Rio de Janeiro. 

Ordenado sacerdote, trabalhou dez anos 

na região de São Paulo, como superior, e 

depois outros dez anos como provincial 

do Brasil. Os últimos anos passou numa 

aldeia indígena, em Reritiba, atual cidade 

de Anchieta, no Estado do Espírito Santo. 

Lá morreu em 1597. Foi grande escritor, 

historiador, poeta e teatrólogo. Beatificado 

solenemente por João Paulo II, em 1980, foi 

canonizado pelo Papa Francisco em 2014.

Luís, primogênito 
da famosa família 
dos Gonzagas, nasceu 
em Castiglione, Itália, 
em 1568. Destinado 
a herdar o poder 
e o dinheiro do 
principado de sua 
família, abraçou o 
dever de estudo com 

grande responsabilidade. Na sua formação 
foi submetido ao protocolo das cortes 
italianas e espanholas. Todavia, tendo 
recebido da mãe a educação cristã, desde 
criança mostrava forte inclinação à oração 
e à penitência. Reagiu fortemente contra 
a futilidade daquele mundo, carregado de 
vaidade e corrupção, escolhendo as insígnias 
de Cristo. Lendo as cartas dos missionários 
jesuítas e seus grandes feitos, decidiu entrar 
na Companhia de Jesus e, para isso, teve que 
vencer muitas dificuldades e resistências 
por parte de sua família. Faleceu aos 25 
anos, quando ainda estudante de teologia, 
em Roma, enfraquecido e extenuado pelo 
trabalho que suportou socorrendo aos 
contagiados pela peste. Servo da caridade, 
patrono da juventude, foi canonizado por 
Bento XIII, em 1726.

São José de Anchieta   
Santo do dia - 9 de junho

São Luís Gonzaga   
Santo do dia - 21 de junho
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