
Formação 08 

12 a 25 de Abril de 2021 1



Formação Olharzinho

Equipe de Formação Olharzinho

Santos Heróis: São José de Anchieta

Uma boa maneira de educar nossos filhos na fé é contando para eles

histórias incríveis e reais de quem é um grande exemplo de fé, amor a Deus

e prática de virtudes: os nossos Santos heróis, como falaremos hoje de São

José de Anchieta! Contar essas santas histórias enriquecem o imaginário das

crianças! Esse sim é um verdadeiro herói!

O Padre José de Anchieta era um grande amigo das crianças! Um dos

seus milagres foi curar um indiozinho surdo e mudo. Em nome de Jesus, São

José de Anchieta disse para o indiozinho falar e a partir daquele momento

ele falou! Os santos intercedem no céu por nós e nós podemos pedir sempre

a intercessão deles. Vamos conhecer mais sobre esse Santo tão especial!!!
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Prática Sugerida
Durante essa quinzena, sugerimos que todos os dias a criança memorize esse trecho

do famoso poema de São José Anchieta chamado “O poema a Virgem”
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Ó doce chaga, que repara os corações feridos,
Abrindo larga estrada para o Coração de Cristo.
Prova do novo amor que nos conduz a união!
Porto do mar que protege o barco de afundar!

Em Ti todos se refugiam dos inimigos que ameaçam:
Tu, Senhor, és medicina presente a todo mal!
Quem se acabrunha em tristeza, em consolo se 
alegra:
A dor da tristeza coloca um fardo no coração!

Durante essa semana façamos essas perguntas a nós mesmos todos os dias.

Perguntas de reflexão

seg ter qua qui sex sab dom

Preencha os dias em que as atividades foram cumpridas.

Assista com seu (a) filho (a):

Santas Histórias - Ep.7 - São José de Anchieta, clique aqui

Fui caridoso como São José de 
Anchieta?

Abri mão da minha vontade para 
ajudar meu irmão?

Fui perseverante em minhas 
orações?

Eu incentivei a paz na minha casa e 
com meus amiguinhos?

https://youtu.be/Ab_V9E5EmVk
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Contemplação
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• O que você está vendo?

• Quem é o homem de batina preta?   

• Ele parece estar em que lugar?         

• O que ele parece estar mostrando e ensinando ao índio? 

• Será que foi fácil para São José de Anchieta falar de Jesus para os índios? Quais 

perigos ele deve ter enfrentado?
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Olá crianças, como vocês estão?

Hoje vamos aprender sobre um grande herói do nosso Brasil, São José de
Anchieta!

José de Anchieta nasceu em 1534 em um arquipélago conhecido como

ilhas Canárias, na Espanha. Era uma criança muito inteligente, estudiosa e

obediente. Aos 14 anos, seus pais o mandaram morar com seu irmão para

estudar na Universidade de Coimbra, em Portugal. Sempre prestativo e educado,

era conhecido por sua alegria e por ser amigo de todos. Mesmo assim, Anchieta

gostava muito de ficar sozinho para ler e rezar. Sozinho, ele contemplava Jesus em

silêncio no seu coração. Um dia, ele foi até a Catedral de Coimbra e lá ficou por

horas rezando e contemplando a Nossa Senhora. Ele era consagrado a ela, ou

seja, entregou sua vida à Nossa Mãezinha do céu.

Durante suas orações, ele sentiu um chamado no seu coração: “deveria

dedicar sua vida servindo a Deus pregando o evangelho”. Depois desse chamado,

decidiu entrar para a ordem católica Companhia de Jesus tornando-se um Jesuíta,

que é um mensageiro para espalhar a mensagem do amor de Deus no mundo!

Aos 17 anos foi enviado para o Brasil que naquela época era uma terra

desconhecida, selvagem, sem nenhum conforto.

No Brasil, assumiu a missão de educar e evangelizar os índios. São José de

Anchieta aprendeu o tupi-guarani (língua dos indígenas) escreveu poemas,

compôs músicas sobre os mistérios sagrados, evangelizou colonizadores e seus

filhos e até escreveu peças de teatro! Dedicou sua vida ao próximo, em especial

os índios brasileiros, incentivando o respeito e ajudando a fazer um acordo de paz

entre portugueses e índios para que parassem de brigar.

Aprendendo com o Paciollinho
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Visitou vários estados ajudando a catequizar os índios. Conhecido como

Apóstolo do Brasil, fez vários milagres e curava doentes por onde passava. Até

participou da fundação da cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro (que depois

se tornou Rio de Janeiro).

Em junho de 1597, Padre José de Anchieta morreu no estado do Espírito

Santo. Em abril de 2014, ele foi canonizado pelo Papa Francisco, mais de 400 anos

depois de sua morte. No último relatório sobre a sua vida, tinha mais de 5000

estórias de pessoas que alcançaram graças rezando para ele.

É considerado o padroeiro dos catequistas e copadroeiro do Brasil. Sua

festa litúrgica acontece dia 09 de junho.

Agora que aprendemos sobre a história desse grande herói, quero ve-los

contando para seus amiguinhos e também tentando memorizar um pouquinho a

cada dia uma parte de seu mais importante poema que está lá no mural!

São José de Anchieta, exemplo de silêncio, perseverança e caridade, rogai por

nós!

Tudo por Jesus, nada sem Maria!
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Atividade: Desenhos para colorir
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Atividade: Desenhos para colorir
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Atividade: Jogo dos erros
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Encontre as 5 diferenças entre as figuras:
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Caça-Palavras
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As palavras estão na vertical, horizontal e transversal
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Desenho livre
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• Com a ajuda dos pais ou sozinho (a), registre aqui o que aprendeu sobre São José de Anchieta. Pode

ser desenho, pintura, colagem, foto... solte a imaginação! Depois nos envie uma foto do que você

fez para que possamos arquivar na nossa “Galeria”

• Para aqueles que já sabem escrever registre aqui o que você aprendeu com essa formação e o que 

ainda não sabia. Estamos curiosos para saber!


