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ENCARTE DA REVISTA ROGATE 342

ANIMADOR: No primeiro dia do mês de 
junho,  ce lebramos Santo Aníbal , 
considerado pai dos órfãos e dos pobres e 
apóstolo da oração pelas vocações. Ele 
teve uma vida de total dedicação aos mais  
necessitados.

TODOS: Deus mora no coração de quem 
tem misericórdia.

Ler Mateus 9, 35-38

Imagem de Santo Aníbal; ao redor, ovelhas 
feitas de papel com uma palavra em cada 
lado. No primeiro lado: POBREZA, FOME, 
SEDE, INJUSTIÇA, FALTA DE CUIDADO, 
ABANDONO...; no segundo lado: CARINHO, 
COMIDA, ÁGUA, ABRAÇO, ALEGRIA... 

LEITOR 1: Santo Aníbal nasceu no dia 05 
de junho de 1851 numa cidade da Itália 
chamada Messina. Ficou órfão de pai aos 
dois anos de idade.  

LEITOR 3: Um dia, antes de se tornar 
padre, Santo Aníbal se encontrou com um 
pobre chamado Zancone, conversou com 
ele e foi conhecer onde morava, um bairro 
pobre chamado Avinhão.

TODOS: Deus está onde existe amor e 
caridade.

LEITOR 2: Na escola aprendeu muitas 
coisas, entre elas, a caridade. Sabia 
partilhar com aqueles que não tinham.

ANIMADOR: Ao ler a Bíblia, Santo Aníbal 
entendeu que Deus tinha uma missão para 
ele. Vamos ler o trecho que o ajudou a 
compreender esse chamado.

Fazer uma reflexão sobre a falta de pessoas 

para ajudar na Igreja, nas diversas necessidades, 
e reforçar o sentido da oração pelas vocações. 
Depois, cada participante, em sua vez, deve 
inverter o lado de uma das ovelhas e dizer: 
“Enviai, Senhor, operários e operárias para a 
vossa messe”.

LEITOR 1: Não foi uma tarefa fácil. Depois 
de muito trabalho e com a ajuda de muitas 
pessoas, Santo Aníbal foi morar naquele 
lugar de pobreza e trouxe de volta a 
dignidade das pessoas.

LEITOR 2: Sua vida foi dedicada ao pedido 
de Jesus: “Peçam a Deus que envie pessoas 
para ajudarem no trabalho da Igreja”.

TODOS: Ó Pai, que escolhestes Santo Aníbal 
para esta linda e importante missão, ajudai-
nos a imitar o seu exemplo de caridade e 
amor pelos mais necessitados, pelas crianças 
abandonadas. Enviai operários e operárias 
para a vossa Igreja!
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