
 

  
Comunidade Católica SANTOS ANJOS 

Associação Privada de Fiéis de Direito Diocesano 

 

NOVENA AO BEATO INÁCIO DE AZEVEDO E COMPANHEIROS 
 
Começa no dia 08 de julho a Novena dos 40 Mártires do Brasil, cuja festa litúrgica se celebra no 

dia 17 desse mês. Cada pessoa, no entanto, pode fazer a mesma novena, em privado, em 
qualquer altura do ano. (COM APROVAÇÃO ECLESIÁSTICA) 

 
UM POUCO DA HISTÓRIA 

“Talvez nunca tenha descido o rio Tejo um contingente tão numeroso de missionários. Foi no 
dia 09 de junho de 1570 quando sete naus e uma caravela, com sete dezenas de jesuítas a 
bordo, partiam com destino ao Brasil. Mas quem o diria, nenhum deles lá chegará.  

Capitão desse grande exército, com o ideal de conquistar as Terras de Santa Cruz para Cristo, 
segundo todos os cronistas, era o Padre Inácio de Azevedo, que nomeado Provincial da 
Companhia de Jesus nas Terras de Santa Cruz, obtém autorização para recrutar missionários. 
Consegue reunir 70 religiosos, 16 mestres de artes e ofícios e mais vinte e tantas pessoas entre 
trabalhadores com famílias e pretendentes à vida religiosa, num total de cem pessoas. Por 
alguns meses, antes de embarcar, recolhe-se em Vale do Rosal, na Caparica, propriedade do 
Colégio de Santo Antão de Lisboa. E com os religiosos se preparam para a missão com 
exercícios de virtude, oração e mortificação. 

Na nau Santiago embarcam 40 jesuítas: 2 sacerdotes, um diácono e todos os demais, irmãos 
estudantes e artistas de vários ofícios. Quando se dirigem para Palma, porto principal, no 

arquipélago das Canárias, cai sobre a nau portuguesa, o calvinista francês Jaques Sória e todos 
os 40 jesuítas foram martirizados a 15 e 16 de julho de 1570 nas águas do porto de Tazacorte. 

Extraordinária foi a repercussão deste martírio nos meios europeus onde se vivia o fervor do 
espírito missionário do tempo.  

Santa Teresa de Ávila assistiu, na sua oração mística, a coroação no céu dos 40 jesuítas. Entre 
eles um seu parente – o Irmão Francisco Godoy. E um ano depois, São Pio V deu o título de 
Mártires ao padre Inácio de Azevedo e seus companheiros. E Gregório XV reconheceu o Culto, 
beatificando-os. (Trechos extraídos do folheto GRAÇAS DOS MÁRTIRES DO BRASIL)  

Como nos fala esta história de missão e martírio, vemos no relato que muitos foram se 
apresentando, mas no tempo de preparação, foram desistindo. Observamos o número inicial 

de 100 pessoas e, no embarque, este número era de apenas 40 missionários. Observamos 
também que estes que se deixaram conduzir por Deus foram confiando no chamado e na Graça 
da missão. Eles alcançaram o Céu, e pela sua intercessão podemos apresentar nossas 
necessidades e sofrimentos. Não só a eles, mas também a nós, Deus promete o Céu se nos 
mantivermos fiéis até o fim. 

E nos dias de hoje, como missionários que somos pelo Batismo, certamente passamos por 
muitas situações difíceis, numa realidade para muitos de verdadeiros “martírios” quotidianos. 
Cada um tem sua história, mas um mesmo desejo de servir a Deus! Vamos então através desta 
Novena, clamar pelos nossos pedidos, mas também responder com auxílio do Espírito Santo, 
oferecendo a vida no “sim” de cada dia e, dando testemunho do Evangelho de Cristo, na 
certeza de que o Ressuscitado caminha conosco e que Maria nos assiste com seus Anjos.  
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ORAÇÃO INICIAL (de cada dia) 
Oremos: Gloriosos mártires que abrasados de amor das almas, deixastes a família e a pátria e 

vos entregastes ao Senhor para trabalhar nas terras longínquas do Brasil: atraí muitos jovens à 

vida missionária, com a vossa intercessão e exemplo, que se entreguem generosamente ao 

serviço dos irmãos e os conduzam às alegrias eternas. Vós a quem o Senhor tanto amou, que 

ainda antes de chegardes às vossas missões, vos premiou as virtudes e o zelo com a palma do 

martírio, alcançai-nos as graças, que vos pedimos, se forem para maior glória de Deus e para o 

bem das nossas almas. Amém. 

 

ORAÇÃO FINAL (de cada dia) 
Oremos: Todo poderoso e eterno Deus, que no Beato Inácio e seus companheiros, permitis 

que veneremos numa só solenidade as palmas de 40 mártires, concedei-nos propício que 

possamos imitar a invencível constância na fé desta falange de mártires, cuja glória no céu 

jubilosos contemplamos. Por Cristo Nosso Senhor. Assim seja. 
 

1º DIA – Iniciemos com a Palavra de Deus: “Passando ao longo do mar da Galileia, viu Simão 

e André, seu irmão, que lançavam as redes ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse-lhes: 

vinde após mim; eu vos farei pescadores de homens. Eles no mesmo instante, deixaram as 

redes e seguiram-no.” (Mc 1,16-18) 

Percebemos que o chamado não se deve a competência ou sabedoria, mas a confiança que 
Deus tem em nós. Assim nos chama a segui-lo.  

“Nessa realidade, ao mesmo tempo em que somos chamados a crer no impossível, nos 

alegramos em saber que o Espírito Santo virá em socorro de nossa fraqueza e nos cobrirá com 

Sua presença e nos dará força. (RVCSA, 23 – Regra de Vida da Comunidade Santos Anjos)  

Oremos: Por todos nós, para que nossa vida seja uma resposta de amor ao chamado de Deus.  

Rezar pelas intenções do Santo Padre: Pai-Nosso, Ave-Maria, Glória ao Pai.  

➢ Rogai por nós, Beato Inácio de Azevedo e Companheiros Mártires! - Para que 

sejamos dignos das promessas de Cristo.  

2º DIA – “Ora, vós sois o corpo de Cristo e cada um de sua parte, é um dos seus membros.” 
(1Cor 12,27)  

O Sacramento do Batismo nos faz membros uns dos outros e nos incorpora a Igreja cujo Selo 

Batismal capacita e compromete a nós cristãos a servirmos a Deus, como nos ensina o 

Magistério da Igreja. O Beato Inácio de Azevedo e companheiros nos deixaram o testemunho 

de vida comprometida como batizados.  

Oremos: Por todo corpo de Cristo, os batizados, para que vivam e testemunhem 

conscientizando-se de sua missão na Igreja e no mundo.  

Rezar pelas intenções do Santo Padre: Pai-Nosso, Ave-Maria, Glória ao Pai.  

➢ Rogai por nós, Beato Inácio de Azevedo e Companheiros Mártires! - Para que sejamos 
dignos das promessas de Cristo.  
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3º DIA – “Senhor que queres que eu faça?” (At 9,6) 

Para seguir Jesus precisamos estar livres, mas lembremos que só somos atraídos a Ele por já 

estarmos livres. Quantas dúvidas temos em relação a este segmento: como ficará a minha 

vida, meu trabalho, meus estudos, minha família...  

Continuando no versículo acima: ‘respondeu-lhe o Senhor: “Levanta-te, entra na cidade. Aí 

te será dito o que deves fazer.”  

Nos encontramos com Jesus, mas continuamos e precisamos continuar com as tarefas e com 

as rotinas, mas a partir do encontro, deixar a Luz de Cristo nos inundar, penetrar em todo 

nosso ser para despojar-nos de todo supérfluo, e adequarmo-nos ao que é útil.  

Ser missionário é a resposta de amor ao Amor que veio ao nosso encontro. “Livremo-nos de 
tudo que nos leva ao ativismo para que não sejamos arrastados a superficialidade em nossa 
espiritualidade e missão. O que somos deverá sempre priorizar sobre tudo o que fazemos: 
primeiro devemos ser para depois fazer.” (RVCSA, 129)  

Oremos: Por todos os nossos familiares e queridos que ainda não deram sua resposta ao 

chamado de Deus, por todo engano ou doenças que os afastam do Caminho.  

Rezar pelas intenções do Santo Padre: Pai-Nosso, Ave-Maria, Glória ao Pai.  

➢ Rogai por nós, Beato Inácio de Azevedo e Companheiros Mártires! - Para que 

sejamos dignos das promessas de Cristo.  

4º DIA – Jesus disse-lhes: “Grande é a messe, mas poucos são os operários. Rogai ao senhor 
da messe que mande operários para a sua messe.” (Lc 10, 2)  

O Beato Inácio de Azevedo e seus Companheiros seguiram Jesus por amor às almas ao escutar 

o chamado, deixaram para trás seus planos pessoais. Eram jovens e com certeza tinham 

muitos projetos e sonhos, mas o chamado foi mais forte. A vontade Divina os faz renunciar 

pois os corações encontravam-se inflamados por amor à Deus, quando estamos inflamados 

por esse amor nada tem maior valor, e o fazer e o querer passa ser a cada dia o realizar o que 

o Senhor deseja para nossa vida, sem nos precipitarmos na vontade humana.  

Oremos pela diversidade de vocações, sejam estas ao matrimônio, celibatária, sacerdotal, 

religiosa, leigos consagrados, suscitando, principalmente em nossa família, operários para a 

grande messe do Senhor.  

Rezar pelas intenções do Santo Padre: Pai-Nosso, Ave-Maria, Glória ao Pai.  

➢ Rogai por nós, Beato Inácio de Azevedo e Companheiros Mártires! - Para que 

sejamos dignos das promessas de Cristo. 

5º DIA – “Voltaram eles então para Jerusalém do monte chamado das Oliveiras que fica perto 
de Jerusalém, distante uma jornada de sábado. Tendo entrado no Cenáculo, subiram 
ao quarto de cima onde costumavam permanecer. Eram eles: Pedro e João, Tiago, 
André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelador, e 
Judas, irmão de Tiago. Todos eles perseveravam unanimemente na oração, 
juntamente com as mulheres, entre elas Maria, mãe de Jesus e os irmãos dele.”      
(At 1, 12-14)  



 
 

4 
 

Vemos nesta passagem que podemos refletir sobre “perseverar unanimemente na oração.” 

Lembrando que somos discípulos missionários, antes de irmos em missão devemos ser 

discípulos porque seguimos Jesus, nosso mestre. Para seguir temos que ser íntimos, confiando 

no chamado, lembrando que a obra é d’Ele. Nós somos convidados a “segui-lo”. Jesus é o 

mesmo ontem, hoje e sempre (Hb 13,8) e tudo o que passou, seguindo-O, também 

passaremos. As realidades divinas são atualizadas em nosso dia a dia e só conseguimos segui-

lo nos convertendo a cada dia pela oração pessoal e comunitária. Estarmos com Jesus na Sua 

Igreja e segui-lo em cada missão que nos é proposta.  

“Com todo empenho vivamos a comunhão e a disponibilidade para cooperação e serviço em 

todas as paróquias e realidades eclesiais, principalmente aquelas nas quais existam nossas Casas 

de Missão.” (RVCSA, 128)  

Oremos: Pelos batizados que estão afastados da Igreja, para que retornem e acolham o 

abraço do Pai que espera ansiosamente esta volta.  

Rezar pelas intenções do Santo Padre: Pai-Nosso, Ave-Maria, Glória ao Pai.  

➢ Rogai por nós, Beato Inácio de Azevedo e Companheiros Mártires! - Para que sejamos 
dignos das promessas de Cristo. 

6º DIA – “Refiro-vos essas coisas para que tenhais a paz em mim. No mundo haveis de ter 
aflições. Coragem! Eu venci o mundo.” (Jo 16,33)  

O seguimento de Jesus nos exige confiança no momento em que dizemos “sim” no que se 

refere a Sua vontade para cada um de nós, a nossa vocação. Ele está e estará sempre ao 

nosso lado nos mostrando o caminho a seguir.  

Como a Virgem Maria na Anunciação ao dizer o” Sim” à vontade de Deus, realiza o projeto 

do Senhor para a humanidade, pois por meio dela entra a salvação para o mundo, seu filho 

Jesus, o o Deus que Salva. Ela não coloca condições nem tão pouco duvida, mas 

tem confiança, renuncia a tudo assumindo todas as consequências que virão.  

O Espírito Santo que veio sobre a Virgem Maria é o mesmo que hoje vem sobre nós para nos 

dar forças e coragem para assumir com destemor o nosso “sim” ao projeto de Deus para cada 

um de nós, e como fruto a paz em nosso interior. Tenhamos nossos olhos fitos no Céu de onde 

virá nosso socorro e assim possamos como Maria Santíssima dizer com confiança: “Eis aqui a 

serva do Senhor, faça-se em mim segunda a tua vontade.” (Lc 1, 38)  

Oremos: Por intercessão da Virgem Maria e do Beato Inácio de Azevedo e companheiros 

mártires, peçamos a coragem de dizer “sim” e de testemunhar nossa fé em meio a esse 

mundo que vivemos tão conturbado diante da inversão dos verdadeiros valores cristãos.  

Rezar pelas intenções do Santo Padre: Pai-Nosso, Ave-Maria, Glória ao Pai.  

➢ Rogai por nós, Beato Inácio de Azevedo e Companheiros Mártires! - Para que 

sejamos dignos das promessas de Cristo. 
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7º DIA – “Um homem de posição perguntou então a Jesus: Bom mestre, o que devo fazer 
para possuir a vida eterna? Jesus respondeu-lhe: Por que me chamas bom? 
Ninguém é bom senão só Deus. Conheces os mandamentos: não cometerás 
adultério; não matarás: não furtarás; não dirás falso testemunho; honrarás pai e 
mãe.” Disse ele: Tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. A estas 
palavras, Jesus lhe falou: Ainda te falta uma coisa; vende tudo o que tens, dá-o aos 
pobres, e terás um tesouro no céu; depois vem e segue-me. Ouvindo isto, ele se 
entristeceu, pois era muito rico. Vendo-o entristecer-se, disse Jesus: Como é difícil 
aos ricos entrarem no reino de Deus! É mais fácil passar o camelo pelo fundo duma 
agulha do que o rico entrar no reino de Deus. Perguntaram aos ouvintes: Quem 
então poderá salvar-se? Respondeu Jesus: O que é impossível aos homens é possível 
a Deus. Pedro então disse: Vê que nós abandonamos tudo e te seguimos. Jesus 
respondeu: Em verdade vos declaro, ninguém há que tenha abandonado, por amor 
do reino de Deus, sua casa, sua mulher, seus irmãos, seus pais, ou seus filhos, que 
não receba muito mais neste mundo, e no mundo vindouro a vida eterna.”                
(Lc 18, 18-30)  

Vemos nesta leitura oportuna, um momento para refletir com mais atenção o que pede o 

coração. Quando nos voltamos para responder ao chamado de Jesus, já estamos querendo 

segui-lo mais de perto, e podemos cair do mesmo modo que este jovem, nas nossas ideias 

sobre o seguimento. Supomos que não somos capazes, que temos que nos preparar, que 

temos que ter dons extraordinários, portanto vamos entender de uma vez por todas que o 

chamado para missão é para seguir Jesus.  

Amar como Ele amou, fazer a vontade do Pai, não nos fará desaparecer nem virar um robô. 

Somos chamados a ser como somos, o Senhor faz em nós maravilhas.  

“Bem-aventurada és tu que crestes, pois se hão de cumprir as coisas que da parte do Senhor 

te foram ditas.” (Lc 1 ,45)  

“Somos chamados por Deus para viver o seguimento de Jesus Cristo, em meio às atividades 

profissionais e familiares.” (RVCSA, 116)  

Oremos: Por toda a Igreja, pelo Papa Francisco e os que com ele governam a Igreja de Cristo, 

e por todas as paróquias no mundo inteiro.  

Rezar pelas intenções do Santo Padre: Pai-Nosso, Ave-Maria, Glória ao Pai.  
 

➢ Rogai por nós, Beato Inácio de Azevedo e Companheiros Mártires! - Para que sejamos 
dignos das promessas de Cristo.  

8º DIA – “Mas agora vou para junto de Ti. Dirijo-te esta oração enquanto estou no mundo, 
para que eles tenham a plenitude de minha alegria.” (Jo 17,13)  

“Eles não são do mundo, como também eu não sou do mundo. Santifica-os pela verdade. A 

tua palavra é a verdade. Como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. 

Santifico-me por eles para que também eles sejam santificados.” (Jo 17, 16-19)  

Jesus intercede junto ao Pai primeiramente pelos seus discípulos e por todos nós pela nossa 

santificação.  



 
 

6 
 

Segundo o Catecismo da Igreja Católica, parágrafos 2634 e 2635, a intercessão é uma oração 

de pedido que nos conforma de perto com a oração de Jesus. Interceder, pedir em favor de 

outro, desde Abraão, é próprio de um coração que está em consonância com a misericórdia 

de Deus.  

Enquanto peregrinos na terra precisamos dos intercessores no Céu que vem em auxilio a nossa 

fraqueza e necessidades na caminhada. A intercessão não conhece fronteiras. O Beato Inácio 

de Azevedo e companheiros pelas virtudes adquiridas aqui ainda em vida, agora pertencem a 

Igreja Triunfante que ora por nós junto a Jesus de onde provém toda graça. 

 

Oremos: Com o coração contrito e humilde, peçamos com confiança a intercessão do Beato 

Inácio de Azevedo e companheiros mártires a graça que precisamos em nossa vida e 

principalmente nossa santificação para maior glória de Deus.  

Rezar pelas intenções do Santo Padre: Pai-Nosso, Ave-Maria, Glória ao Pai.  

➢ Rogai por nós, Beato Inácio de Azevedo e Companheiros Mártires! - Para que 

sejamos dignos das promessas de Cristo.  

9º dia – “E disse-lhes Jesus: “Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura.”     
(Mc 16,15)  

Amados irmãos, neste nono dia da novena e ouvindo o comando de Jesus, vamos 

decididamente a outros mundos. Cada irmão é um outro mundo, cada pessoa que passa em 

nosso dia a dia é nosso próximo. Cada um de nós recebe um chamado. Não esqueçamos que 

Deus Uno, Trino e Santo, caminha conosco e o Espírito Santo de Deus nos confirma. Portanto 

somos chamados a testemunhar uma realidade divina em nossa vida cotidiana.  

Encontramos Jesus! Deus nos ama! O Espírito Santo é derramado!  
 
“Antes de tudo, observemos as ordens do Senhor que nos manda em primeiro lugar amar a 
Deus sobre todas as coisas e aos irmãos e irmãs como Ele nos tem amado, porque estes são os 
principais mandamentos que nos foram dados pelo próprio Deus nos quais devemos dirigir 
nossa vida.” (RVCSA, 143) 
 

Oremos: Por todos os leigos que movimentam a Igreja pelo mundo todo, para estarem 

com os olhos fixos no Autor e Consumador de toda obra de Salvação e sigam fiéis e com 

entusiasmo até o fim.  

Rezar pelas intenções do Santo Padre: Pai-Nosso, Ave-Maria, Glória ao Pai.  

➢ Rogai por nós, Beato Inácio de Azevedo e Companheiros Mártires! - Para que sejamos 
dignos das promessas de Cristo. 

 

Beato Inácio de Azevedo e seus 39 Companheiros Mártires, rogai por nós! 
 

“EIS AQUI OS SERVOS DO SENHOR, 

FAÇA-SE EM NÓS SEGUNDO A VOSSA PALAVRA.” (Cf. Lc 1, 38) 


