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RECORDAÇÃO MENSAL DE SÃO JERÔNIMO EMILIANI 

08 DE JULHO 
1. Disposição Inicial 

Jerônimo foi um grande animador da Reforma Cató-

lica. Para Reformar é importante fazer com que a vida 

uma vez mais seja orientada por Jesus. Peçamos a luz 

do Senhor, para que nossas escolhas e caminhos sejam 

sempre orientados por Deus. 

Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. 

Amém. 

Música: Luz que vem do Alto 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=Ph5k9PDBp1o 

Doce Pai Nosso, Senhor Jesus Cristo, nós Te pedi-

mos, por Tua bondade infinita, de reformar o povo 

cristão, segundo aquele estado de santidade que foi 

no tempo dos Teus Apóstolos. Atende-nos, ó Se-

nhor, porque benigna é a tua misericórdia e na Tua 

imensa ternura volte para nós o Teu olhar.  

Senhor Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, tem pie-

dade de nós. (3x) 

No caminho da paz, da caridade e da prosperidade, 

me dirija e me defenda a potência de Deus Pai, a 

sabedoria do Filho, a força do Espírito Santo e a 

gloriosa Virgem Maria. O anjo Rafael que esteve 

sempre com Tobias esteja sempre comigo em todo 

lugar e caminho. Ó Bom Jesus, ó Bom Jesus, ó 

Bom Jesus: Meu Senhor e meu Deus, em Ti confio, 

que eu não seja decepcionado. Amém. 

2. Palavra de Deus  

Música: Palavra aos Pequeninos (Pe. Almir G. Reis) 

Link: www.somascosbrasil.org/musicas Faixa 1 

Evangelho de Marcos 2, 23-28 

(silêncio e meditação do texto bíblico) 

3. Espiritualidade Somasca 

Esta passagem do Evangelho nos ajuda a compre-

ender a difícil missão de viver o espírito da Lei e 

não apenas letras mortas. Muitas estruturas, mo-

dos de vida e até de pensar nos trazem segurança 

por sua rigidez e tradição. No entanto, renovar é 

preciso. Renovar é o ato de trazer para diante de 

nossos olhos aquilo que nos faz caminhar: Jesus. 

“Atendendo ao chamado dos Bispos que se mostra-

vam desejosos de reformular suas obras de assis-

tência, Jerônimo empreendeu uma série de viagens, 

as quais, tinham um verdadeiro caráter de missões. 

Todos admiravam seus métodos de trabalho e se es-

forçavam para praticá-los com presteza e devota-

mento. 

No decorrer destas missões, Jerônimo pode sentir 

as tremendas deficiências e a miséria das popula-

ções devastadas pela peste e pela guerra. Ele sentia 

no íntimo da alma o sofrimento do povo e multipli-

cava as suas atividades, ensinando e cooperando 

com os camponeses, enquanto lhes falava da men-

sagem do Evangelho.” 

Do livro Um herói desconhecido, Pe. Carlo Pellegrini. 

 

4. Meditação e Partilha 

A mensagem e o exemplo de Jesus diante das nor-

mas e dos preceitos judaicos é clara: não devemos 

nos tornar escravos. É desta profunda certeza que 

os gestos de Jesus renovam e atualizam a mensa-

gem dos profetas. Jerônimo é convocado para re-

novar as instituições e isso só é possível porque ele 

fez uma profunda experiência de Jesus. Livre ele é 

chamado a libertar. Quais estruturas de pensa-

mento, ideologias e atos me impedem de viver a li-

berdade? Existem estruturas sociais ou culturais 

que nos tornam escravos? Busquemos renovar em 

nos a chama de Jesus. 

5. Reflexão em Oração 

Resposta: Senhor, tornai-nos livres para servir! 

- Vós que dissestes: “a messe é grande, mas os ope-

rários são poucos”, fazei que muitos jovens respon-

dam com generosidade e responsabilidade ao vosso 

chamado. 

(intenções espontâneas) 

Pai-Nosso. 

 

5. Momento Final 

Música: Quando aprouve a Deus - (Pe. Almir Reis) 

Link: www.somascosbrasil.org/musicas Faixa 2 
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