
 

Lembrança de são Jerônimo Emiliani 

08 de outubro - Mês Missionário 

 

Música: Feliz o homem que ama o Senhor 

Autor desconhecido. 

Ref. Feliz o homem que ama o Senhor/ E segue seus manda-
mentos./ O seu coração é repleto de amor,/ Deus mesmo é o seu 
alimento. 

 

1- Feliz o que anda na lei do Senhor/ E segue o caminho que Deus 
lhe indicou:/ Terá recompensa no Reino do céu/ Porque muito amou. 

 

2- Feliz quem se alegra em ouvir o irmão,/ Segundo os preceitos que 
Deus lhe ensinou:/ Verá maravilhas de Deus, o Senhor,/ Porque mui-
to amou. 

   

3- Feliz quem confia na força do bem,/ Seguindo os caminhos da paz 
e o perdão:/ Será acolhido nos braços do Pai/ Porque muito amou. 

 

4- Feliz quem da graça de bom coração/ E estende sua mão ao sem-
voz e sem-vez,/ Terá no banquete um lugar para si,/ Porque muito 
amou. 

 

Para meditação 

“Cristo realiza grandes coisas naqueles  

que se deixam guiar pelo Espírito Santo” 

3° Carta de São Jerônimo Emiliani 

Itália, melhores possibilidades de vida, abandonadas suas próprias 

casas –ou melhor, sepultura de sobreviventes– com mulheres e 

filhos desceram a Veneza. 

Pelas praças e pelas ruas, viam-se miseráveis não digo gritar, por-

que não tinham forças, mas silenciosamente chorar o aproximar-se 

da morte.  

Vendo tão triste espetáculo, nosso  Miani, impelido por ardorosa 

caridade, se dispôs, por quanto estivesse ao seu alcance prestar 

ajuda. De modo que em poucos dias, tendo gasto, nesta obra, todo 

o dinheiro que tinha, começou a vender vestes, tapetes e outros 

objetos de casa, tudo empregando neste piedoso e santo empre-

endimento.  

A uns alimentava, a outros vestia - porque era inverno– a outros 

acolhia em sua própria casa, a outros ainda infundia coragem e 

exortava a ter paciência e a querer aceitar a morte de bom grado 

por amor a Deus, lembrando-lhes que, para semelhante paciência 

e fé, estava prometida a vida eterna. 

 

(Momento de partilha) 

 

ORAÇÃO CONCLUSIVA   

 

Mantra: Nada te perturbe 

Letra: Santa Teresa D’Ávila;  Melodia Ir. Míria T. Kolling 

 

Nada te perturbe, nada te espante/ Tudo, tudo passa, só Deus não 

muda/ A paciência tudo alcança/ Nada te falta, com Deus no cora-

ção/ Só Deus, só Deus te basta! (várias vezes) 

 

SERVIÇO DE ANIMAÇÃO VOCACIONAL SOMASCO 

TEL.:(19) 3256-2790/ (18) 3281-1972/ (11) 4974-3610/  

(82) 3266-1768/ (34) 3321-7839 



Música: Parte... Deixa... Vai (Ez 13, 1-11) 

Letra e Música: Padre Américo Veccia 

 

Ref. “Parte... Deixa... Vai/ Sai da terra e enfrenta o chão! 

          Parte... Deixa... Vai/  É refrão de vocação/  

          Sai  à vista deles é tua vida, é tua missão” 

 

1. Ao romper do dia/ Quero tua bagagem pronta;/ Sob seus olha-
res/ Quero ver dobrar tua tenda!/ Quero em pleno dia/ A despedida 
e na alegria. 

 

2.  Como para o exílio/ Preparando tua saída/ Olha pro horizonte/ 
Protestando em tua partida/ E ao cair da tarde/ Nos teus olhos o 
abandono. 

 

3. A vida vem da morte/ A certeza da procura/ Só quem deixa tudo/ 
Ganha tudo : que loucura!/ Se você escutar: “Um povo espera... Se 
quiser...” 

 

PALAVRA DO SENHOR (Ez, 2, 1 - 7) 

 

Ele me disse: "Filho do homem, fique de pé, que eu vou falar com 
você". 
Enquanto ele falava, o Espírito entrou em mim e me pôs de pé, e 
ouvi aquele que me falava. 
Ele disse: "Filho do homem, vou enviá-lo aos israelitas, nação re-
belde que se revoltou contra mim; até hoje eles e os seus antepas-
sados têm se revoltado contra mim. 
O povo a quem vou enviá-lo é obstinado e rebelde. Diga-lhe: Assim 
diz o Senhor Soberano. 
E, quer aquela nação rebelde ouça, quer deixe de ouvir, saberá 
que um profeta esteve no meio dela. 
 

E você, filho do homem, não tenha medo dessa gente nem das 
suas palavras. Não tenha medo, ainda que o cerquem espinheiros, 
e você viva entre escorpiões. Não tenha medo do que disserem, 
nem fique apavorado ao vê-los, embora sejam uma nação rebelde. 
Você lhes falará as minhas palavras, quer ouçam quer deixem de 
ouvir, pois são rebeldes. 
 

 

 

Trecho do Livro: Vida do Ilustríssimo Senhor Jerônimo Miani 

 

Autor Anônimo 

Encontrando-se o servo de Deus neste santo esforço de domínio 

dos seus costumes, eis que a bondade celeste preparou ao novo 

soldado a doce ocasião de poder seguir seu capitão Cristo Jesus e 

de ganhar o céu. 

Por justa sentença de Deus, ou melhor, por seu amor e misericór-

dia, querendo acordar os ânimos dos italianos imersos no sono 

profundo de abomináveis vícios, sobreveio no ano de 1528, tão 

grande carestia em toda Itália e Europa, que pelas aldeias, caste-

los e cidades, viam-se pessoas morrerem de fome aos milhares.  

E era tamanha a penúria de trigo  - tinha pouco no mercado e 

aquele pouco a preços impossíveis– que os pobres, impelidos pela 

fome, comiam cães e burros e, além disso, verduras, não de hortas 

ou cultivadas– que não existiam por causa da calamidade da épo-

ca– mas silvestres, sem óleo nem sal, que também não se encon-

trava. Mas que digo “verduras”? Feno velho; e até coberturas de 

palha de casas, em alguns lugares chegaram a picar bem fino para 

tentar comê-las.  

Por causa desta calamidade, intermináveis turbas de pobres, tendo 

ouvido que em nossa cidade existiam, como em nenhuma outra na  


