
 

Lembrança de são Jerônimo Emiliani 

08 de agosto - Mês vocacional 

Música: Amigo e Irmão 

Letra e Música: Adriano e Carmem  

1. Maria passa na frente, vai abrindo caminhos à tua direção./ /: Ma-

ria, conduza os teus filhos a imitar são Jerônimo para a vocação:/ 

Ref. Oh São Jerônimo fica comigo, Oh São Jerônimo me de a 

mão. Oh São Jerônimo, Pai dos Órfãos, Amigo e Irmão. 

2. Provando as ervas amargas com os peregrinos num eterno vi-

gor/ /: Curando aquelas feridas, saciando a fome o pão partilhou:/ 

3. Com toda a sua humildade pediu a Maria e a graça alcançou/ /: 

Jerônimo cumpriu a promessa, abriu as correntes e se libertou:/ 

4 . Jerônimo acolhia em sua casa os desamparados não faltou grati-

dão/ /:Ensinando o serviço da vida, amando sem  medita no abraço e 

no pão:/ 

5. Jerônimo o bondoso amigo, quero estar sempre contigo e com 

Maria ao meu lado./ /: A Cruz levo em meu peito, seguindo o cami-

nho do crucificado:/ 

PAI-NOSSO. 

 

AVE-MARIA. 

 

Música: Oh Mãe Rogai 

Pe. Almir G. Reis, crs. 

 

Ref. Oh Mãe de Deus, oh Mãe dos órfãos,/ Eis-nos aqui diante 

de vós. Oh Mãe de Deus, oh Mãe dos órfãos,/ Dai-nos a bên-

ção, rogai por nós.  

 

1. Sob o vosso manto os pequenos tem Jesus, oh Mãe,/ Se o mal 

domina/ Alcançai do Pai perdão, rogai! 

 

2. Ternura divina/ Quando estamos sós nos dais, oh Mãe./ Nossas 

mãos erguidas/ Pedem proteção e paz, rogai! 
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EVANGELHO: Lucas 1, 26-38 

“E o sim de Maria abriu as portas para o Mistério da Encarnação” 

 

SALMO 32  

Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, 

pois, em vós, nós esperamos!  

 

Pois reta é a palavra do Senhor, 

e tudo o que ele faz merece fé. 

Deus ama o direito e a justiça, 

transborda em toda a terra a sua graça. 

 

Mas o Senhor pousa o olhar sobre os que o temem, 

e que confiam esperando em seu amor, 

para da morte libertar as suas vidas 

e alimentá-los quando é tempo de penúria. 

No Senhor nós esperamos confiantes, 

porque ele é nosso auxílio e proteção! 

Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, 

da mesma forma que em vós nós esperamos! 

 

Trecho do Livro: São Jerônimo Emiliani, Um leigo a serviço 

dos pobres 

Padre Carlo Pellegrini, crs. 

Conta-se que o prisioneiro foi fechado na torre e, como medi-

da preventiva, acorrentaram-lhe os pés e penduraram-lhe uma bola 

de pedra no pescoço. Nessas condições dirigiu-se a Nossa Senho-

ra, venerada no Santuário de Madona Grande de Treviso, e, humil- 

demente, fez promessa de uma peregrinação penitencial, em caso 

de ser libertado. Apareceu-lhe então uma mulher vestida de bran-

co , que lhe entregou as chaves para abrir as algemas e a porta da 

torre. Conquistada a liberdade, encontrou-se no meio do exército 

inimigo e, pior ainda, sem conhecer a estrada. Recorreu, então, 

novamente a Maria e ela o guiou até a vista das muralhas da cida-

de. 

 

(Momento de reflexão e partilha.) 

 

PRECE VOCACIONAL 

 

P. Inundados pelo Espírito do Senhor cantemos (rezemos) juntos: 

Letra: Pe. Valdecir Fereira  

1. Que os ministros Ordenados vivam a fidelidade 

de assumir Tua vontade, na paz e liberdade. 

 

Ref. Escuta nossa voz, Jesus Bom Pastor. 

Olha para a Igreja, ouve o clamor. 

 

2. Que as famílias vivam sempre na graça da paz e do amor, 

Na vivência e compromisso, no caminho do Senhor. 

 

3. Que a vida consagrada tenha força na vivência, 

Na pobreza e castidade e no valor da obediência. 

 

4. Que os jovens busquem hoje o evangelho proclamar 

E assim com tua graça, possam o mundo iluminar. 

 

5. Todos nós somos chamados para o reino da verdade, 

Transformando em mundo novo a esperança do teu povo.  


