
 

Lembrança de são Jerônimo Emiliani 

dezembro - início do ano do laicato 

Música: Testamento 

Letra e Música: Pe. Almir G. Reis, crs  

1. Caminho! Cada um, todos juntos seguindo a cruz. Amando, apren-

dendo e ensinando a lição de Jesus. Servindo, os pequenos, os po-

bres amados de Deus: Testamento pra vida, herança querida do Rei-

no dos céus.  

Ref. Amar, Servir. Liberdade é dom pra florescer E com luta, 

com garra, vencer as amarras de  toda opressão.  Andar, Se-

guir . Preparar um novo amanhecer.  Com bandeiras e danças 

levar a esperança: Eis a nossa missão.  

2. Correntes, já não prendem as mãos que só querem servir. Dos 

sonhos, os olhares já buscam um novo porvir. Sementes, que rega-

das ao chão vão um dia brotar: Por um jarro e bacia, meu Deus, 

quem diria, a paz já chegar.  

3.Quinhentos, são os anos de vida no altar – jubileu! São fatos tão 

fecundos que o tempo jamais esqueceu. História, de amor e martírio, 

labor e oblação. De fervor, ousadia, de dor, alegria, de libertação!  

Salmo 138 (139) 

–1 Senhor, vós me sondais e conheceis, *  

 2 sabeis quando me sento ou me levanto;  

 = de longe penetrais meus pensamentos, †  

 3percebeis quando me deito e quando eu ando, *  

os meus caminhos vos são todos conhecidos.  

–4 A palavra nem chegou à minha língua, *  

e já, Senhor, a conheceis inteiramente. 

 –5 Por detrás e pela frente me envolveis; * 
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 Quanto ao libertar-me dos meus compromissos, parece que a coi-

sa ainda vai longe e que somente Deus sabe como e onde.  

Quanto à ajuda que várias vezes solicitamos, não vejo senão dois 

remédios: o primeiro que roguemos o Pai eterno que mande operá-

rios, porque – acreditem em mim – aqui nós temos a mesma preci-

são, senão maior; o outro, que perseveremos até o fim, ou seja, 

até que o Senhor nos mostre algo e que se veja ser Dele.  

Quanto à minha ausência, saibam que eu nunca me esqueço de 

vocês naquelas minhas oraçõezinhas que conhece e, embora eu 

não esteja com vocês no campo de batalha, todavia escuto seu fra-

gor e levanto, como posso, meus braços em oração.  

(Caso a oração seja coletiva, fazer um momento de partilha e revisão de vida) 

 

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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pusestes sobre mim a vossa mão.  

 –6 Esta Verdade é por demais maravilhosa, *  

é tão sublime que não posso compreendê-la.   

–7 Em que lugar me ocultarei de vosso espírito? *  

E para onde fugirei de vossa face? 

 –8 Se eu subir até os céus, ali estais; *  

se eu descer até o abismo, estais presente. 

–9 Se a aurora me emprestar as suas asas, *  

para eu voar e habitar no fim dos mares;  

 –10 mesmo lá vai me guiar a vossa mão *  

e segurar-me com firmeza a vossa destra.   

–11 Se eu pensasse: 'A escuridão venha esconder-me *  

e que a luz ao meu redor se faça noite!'  

 =12 Mesmo as trevas para vós não são escuras, †  

a própria noite resplandece como o dia, *  

e a escuridão é tão brilhante como a luz.   

– Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. *  

Como era no princípio, agora e sempre. Amém.  

 

Trecho da vida de São Jerônimo Emiliani 

Padre Stanislao Santinelli 

 Jerônimo dedicou muitos meses ao apostolado entre os campone-

ses, incansável em seus esforços e esquecendo-se de suas pró-

prias fadigas para salvar as almas deste querido povo e, assim, 

santificar os vales e as montanhas de toda a província de Bérga-

mo. A cada dia, as notícias de seus maravilhosos êxitos espirituais 

chegavam à cidade e todos davam graças a Deus pela Misericór-

dia que se servia de seu servo Jerônimo. Não poucos cidadãos de 

Bergamo esperavam ansiosamente o retorno do santo para colocar

-se sobre sua tutela espiritual e obedecer-lhe.  

Quando Jerônimo regressou à Bergamo, dois sacerdotes, padre 

Alessandro Besozzi e Padre Agostinho Barili, ambos muito conhe-

cidos pela nobreza de suas famílias, suas riquezas e dons, pedi-

ram que Jerônimo os recebesse como seus companheiros e discí-

pulos. [...] Outras pessoas pediram de unir-se ao nosso santo: eles 

eram dois irmãos, Giovanni e Amadeo Cattaneo, ricos em bens e 

inclinados à devoção. Também estes irmãos puseram todas suas 

posses a disposição dos pobres, Jerônimo agradeceu suas gene-

rosas intenções e inspirado por Deus abraçou Giovanni e lhe disse: 

“Tu és o único que virá comigo seguir o Rei dos Céus e o espirito 

de pobreza. Deus te quer como pai dos órfãos e de muitas outras 

almas”. Depois, olhando para Amadeo lhe disse: “Tu, entretanto, 

deve regressar para a tua casa, porque este não é o sacrifício que 

Deus te pede. Tu casarás e investirá teu capital no comercio de 

seda. Com este negócio, darás a nossas pobres prostitutas conver-

tidas3 os meios para ganhar o pão”.  

A profecia se cumpriu plenamente para ambos. Giovanni entrou na 

congregação, foi ordenado sacerdote depois da morte de Jerônimo 

e foi enviado para Ferrara em 1558 para fundar, com a ajuda do 

duque desta cidade, Ercole II, uma casa para os órfãos que depois 

foi chamada Santa Maria Bianca. Nesta mesma casa morrera 

cheio de méritos pela assistência aos órfãos.  

Amadeo, que nesse tempo não estava interessado no matrimônio, 

mais tarde se casou e dedicou-se ao comercio de seda. O Senhor 

o abençoou e seu negócio prosperou muito. Depois de dar muitas 

esmolas para os órfãos, deu um grande sustento para as converti-

das, proporcionando-lhes trabalho e assegurando-lhes uma decen-

te subsistência.  

 

(momento de silêncio e reflexão) 


