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RECORDAÇÃO MENSAL MARIA, MÃE DOS ÓRFÃOS 

27 DE OUTUBRO 
1. Disposição Inicial 

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

Amém. 

No mês de outubro celebramos duas festas: Nossa 

Senhora Aparecida e o Encerramento do Jubileu 

de 100 da nossa família na América.  Assim somos 

inseridos também no mistério que perpassa este 

mês, que na Igreja do Brasil é dedicado ao tema da 

Missão. 

Música: Deus fez em ti (L e M: Pe. Almir G. Reis) 

 www.somascosbrasil.org/musicas 

Virgem Santíssima, concedida como mãe a nós, po-

bres humanos nos caminhos da vida. Olha com par-

ticular afeto aqueles que pela morte dos pais ou pe-

las circunstâncias da vida ficaram órfãos e abando-

nados. (recordação dos órfãos e sofredores). 

Assim como um dia inspiraste a São Jerônimo, con-

tinua agora a dirigir, solícita e amorosa, todos aque-

les que, com missão verdadeiramente cristã, cui-

dam da educação humana e religiosa destes teus fi-

lhos mais necessitados. 

Faz, ó Maria, que por ti guiados e sustentados em 

sua vida terrena, alimentem e mantenham sempre 

viva a confiança de chegar, mediante tua materna 

proteção, à eterna felicidade na casa do Pai. Amém 

2. Palavra de Deus  

O exemplo de serviço missionário é sempre fonte 

de renovação e compromisso em nossa adesão ao 

projeto de Jesus de Nazaré. 

Música: Parte... Deixa... Vai (L e M: Pe. Americo) 

www.somascosbrasil.org/musicas 

Lc 1, 39-45 (silêncio e meditação) 

3. Espiritualidade Somasca 

O texto de Lucas nos relata a disponibilidade com 

a qual Maria encara e acolhe a vida e seus desa-

fios. Grávida, deixa suas ocupações e ruma em di-

reção as montanhas para ajudar Isabel. Sair de si 

e pôr-se em missão é acolher a realidade mesma. 

Da mesma forma identificamos este movimento do 

Espírito na disponibilidade de Jerônimo diante dos 

órfãos. 

“Somente à luz dos fatos da vida é possível com-

preender a figura de Jerônimo como educador. Ele 

mesmo iniciou um projeto original, estimulado pela 

urgência dos acontecimentos e no confronto contí-

nuo com a realidade diária, iluminado por uma pro-

funda fé religiosa, inspirado pelo amor e ajudado 

por extraordinária riqueza de qualidades humanas. 

O problema que se apresentou a Jerônimo e que ele 

tentou solucionar com todas as forças, foi o das cri-

anças órfãs, sem moradia e desamparadas. Pro-

blema este que na primeira metade de 1500, se 

apresentou cruamente, com toda a sua urgência, em 

consequência de uma época de destruição e de ca-

restia.” 

Um leigo a serviço dos pobres, Pe. Carlo Pelle-

grini, crs. 

4. Meditação e Partilha 

Em nossas paróquias e obras existem inúmeros 

campos de missão. Sempre podemos estar atentos 

as necessidades que surgem em cada lugar. Que tal 

compartilharmos as situações que devemos, como 

Maria e Jerônimo, acolher em nossa vida? Quais si-

tuações precisam de uma resposta urgente? Que 

montanhas devemos superar, escalar e encarar para 

ajudar e acolher os que clamam por ajuda nos nos-

sos dias? 

4. Reflexão em Oração 

Resp. Tornai-nos, Senhor, missionários do amor. 

- Pelos homens e mulheres que desejam fazer de 

sua vida doação e serviço. 

- Pelas crianças e adolescentes das obras somascas. 

Pai-Nosso. Ave-Maria. Glória ao Pai. 

5. Momento Final 

Música: Maria, Ave (Pe. Almir G. Reis) 
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