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RECORDAÇÃO MENSAL DE SÃO JERÔNIMO EMILIANI 

08 DE JANEIRO 
1. Disposição Inicial 

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

Amém. 

Música: A Fonte (L e M: Pe. Almir G. Reis) 

CD Livres para Servir – Faixa 9 

Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vos-

sos fiéis e acendei neles o fogo do Vosso Amor. En-

viai o Vosso Espírito e tudo será criado e renova-

reis a face da terra. Oremos: Ó Deus que instruíste 

os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito 

Santo, fazei que apreciemos retamente todas as 

coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos da sua 

consolação. Por Cristo Senhor Nosso. Amém. 

2. Palavra de Deus  

Começamos um novo ano, 2021 inicia-se como 

uma promessa, sua chegada é acolhida com Espe-

rança. Estamos ansiosos pela cura da COVID-19 e 

pela superação desta situação que nos causou tanto 

sofrimento. Nesse espírito, somos convidados a 

contemplar Deus que em todos os momentos cami-

nha com seu povo. 

Música: Palavra aos Pequeninos  

CD Livres para Servir – Faixa 13 

Profeta Oséias 11, 1-9. 

(silêncio e meditação do texto bíblico) 

3. Espiritualidade Somasca 

Como já sabemos, Jerônimo Emiliani nos deixou 

alguns escritos, são eles a fonte do nosso conheci-

mento de sua personalidade, ação e visão. Escute-

mos as palavras de Jerônimo que podem nos ajudar 

a contemplar tanto as Escrituras quanto a nossa re-

alidade. 

“Irmãos e filhinhos em Cristo, muito amados da 

Companhia dos Servos dos Pobres. Este pobre Pai 

de vocês os saúda e conforta no amor de Cristo e na 

observância da regra cristã, como tentei demons-

trar, com fatos e palavras, no tempo em que me 

encontrava com vocês, tanto que Deus foi glorifi-

cado em vocês, por meio de mim. 

E já que nosso fim é Deus, fonte de todo bem, no 

qual somente temos que confiar – como dizemos na 

nossa oração – e não em outros, acredito que tudo 

que aconteceu foi por querer do Benigno Senhor 

nosso: 1. para aumentar em vocês a fé, sem a qual 

– diz o Evangelista – Cristo não pode fazer muitos 

milagres; 2. Para ouvir a oração santa que vocês lhe 

dirigem, 3. e porque Ele quer também servir-se de 

vocês pobrezinhos, atribulados, aflitos, sobrecarre-

gados, enfim, por todos os desprezados e privados 

da presença física, mas não do coração deste pobre 

e tão amado e caro Pai de vocês.” 

2ª Carta de São Jerônimo Emiliani 

 

4. Meditação e Partilha 

A leitura do Profeta Oséias e da carta de São Jerô-

nimo nos mostram a paternidade e a presença de 

Deus em nossa história, em nossas dificuldades e 

aflições. Como posso sentir a presença de Deus em 

minha história? Na história de minha comunidade 

e da minha cidade? E no hoje que compartilhamos 

cheio de dificuldades e medos? 

4. Reflexão em Oração 

Peçamos ao Senhor que acolha nossas preces, di-

zendo: Ajudai-me Senhor e serei Vosso. 

- Pela Igreja e seus ministros, com especial ternura 

pelo nosso Irmão Olino Afonso Marques que será 

ordenado sacerdote no próximo mês, rezemos.  

(intenções espontâneas) 

Oração pelos doentes (Devocionário pg. 7) 

Pai-Nosso. 

5. Momento Final 

Música: Meu Sim - (L e M: Pe. Almir G. Reis) 

CD Maria, Mãe dos Órfãos – Faixa 12 

Estivemos unidos e permaneceremos unidos em 

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


