
Subsídios Espirituais 

somascosbrasil.org/espiritualidade 

@somascosbrasil 

RECORDAÇÃO MENSAL DE SÃO JERÔNIMO EMILIANI 

08 DE NOVEMBRO 
1. Disposição Inicial 

Novembro resguarda duas celebrações muito profun-

das: Todos os Santos e Finados. Todos os Santos e San-

tas de Deus nos recordam nosso profundo chamado ao 

seguimento dos passos do Senhor. Finados nos recorda 

àquelas queridas pessoas que nos precederam na vida, 

e, que hoje, contemplam a face de Deus. 

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

Amém. 

Música: A vida dos justos está nas mãos de Deus 

Link: https://youtu.be/f7AkN6XNJk0 

Bondoso Pai, Jerônimo Emiliani, que dos céus con-

tinuas com teu olhar solícito, a proteger aqueles que 

a Ti se voltam suplicantes. Intercede por nós junto 

a Deus, a fim de que dóceis ao Espírito Santo, seja-

mos “humildes instrumentos nos quais Cristo opera 

e Deus manifesta sua Glória.”      

Abençoa os jovens e órfãos que empobrecidos e 

abandonados clamam por um mundo mais justo e 

fraterno. Acompanhe-nos sempre, ó Pai, teu exem-

plo de serviço a Deus e aos pobres e nos sustente a 

tua intercessão, hoje e sempre. Amém. 

2. Palavra de Deus  

Música: Palavra aos Pequeninos - (Pe. Almir Reis) 

Link: www.somascosbrasil.org/musicas  

Tobias 4, 1-11 

(silêncio e meditação do texto bíblico) 

3. Espiritualidade Somasca 

Tobias recebe de seu pai uma missão. Tobit lhe dá vá-

rias orientações para viver em profundidade o mistério 

da vida. Muitas das vezes negamo-nos a escutar os con-

selhos daqueles que já viveram mais do que nós mes-

mos. Esquecemo-nos que a relação da escuta atenta é 

muito importante. Deus diz a seu povo: “Escuta, Is-

rael!” Muitas das vezes, é somente diante de situações 

ruins que nos recordamos da importância e da vitali-

dade dos conselhos recebidos. Vejamos um conselho re-

cebido por São Jerônimo diante de seus próprios dile-

mas.  

 

“Os últimos meses de 1535 e os primeiros de 1536 

foram tão cheios de multiformes atividades, que o 

Bispo João Pedro Carafa julgou prudente contê-lo, 

enviando-lhe uma carta muito severa: 

“... Fiquei muito admirado com os rumores e a 

grande agitação em Milão, Como, Bérgamo, Pavia 

e tantos negócios... e não persista no erro de que a 

cada um cabe fazer tudo...” 

A carta foi escrita por motivo do descontentamento 

gerado entre seus colegas. A provação continuou 

por alguns meses.” 

Do Livro Um Herói Desconhecido. 

 

4. Meditação e Partilha 

No mundo das muitas tecnologias e do funciona-

mento 24 horas, esquecemo-nos de guardar uma 

tradição sagrada: a recebida de nossos pais e avós. 

A celeridade com a qual vivemos e nos comunica-

mos, muitas das vezes, nos impedem de acolher e 

levar em consideração os conselhos e as partilhas 

das pessoas mais próximas. São Jerônimo também 

estava inserido neste mesmo mistério da vida. Em 

dado momento, disperso por tantos e tantos traba-

lhos, teve que ser carinhosamente aconselhado a 

ser paciente. Na sua vida, olhando seu dia a dia, 

quais pessoas você precisa dar mais atenção e quais 

situações devem ser olhadas com mais carinho?  

5. Reflexão em Oração 

Resp: Tornai-nos santos, Senhor, no vosso amor! 

- Pelos nossos amigos e parentes falecidos. 

- Por todos homens e mulheres de boa-vontade que 

se doam para a transformação do mundo. 

- Por aqueles que nos acompanharam na fé: pais, 

padrinhos, catequistas e a comunidade na qual cres-

cemos, rezemos. 

(intenções espontâneas) 
 

Pai-Nosso. Ave-Maria. Santo Anjo. Glória 

5. Momento Final 

Música: Ladainha de todos os Santos 

Link: https://youtu.be/Bydm0Bj69Wg 
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