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RECORDAÇÃO MENSAL MARIA, MÃE DOS ÓRFÃOS 

27 DE JUNHO 
1. Disposição Inicial 

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

Amém. 

Agradecer é o maior sinal de reconhecimento da 

presença de Deus em nossas vidas. Por isso, nesse 

encerramento do primeiro semestre de 2021, fare-

mos de nossa recordação mensal, um momento de 

ação de graças.  

Música: Maria, Ave. (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  

Somos filhos da fé, acreditamos nos testemunhos e 

nos relatos de nossos antepassados do mesmo 

modo que sentimos a presença do Senhor em nossa 

história. 

 

Música: Palavra aos Pequeninos (Pe. Almir Reis) 

www.somascosbrasil.org/musicas 

1° Carta de São Pedro 1, 3-9  

(silêncio e meditação do texto bíblico) 

3. Espiritualidade Somasca 

Um belo relato do século XVIII nos revela a impac-

tante imagem de São Jerônimo depositando as cor-

rentes aos pés da imagem de Nossa Senhora.  

Jerônimo entrou na cidade às onze da manhã do dia 

seguinte à libertação e imediatamente se dirigiu ao 

santuário de Nossa Senhora Maior, onde se ajoe-

lhou e diante do altar lhe agradeceu com fervor. 

Depois proclamou para todos o milagre recebido de 

Deus, por intercessão da Santíssima Virgem. 

E, como memorial da gloriosa libertação, depositou 

aos pés do altar as correntes, a bola de mármore que 

tinha levado desde a prisão e a chave que lhe havia 

dado sua Divina Advogada. 

As correntes e a bola de mármore permaneceram 

penduradas na parede, próximas ao altar, por muito 

tempo. No entanto, por misterioso desígnio divino, 

a chave entregue por Maria a Jeronimo não perma-

neceu em mãos humanas, senão que misteriosa-

mente desapareceu. 

Vida de São Jerônimo Emiliani, por Pe. Stanislao 

Santinelli, crs (século XVIII) 

 

4. Meditação e Partilha 

Sustentados pelos textos de hoje, meditemos em 

nossos corações aquilo que desejamos agradecer a 

Deus na vivência deste primeiro semestre. Lem-

bremo-nos do exemplo de Jerônimo que atormen-

tado por trinta dias de prisão, entregou os instru-

mentos de seu sofrimento como sinal de agradeci-

mento. Por isso, se nosso primeiro semestre tiver 

sido marcado por sofrimentos, coloquemos tam-

bém estes no altar do Senhor. 

5. Reflexão em Oração 

Peçamos ao Senhor que acolha nossas preces, di-

zendo: Ouvi-nos Senhor! 

- Amparai, Dulcíssimo Jesus, os órfãos e os pobres, 

que encontrem naqueles que os ajudam o mesmo 

amor intenso de São Jerônimo Emiliani. 

(intenções espontâneas) 

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

6. Momento Final 

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