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RECORDAÇÃO MENSAL DE SÃO JERÔNIMO EMILIANI 

08 DE MAIO 
1. Disposição Inicial 

Nesta semana fomos bombardeados por inúmeras ima-

gens de barbárie, violência e sofrimento. O massacre 

em Saudade, SC, a operação policial em Jacarezinho, 

RJ, a grave crise sanitária vivida pela Índia e outras 

tantas informações. Nosso coração deve compadecer-

se, no entanto, não deixemos com que a desesperança 

se instale em nossa vida. 

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

Amém. 

Música: Livre Serei (L e M: Alessio Onnis) 

Link: www.somascosbrasil.org/musicas Faixa 1 

Ó poderoso São Jerônimo Emiliani, que durante 

vossa vida terrena e depois de vossa morte vos 

mostrastes cheio de ternura pelos doentes, princi-

palmente as crianças, operando em seu alívio ma-

ravilhosos milagres. Vós que fizestes brotar da ro-

cha seca água prodigiosa, e que abristes para os que 

vos imploraram uma fonte inesgotável de graças, 

rogamos que alcanceis a saúde (intenção particular) 

por quem vos pedimos para que gozem dos benefí-

cios da vossa intercessão, na qual colocam suas es-

peranças.  Amém. 

2. Palavra de Deus  

Imersos na nossa realidade somos convidados a ter 

os mesmos sentimentos de Cristo (cf. Fl 2,5). A 

compaixão pode nos mover a realizar ações possí-

veis, nos desinstala e nos move de maneira posi-

tiva. Aprendamos do Mestre, ouvindo sua Palavra. 

Música: Palavra aos Pequeninos L e M: Pe. AlmirReis 

Link: www.somascosbrasil.org/musicas Faixa 2 

Evangelho de são Mateus 9, 35-38. 

(silêncio e meditação do texto bíblico) 

3. Espiritualidade Somasca 

“Ao ver as multidões, Jesus encheu-se de compai-

xão por elas, porque estavam cansadas e abatidas” 

(Mt 9, 36). Tomemos essa lição preciosa de Jesus; 

diante da realidade e do sofrimento, sintamos 

compaixão. Jerônimo também soube ler sua reali-

dade e agir segundo os sentimentos de Cristo. 

“Em 1528 sobreveio, em toda a Itália, gravíssima 

carestia. [...] O poder público e, mais ainda, os que 

possuíam grandes bens, empenhados em festas lu-

xuosas, pareciam não perceber o que acontecia à 

sua volta. Foi hora dos irmãos do Divino Amor, que 

nos vários hospitais começaram a procurar meios e 

energias para eliminar a miséria. Destacou-se, entre 

eles, a figura de Jerônimo. [...] Em poucos dias gas-

tou, nessa atividade, todo o dinheiro que possuía; 

vendeu as roupas, os tapetes e outros objetos da 

casa, consumindo tudo na piedosa e santa ativi-

dade.”  

Do livro Jerônimo Emiliani, 

 um leigo a serviço dos pobres do Pe. Carlo Pellegrini. 

 

4. Meditação e Partilha 

A realidade que nos circunda é o espaço vital e ne-

cessitário de nossa ação como seguidores de Jesus 

de Nazaré. Muitas vezes as notícias e os trágicos 

ocorridos que marcam a história humana tiram a 

nossa capacidade de olhar com atenção a situação 

presente. Respiremos um pouco e tentemos olhar a 

situação da nossa casa, comunidade e bairro. Quais 

necessidades clamam por nossa ajuda? 

5. Reflexão em Oração 

Resposta: Senhor, ajudai-nos a ter compaixão. 

- Pelas vítimas da inumanidade e da tragédia. Com 

carinho pelas mães que perderam seus filhos e pe-

los filhos que perderam suas mães, rezemos. 

 

- Enviai operários Senhor, para que nessa dura ba-

talha contra os vários vírus que nos circundam, te-

nhamos bons médicos, líderes e guias que cuidam 

integralmente de cada ser humano, rezemos. 

(intenções espontâneas) 

Pai-Nosso. 

5. Momento Final 

Música: Oh Mãe rogai - (L e M: Pe. Almir G. Reis) 

Link: www.somascosbrasil.org/musicas Faixa 3 
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