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RECORDAÇÃO MENSAL DE MARIA, MÃE DOS ÓRFÃOS 

27 DE ABRIL 
Nestes dias após a Páscoa, ecoa de nossas liturgias o 

exemplo e o testemunho dos Apóstolos e das mulheres 

que fizeram a profunda experiência de receber o Ressus-

citado. Destas primeiras testemunhas da fé provêm a 

nossa própria fé em Jesus Ressuscitado. Sejamos tam-

bém nós testemunhas da Vida que vence a morte.  

1. Disposição Inicial 

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

Amém. 

Música: Recebe, Senhor (Pe. Almir Reis, crs) 
Link: https://www.somascosbrasil.org/musicas Vídeo 

 

Doce Pai Nosso, Senhor Jesus Cristo, nós Te pedi-

mos, por Tua bondade infinita, de reformar o povo 

cristão, segundo aquele estado de santidade que foi 

no tempo dos Teus Apóstolos. Atende-nos, ó Senhor, 

porque benigna é a tua misericórdia e na Tua 

imensa ternura volte para nós o Teu olhar.  

Senhor Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, tem pie-

dade de nós. (3x) 

No caminho da paz, da caridade e da prosperidade, 

me dirija e me defenda a potência de Deus Pai, a 

sabedoria do Filho, a força do Espírito Santo e a 

gloriosa Virgem Maria. O anjo Rafael que esteve 

sempre com Tobias esteja sempre comigo em todo 

lugar e caminho. Ó Bom Jesus, ó Bom Jesus, ó Bom 

Jesus: Meu Senhor e meu Deus, em Ti confio, que 

eu não seja decepcionado. Amém 

. 

2. Palavra de Deus  

Música: Palavra aos Pequeninos (Pe. Almir Reis, crs) 
Link: https://www.somascosbrasil.org/musicas Faixa 1 

 

A assimilação da Ressurreição não foi fácil para a 

comunidade cristã primitiva, no entanto, foi a cer-

teza da fé depositada em Jesus que aclarou o brilho 

imenso do mistério da Morte e Ressurreição. 

João 20, 1-9 

(silêncio e meditação do texto bíblico) 

3. Espiritualidade Somasca 

A primeira carta de São Jerônimo poderia muito 

bem ser chamada de a carta do cuidado, nela ele so-

licita a cada qual que cumpra com esmero suas fun-

ções e tarefas diante da comunidade 

 

Aos Sete, que se preocupem de se confirma-

rem na caridade de Deus e do próximo e que cuidem 

das confissões e comunhões no tempo certo. 

Aos Doze, que confirmem a si mesmos e aos 

irmãos nas obras de Cristo e que se cuidem em não 

voltar atrás eles próprios, nem deixem outros volta-

rem. 

São Jerônimo Emiliani, 1° Carta. 

 

4. Meditação e Partilha 

A nossa certeza da Ressurreição é uma herança que 

devemos agradecer a Pedro e João, Maria e Tomé e 

tantos outros irmãos mais velhos na fé que nos 

transmitiram a Vida Nova em Jesus. São Jerônimo 

recorda à comunidade de Bérgamo a necessidade de 

ser perseverante e fiel na vivência religiosa e na fi-

delidade ao Senhor.  

Recordemos os testemunhos de nossos ancestrais na 

fé, aqueles que com suas vidas e gestos nos mostra-

ram a beleza de estar com o Senhor. Há alguma pes-

soa ou situação que recordo (recordamos) como 

fonte de nossa vocação e missão? 

 

5. Preces 

Resp. Senhor Jesus, ajudai-nos a ser sal e luz. 

- Nas situações de rancor, ódio e guerra que assolam 

a humanidade. 

-No trabalho, na vida da nossa comunidade de fé e 

nas situações que fogem ao nosso controle. 

Preces espontâneas 

5. Momento Final 

Música: Meu Teu Emaús (Pe. Americo Veccia, crs) 
Link: Link: www.somascosbrasil.org/musicas - faixa 2 
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