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RECORDAÇÃO MENSAL DE SÃO JERÔNIMO EMILIANI 

8 de março 
Hoje celebramos o Dia Internacional da Mulher. É 

muito interessante que o lema da Campanha da Frater-

nidade de 2022: “fala com sabedoria, ensina com 

amor” de Provérbios 31, seja um texto que reflete jus-

tamente a realidade da mulher. Por isso, é a partir deste 

texto que rezaremos nossa recordação mensal. 

1. Disposição Inicial 

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

Amém. 

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

 

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 Se-

nhor, 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 prosperi-

dade, 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 co-

migo 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: Quando aprouve a Deus (Pe. Almir Reis, crs) 
Link: https://www.somascosbrasil.org/musicas Faixa 2 

 

O contexto antigo do texto resguarda a objetifica-

ção do feminino. Entretanto, ressalta característi-

cas sublimes que superavam até o pensamento pa-

triarcal da época. O feminino é equiparado a sabe-

doria e o texto tece um elogio ao feminino.  

Provérbios 31, 10-31 

(silêncio e meditação do texto bíblico) 

3. Espiritualidade Somasca 

No texto de Provérbios é possível captar o cuidado 

e o zelo doméstico como virtude. Falar com sabe-

doria e ensinar com amor, fazem parte da lida coti-

diana dos pais e professores. Nesse sentido, São Je-

rônimo também se dedicava com esmero ao cui-

dado daqueles que viviam sob sua proteção. 

 

“O Enfermeiro, tenha a caridade e cuide dos en-

fermos; há de se ter alguma atenção a mais para 

com os enfermos nos primeiros dias; passados es-

tes, se piorarem, sejam enviados a Bérgamo. Cuide 

também dos sãos, para que não façam extravagân-

cias e venham a adoecer, embora nunca se viu atri-

buir esta tarefa aos enfermeiros. 

Ao Sr. João, cuide com muito carinho da obra e 

que não se assuste nem esmoreça em buscar que 

perseverem no trabalho.” 

 

1° Carta de São Jerônimo Emiiani. 

 

4. Meditação e Partilha 

Nos dias de hoje, o cuidado pelo lar e pela educação 

ultrapassou a errônea compreensão de ser uma ati-

vidade estritamente feminina. A superação, ainda 

em andamento, deste preconceito, nasce de uma 

profunda e verdadeira compreensão do que é pater-

nidade e maternidade. Nesta compreensão, não são 

as funções que determinam as pessoas, senão o ar-

dente desejo de transmitir uma experiência viva: a 

do amor de Deus. Neste sentido, como posso - ou 

podemos - agir para falar com sabedoria com as 

pessoas mais próximas? E ainda, como ensinar, 

transmitir aquilo que sei e aprendi, com amor?  

5. Reflexão em Oração 

Resp. Ouvi-nos, Senhor. 

-Por aqueles irmãos e irmãs que sofrem o flagelo 

da guerra. 
Preces espontâneas 

6. Momento Final 

Música: Hino da CF 2022  
Link: Link: www.somascosbrasil.org/musicas - Vídeo 
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