Subsídios Espirituais – Jubileu Somasco
RECORDAÇÃO MENSAL DE MARIA, MÃE DOS ÓRFÃOS
27 DE MAIO
Maio é por excelência um mês mariano. Celebramos
tantas e tantas Marias que como mães revelam a seus
filhos o grande mistério do amor de Deus.

1. Disposição Inicial
Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
Amém.
Música: Mãe dos Órfãos (Pe. Americo Veccia, crs)
Link: https://www.somascosbrasil.org/musicassomascas faixa 1

Virgem Santíssima, concedida como mãe a nós pobres humanos nos caminhos da vida. Olha com particular afeto àqueles que pela morte dos pais ou pelas circunstâncias da vida ficaram órfãos e abandonados. (silêncio e recordação dos órfãos).
Assim como um dia inspiraste a São Jerônimo, continua agora a dirigir, solícita e amorosa, todos
aqueles que, com missão verdadeiramente cristã,
cuidam da educação humana e religiosa destes teus
filhos 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.

Quanto à ajuda que várias vezes solicitamos, não
vejo senão dois remédios: o primeiro que roguemos
o Pai eterno que mande operários, porque – acreditem em mim – aqui nós temos a mesma precisão,
senão maior; o outro, que perseveremos até o fim,
ou seja, até que o Senhor nos mostre algo e que se
veja ser dele.
São Jerônimo Emiliani, 1° Carta.
4. Meditação e Partilha
É comum na nossa sociedade adquirirmos gradativamente a imagem de errônea de Deus. Seja um
Deus mágico ou vingativo. A grande novidade que
recebemos de Jesus é a certeza de que Deus é um
Pai Amoroso que acolhe seus filhos em qualquer situação. A acolhida do Pai, como em Lc 15, vem antes do arrependimento do filho. Como fortalecer em
nossas comunidades a proposta de um encontro com
um Deus que nos ama, muito mais do que somos
capazes de imaginar a partir de nossas relações cotidianas? Em quais situações é necessária a perseverança até o fim, como afirmado por São Jerônimo?
5. Preces
Resp. Senhor Benigníssimo, ouvi-nos.

.
2. Palavra de Deus
Música: Palavra aos Pequeninos (Pe. Almir Reis, crs)
Link: https://www.somascosbrasil.org/musicassomascas Faixa 2

O Evangelho de Mateus nos convida a refletir o
amor de Deus Pai à luz da experiência do amor paterno e materno que experimentamos. Se nós somos
capazes de amar, imagine o Pai.
Mateus 7, 7-11
(silêncio e meditação do texto bíblico)
3. Espiritualidade Somasca
Diante dos desafios que se apresentaram as primeiras comunidades somascas, Jerônimo sempre orientou os seus a permanecerem fiéis e buscarem no Senhor as repostas para as dificuldades cotidianas.

-Pela paz no mundo e pelos povos vitimados pela
guerra, rezemos ao Senhor.
- Pela Igreja no mundo inteiro, e pelo Papa Francisco, suas intenções e sua saúde física, rezemos.
- Pelas comunidades e obras somascas que celebram
60 anos de missão no Brasil e pelo Pe. Americo
Veccia que celebra 50 anos de ministério sacerdotal.
- Por todas as pessoas que são enganadas por falsas
imagens de Deus ou por religiões que não se preocupam com a fraternidade humana, rezemos.
Preces espontâneas

5. Momento Final
Música: Oh Mãe dos Órfãos (Pe. Almir G. Reis, crs)
Link: https://www.somascosbrasil.org/musicassomascas - faixa 3
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