
LEMBRANÇA DE SÃO JERÔNIMO EMILIANI 

JANEIRO 

ANO NACIONAL DO LAICATO 

 

"Nós bispos, com toda a Igreja de Cristo, somos 

devedores a estes e estas [leigos e leigas], que carregam 

a Igreja no coração e nos ombros e fazem acontecer o 
Reino com suas mãos e seus pés." (Doc. 105, p. 04) 

A.: Nesse ano somos chamados a refletir a 

vocação laical. A partir do Documento 105 da 

CNBB e da Palavra Viva das Sagradas 

Escrituras façamos deste nosso encontro de 

oração a partir da vida de São Jerônimo Emiliani 

um momento ímpar de contemplar a vida desse 

leigo engajado e animador de outros leigos. 

 

CANTO À SÃO JERÔNIMO  
Pe. Almir G. Reis 
 

1. Há quem vive pelas ruas, há quem dorme pelo 

chão, quem se vende em noite escura. Há quem 

vai na contramão. Quem sacia o faminto, 

solidário cura a dor; será brilho em meio às 

trevas: Deus escuta o seu clamor. 

 

Ref.: São Jerônimo, bom pai, olhai por nós, 

do céu guiai o nosso caminhar. Nossa lida 

sustentai na fé, na dor, com amor, rogai por 

nós em nosso andar. 

 

2. Para o órfão sede luz, para o jovem, proteção. 

Escutai o grito, a voz dos que buscam paz e pão. 

Quem confia noite e dia sonha e faz nascer a flor, 

quem resiste em teimosia, Deus sustém o seu 

vigor. 

 

A.: As Palavras de Jesus anunciadas no 

Evangelho de Mateus (5, 1-16) ecoaram no 

coração do intrépido Jerônimo Emiliani, 

ouçamos com atenção para fazermos delas 

sustento da nossa caminhada. 

 

 

L1.: 1 Jesus viu as multidões, subiu à montanha 

e sentou-se. Os discípulos se aproximaram, 2 e 

Jesus começou a ensiná-los: 3 «Felizes os pobres 

em espírito, porque deles é o Reino do Céu. 4 

Felizes os aflitos, porque serão consolados. 5 

Felizes os mansos, porque possuirão a terra. 6 

Felizes os que têm fome e sede de justiça, 

porque serão saciados. 7 Felizes os que são 

misericordiosos, porque encontrarão misericór-

dia. 8 Felizes os puros de coração, porque verão 

a Deus. 9 Felizes os que promovem a paz, 

porque serão chamados filhos de Deus. 10 

Felizes os que são perseguidos por causa da 

justiça, porque deles é o Reino do Céu. 11 

Felizes vocês, se forem insultados e perse-

guidos, e se disserem todo tipo de calúnia contra 

vocês, por causa de mim. 12 Fiquem alegres e 

contentes, porque será grande para vocês a 

recompensa no céu. Do mesmo modo persegui-

ram os profetas que vieram antes de vocês.» 13 

«Vocês são o sal da terra. Ora, se o sal perde o 

gosto, com que poderemos salgá-lo? Não serve 

para mais nada; serve só para ser jogado fora e 

ser pisado pelos homens. 

14 Vocês são a luz do mundo. Não pode ficar 

escondida uma cidade construída sobre um 

monte. 15 Ninguém acende uma lâmpada para 

colocá-la debaixo de uma vasilha, e sim para 

colocá-la no candeeiro, onde ela brilha para 

todos os que estão em casa. 16 Assim também: 

que a luz de vocês brilhe diante dos homens, 
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para que eles vejam as boas obras que vocês 

fazem, e louvem o Pai de vocês que está no céu.» 

 

REFLEXÃO E PARTILHA 

 
1. Em quais momentos essa vivência do 
Evangelho é verificável na vida de Jerônimo 

Emiliani? E na minha?  
 

2. Como vivermos esse espírito de bem-
aventurança na nossa comunidade? 
 

3. Quais as formas possíveis de refletirmos sobre 
esses pontos nesse ano do Laicato? 

 
A.: Ouçamos um trecho da sexta carta de São 
Jerônimo Emiliani (11 de janeiro de 1537) 

dirigida ao Senhor Ludovico Viscardi. 
 

L2.: Queiram suportar-se uns aos outros, 
observar a obediência e o respeito para com o 
encarregado  e as santas e antigas normas cristãs; 

sejam mansos e benignos para com todos, 
principalmente com os de casa; e sobretudo, 

nunca murmurem contra o nosso Bispo, pelo 
contrário, como escrevemos em todas as nossas 
cartas, lhe obedeçam sempre; e sejam frequentes 

na oração diante do Crucifixo, suplicando- lhe 
que queira abrir-lhes os olhos da cegueira; e 

implorem Sua misericórdia, isto é, que os torne 
dignos de fazer penitência neste mundo, como 
garantia da miséria eterna. 

 
 

PRECES VOCACIONAIS 

 

L1.: Senhor, iluminai vossa Santa Igreja para 

que saiba evangelizar com simplicidade e seja 
exemplo de desapego aos bens materiais. Nós 

vos pedimos. 
R.: Senhor, Bom Pastor, escutai a nossa prece. 

 

L2.: Senhor, abençoai nossos diáconos, nossos 
padres, o nosso Bispo em sua dedicação no 

serviço ao Reino.  
 
L3.: Senhor, confirmai nas missões os religiosos 

e as religiosas do mundo inteiro que com suas 
vidas transforam e edificam o mundo em vista 

do vosso Reino. 

L4.: Senhor, abençoai os leigos e leigas que 

edificam a Igreja e fazem de suas próprias casas 
comunidades de acolhida e fé. Rezemos. 

 
L5.: Senhor, por intercessão de São Jerônimo 
Emiliani, concedei santas vocações aos religio-

sos somascos para que o carisma de viver a 
vossa santa paternidade se espalhe por todas as 

nações. Rezemos 
Intenções livres 

 

 

ORAÇÃO DE SÃO JERÔNIMO 

 

Doce Pai nosso, Senhor Jesus Cristo, nós te 
pedimos, por tua bondade infinita, de reformar o 

povo cristão, segundo aquele estado de santi-
dade, 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 teu olhar. 

Senhor Jesus Cristo, filho de Deus vivo, tem 
piedade de nós. (3x) 

No caminho da paz, da caridade e da 
prosperidade, me dirija e 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 (3x), meu Senhor e meu Deus, em 
Ti confio que eu não seja decepcionado.  

T.: Amém. 

 

CANTO FINAL 
Adenor Leonardo Terra 

 

Ref. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do 

mundo, levai aos povos todos o amor, meu 

dom fecundo! Teu Reino, ó Jesus Cristo, 

queremos propagar, seguindo o teu exemplo, 

o mundo transformar! 

 
01 - Sendo membros do teu corpo, que é a Igreja,  
Cristãos leigos e leigas construímos nova 

história! 
 

02 - Instruídos por tua santa Palavra, 
Chamados e enviados para cumprir a missão! 
 

03 - Alimentados por teu corpo e sangue, 
Assumimos, com coragem, a nossa vocação! 


