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RECORDAÇÃO MENSAL DE SÃO JERÔNIMO EMILIANI 

8 de junho 
A partir da grande experiência de Pentecostes e da ce-

lebração da memória de Maria, Mãe da Igreja, somos 

convidados a refletir o mistério da comunidade e da 

ação renovadora do Espírito em nossas vidas e na 

nossa família somasca. 

 

1. Disposição Inicial 

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

Amém. 

Música: Missão Maior, Pe. Almir G. Reis, crs. 
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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 G. Reis, crs 
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João escreve à Igreja de Éfeso de maneira a re-

cordá-la o seu primeiro amor. O Pentecostes nosso 

de cada dia deve renovar em nossos corações e co-

munidades o fervor dos primeiros passos.   

Apocalipse 2, 2-5a 

(silêncio e meditação do texto bíblico) 

3. Espiritualidade Somasca 

Os primeiros servos dos pobres se reuniram em 

Pentecostes de 1536. O objetivo era o de buscar 

consolidar a missão somasca. Esta experiência foi 

capitada pelo Pe. Lorenzo Netto, crs que conta a 

história de São Jerônimo colocando-o como narra-

dor: 

Jerônimo: A reunião do capítulo iniciou-se solene-

mente com a invocação do Espírito Santo. Sentia-

se no ar a urgência de que o Divino Paráclito to-

masse a reinoão em suas próprias mãos e condu-

zisse-a, enchendo todos os participantes de infinita 

sabedoria.  

Eu os olhava, um por um, aos meus irmãos na fé 

provenientes de Bérgamo, Milão, Como e Pavia. 

Todos reunidos no hospital da Misericórdia em 

Brescia. Sentia que todos tinham o coração cheio 

de expectativas e esperanças, assim como o meu. 

Finalmente, havia chegado a hora de dar uma fisi-

onomia estável, uma estrutura precisa à Compa-

nhia.  

 

Io Girolamo, Pe. Lorenzo Netto, crs. 

 

4. Meditação e Partilha 

A partir do texto bíblico do Apocalipse e deste tre-

cho do livro Eu Jerônimo, somos convidados a re-

fletir a confirmação de nossa vida e vocação à luz 

do Espírito Santo. Quais são as situações que nos 

impedem de voltar ao nosso primeiro amor? Ou de 

sentir o coração cheio de expectativas e esperan-

ças? Sentimos a brisa suave, Espírito de Deus, que 

conhece nossa conduta, fadigas e perseverança? 

Quais são os passos que preciso dar? 

 

5. Reflexão em Oração 

Resp. Senhor, ajudai a nossa comunidade.  

 
Preces espontâneas 

6. Momento Final 

O Senhor nos abençoe e nos guarde em nome do 

Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 

Música: Vela por nós, Pe. Almir G. Reis, crs 
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