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MEMÓRIA DE SÃO JERÔNIMO,  

PRESBÍTERO E DOUTOR DA IGREJA 

30 de setembro de 2020 

Preparar o ambiente, acender uma vela se for possível, fazer silencio e deixar o coração 

aquietar-se. 

Neste último dia do mês da Bíblia, celebramos a memória de São Jerônimo, presbítero e 

doutor da Igreja. Ele foi responsável pela tradução da Sagrada Escritura para o latim 

vulgar, chamamos essa tradução de Vulgata, ou seja, uma tradução para o latim popular. 

Ele nasceu na Dalmácia em 340, e ficou conhecido como escritor, filósofo, teólogo, 

retórico, gramático, historiador, exegeta e doutor da Igreja. É de São Jerônimo a célebre 

frase: “Ignorar as Escrituras é ignorar a Cristo”. Pedimos hoje a intercessão de São 

Jerônimo para melhor compreender, viver e amar a Palavra de Deus contida na Bíblia. 

Iniciemos esse momento de oração, de leitura orante da Palavra de Deus pedindo as luzes 

do Santo Espírito: Vinde Espírito santo, enchei os corações dos vossos fiéis... 

Preparando para a leitura da Palavra de Deus; abrir a Bíblia no Evangelho de Lucas 9, 57-

62. 
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Canto para aclamação:  

Tua Palavra é lâmpada para os meus pés Senhor, 

lâmpada para os meus pés Senhor, 

luz para o meu caminho, 

lâmpada para os meus pés Senhor, 

luz para o meu caminho. (bis) 

 

Ler na Bíblia o Evangelho uma, duas vezes se necessário e fazer os seguintes passos: 

 

1) Leitura: O que o Texto diz? 

Observe que Jesus estava caminhando com os discípulos, alguém se oferece para ir com 

ele, porém Jesus não tem nem onde ficar. Chama pessoas que estão no caminho para 

segui-lo, logo vem as desculpas dos convidados, Jesus dá uma resposta. Reparar bem 

como Jesus conta com pessoas e as chama para segui-lo. Porém há exigências para seguir 

a Jesus e viver sua proposta de Reino de Deus. Gaste alguns minutos pensando no que o 

texto diz. 

2) Meditação: O que o texto me diz? 

O que mais lhe chamou atenção nesse texto? Por quê? Tenho coragem de seguir a Jesus? 

Seja corajoso em ver o que o texto diz a você e dê uma resposta ao Senhor. 
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3) Oração: o que o texto me faz dizer? 

Momento de elevar ao Senhor uma prece. Faça sua prece espontânea. Depois o convido 

a rezar o salmo proposto para a liturgia de hoje. 

 

R. Chegue a minha oração até a vossa presença! 

 

- Clamo a vós, ó Senhor sem cessar, todo o dia, 

Minhas mãos para vós se levantam em prece. 

Para os mortos, acaso, faríeis milagres? 

Poderia as sombras erguer-se e louvar-vos? 

R. 

- No sepulcro haverá quem vos cante o amor  

E proclame entre os mortos a vossa verdade? 

Vossas obras serão conhecidas nas trevas,  

Vossa graça, no reino onde tudo se esquece? 

R. 

- Quanto a mim, ó Senhor, clamo a vós na aflição, 

Minhas preces se eleva até vós desde a aurora. 

Por que vós, ó Senhor, rejeitais a minha alma? 
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E por que escondeis vossa face de mim? 

R. 

Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio agora e sempre, amém. 

 

4) Contemplação: olhar a vida com os olhos de Deus. 

Momento de comprometer-se, de colocar-se na dinâmica do seguimento de Jesus e não 

ficar arrumando desculpas para a não vivência de seu Evangelho. Olhar com compaixão 

para as pessoas, com misericórdia e ver nela o rosto de Jesus Cristo. 

 

Canto final:  

Pelas estradas da vida, nunca sozinho estás, contigo pelo caminho,  

Santa Maria vai. 

Ó Vem conosco vem caminhar, Santa Maria vem. 

Ó vem conosco vem caminhar, Santa Maria vem. 

 

Benção final: O Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduza a vida eterna. 

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

 


