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DONATIVOS PARA A CAUSA DO PADRE USERA

VENERÁVEL JERÓNIMO M. USERA Y ALARCÓN
Fundador da Congregação das Irmãs do Amor de Deus
(1810-1891)

ORAÇÃO

Para rezar em privado - Com licença eclesiástica

Senhor, Vós que concedestes a Jerónimo Usera
um dom especial de amor gratuito, dai-nos também
a nós um zelo infatigável e um amor ardente que
nos leve a entregar-nos ao bem dos irmãos e concedei-nos por sua intercessão a graça que hoje vos pedimos...
Glória ao Pai...

«Sede generosas,
sede nobres
de coração»
(Ven. P. Usera)

«O cristão vê em cada homem um verdadeiro irmão, a quem se sente
ligado, com vínculos mais sagrados e mais fortes que os laços de sangre.
A fé que o une a Deus, também o une ao seu semelhante».

«Louvai comigo a Deus e bendigamos a sua misericórdia».

(Ven. Padre Usera, Escritos)

Para dar sugestões, comunicação de graças, consultas e envio de donativos para a
Causa, podem dirigir-se a:
DEPARTAMENTO DE CAUSAS
Causa de Canonização do Padre Usera
Calle Asura, 90 - 28043 MADRID
Tel: 913 001 746
E-mail: dptocausas@amordedios.net
www.amordedios.net

Pedimos às pessoas que obtêm graças por intercessão do Venerável P. Usera, e no-las comunicam,
tenham a bondade de assinar a descrição das mesmas a fim de que estas possam ser publicadas.

mestre e testemunha de santidade

Espanha: H. Muiños; Ir. R. Martín; Fam. André T. Guadalupe; Ir. A. Herrera; Ir. C. Prieto; Ir. M. André.
Anónimos: 275 €.
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ESPIRITUALIDADE
DO VENERÁVEL PADRE
JERÓNIMO MARIANO
USERA

PELAS SUAS OBRAS O CONHECEREIS

O desejo espiritual de Jerónimo Mariano Usera transparece no seu
modo de ser e atuar. Destacamos, entre outros, os seguintes gestos e
atitudes:

j Adapta-se às situações; ama a solidão e o silêncio…; dedica-se à
vida apostólica com todas as suas forças; está sempre sonhando e
realizando projetos em favor dos marginalizados...
j Despoja-se totalmente de si mesmo para dar-se aos outros, o único
que reserva para si são os «padecimentos»; renuncia a uma vida cómoda para partilhar os seus bens espirituais e materiais.
j Dá-se por igual e sem reservas a pobres e a ricos, a sábios e a ignorantes, sem pedir nada em troca.
j Orador de fama, professor universitário, reformador de um seminário, é capaz de entregar-se à alfabetização e catequese de nativos
africanos; é pároco rural; entrega-se às missões nos campos de
Cuba e Porto Rico; dedica horas incontáveis ao confessionário...
j Renuncia ao seu salário para satisfazer as necessidades dos pobres.
j Nunca bateu á sua porta uma necessidade que não fosse imediatamente socorrida.
«O maior de todos os benefícios que se pode fazer a um povo,
é ensinar-lhe ao mesmo tempo os deveres de um bom cristão
e de um bom cidadão» (Ven. P. Usera).

Venerable mio 154 - 2016 3.qxp_Venerable mio 142 - 2012.qxp 7/12/16 13:11 Página 4
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ANO DA MISERICÓRDIA

JERÓNIMO MARIANO USERA E A SUA VIVÉNCIA DA MISERICÓRDIA
«A credibilidade passa através do caminho do amor
misericordioso e compassivo»
(Papa Francisco, Misericordiae Vultus, 10)

Acolher o amor de Deus e partilhá-lo

Jerónimo Usera escolheu para a sua vida um valor fundamental que
podemos considerar como a sua grande obra de misericórdia: acolher o
amor de Deus e partilhá-lo com os outros, fazendo o bem. Esta atitude
de receber o amor de Deus e distribuí-lo foi também o legado que deixou
a quantos Deus, fonte do primeiro e grande amor, chamou a serem colaboradores de seus projetos apostólicos. Nas suas atuações podemos
apreender que os que são colmados pelo amor de Deus são urgidos a
fazer o bem. O motor do amor que Deus põe no interior de cada ser
humano, leva a pessoa a percorrer o caminho da fraternidade e construir
a comunhão, por duro que seja esse caminho. Assim, Jerónimo escolheu
ser despojado e despojar-se voluntariamente por objetivos a favor dos
outros.
No Evangelho, diante de cada obra de misericórdia há uma bem aventurança: bem aventurados os que fazem o bem, porque serão cumulados
da bondade do Pai misericordioso. Bem aventurados os que colocam os
outros em primeiro lugar, especialmente os mais necessitados, porque
terão neles clara a imagem de Deus. Esta visão leva a pessoa a esquecerse de si mesma, a ocupar o lugar que Jesus indicou aos seus amigos no
Evangelho, o último lugar no banquete da vida, para escutar no último dia
«amigo, sobe mais para cima…» (cf. Lc 14,10).
O Padre Usera descobriu o caminho do bem desde a sua infância, numa
família crente, com um pai formado em Teologia e membro da Academia
de Teologia Escolástica; uma mãe profundamente marcada por uma devoção centrada em Jesus Cristo e na Virgem Maria. No escudo da família
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Usera aparecem os termos piedade e clemência como valores destacados
no seu serviço e estilo de vida. Da sua experiência familiar, nascera também o seu amor a Jesus Cristo. «Só no amor –está escrito– a pessoa alcança a síntese do eu e de si-mesma, de liberdade e transcendência, do tempo
e da eternidade», frase feliz que se realizou plenamente em Usera.
Jerónimo Usera viveu intensamente o amor universal, não de forma
difusa e impessoal, mas sim amando pessoas concretas de qualquer condição e de qualquer canto do mundo. Ele amou as pessoas de outras
etnias que encontrou na Guiné e nas Antilhas, nas quais descobriu bondade, ternura, docilidade. Amou as crianças, os doentes, os camponeses,
os jovens abandonados, os infetados… e ofereceu a cada um aquilo que
necessitava: escuta, acolhimento, segurança, cuidados médicos, comida,
roupa, cultura e esperança.
Nos seus projetos sociais e religiosos trabalhou sempre em harmonia
com outras pessoas, dando e pedindo ajuda. Como filho de família numerosa e ocupado nos valores e potenciais da comunidade, nos seus projetos
e realizações foi sempre dando colaboração e/ou aceitando colaboradores:
Casa de Caridade e Ofícios, Reconstrução de santuários, Congregação das
Religiosas do Amor de Deus. Estiveram com ele pessoas «voluntárias»,
que apesar de não serem assim chamadas naquele tempo, eram todas pessoas boas e generosas, que a partir da fé e gratuidade colaboraram nas
obras magníficas, partindo de uma leal prestação de serviço pessoal. Ele
deixou bem claro, como muitos outros servidores de Deus, que o amor
generoso gera a generosidade.
Para Usera, o amor era como força motivadora que encheu a sua alma
de generosidade: a motivação é imprescindível, ninguém se move para
nenhuma atividade sem o seu impulso. As Suas motivações são bem claras quer na sua vida quer nos seus escritos: «O cristão vê em cada homem
um verdadeiro irmão, um irmão a quem se encontra ligado, com vínculos
sagrados e mais fortes que os laços de sangue. A fé que o une a Deus, o
une também aos seus semelhantes».
Nos seus escritos vemos que o amor de Deus é o amor primeiro, primeiro na criação, primeiro na redenção, primeiro no acompanhamento da história e cuidado do mundo, primeiro especialmente na vida de cada ser
humano.

