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Pelas palavras do próprio Jerônimo Mendonça:
(....)
A todos vós que nunca sentistes um
beijo de esposa, noiva ou mãe.
A todos vós que chorais, dessedentandovos nas próprias lágrimas que verteis.
A todos vós que vos encontrais parafusados
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1. RIBEIRO, Jerônimo Mendonça. Cadeira de Rodas. 2.ed. 1989.

Prefácio
A saudade dos amigos

Foto 01: Da esquerda para a direita: Hermes, Hélio Dias, Rodrigo (sobrinho), Solimar (sobrinha), Leonardo (sobrinho), Valéria (sobrinha), Sebastiana (irmã), Euridice (irmã), João Neto (sobrinho), Oneida (irmã), Muryel
(sobrinho), Edma (sobrinha), Nicola, Lívia (sobrinha), Elizabeth Martins,
Márcia França e Miguel. 2º Encontro dos Amigos de Jerônimo Mendonça.
Almoço com amigos e familiares no Lar Espírita Pouso do Amanhecer, 2017.
Fonte: Arquivo de Sintonia Maior.

Que alegria para nossas existências esse encontro de almas e corações.
Como num passe de mágica o passado retorna: a casa
de Jerônimo, a sala e a presença de um magnetismo único que
emanava em todo ambiente.

Só quem ali esteve, permutando emoções e sentimentos,
pode aquilatar as bênçãos recebidas, elucidações do “porquê
da vida e desta além da morte”.
A lógica usada na evangelização de nossas almas, a réplica inteligente, fazendo-nos raciocinar à luz do Evangelho
de Jesus, era uma constante em nossos encontros. Como não
sentir um universo de oportunidades?
Um incentivo constante ao trabalho assistencial. Mil circunstâncias de estarmos junto aos seres sofridos e necessitados.
Com Jerônimo estávamos em uma “Escola de Tempo Integral” na seara de Jesus.
A clareza de suas colocações, em tudo um professor da
Doutrina dos Espíritos e um afeiçoado nas lides da fraternidade.
O nosso Lar Espírita Pouso do Amanhecer encontra-se profundamente agradecido. Encerramos com as palavras de Jerônimo:
“A vida se sucede à vida: os mundos se multiplicam no
ilimitado, mas em quaisquer esferas ou portos para os quais te
rumes, hás de encontrar a ti mesmo, como principal sobrevivente de tuas próprias obras: não vieste ao mundo para aqui
te fixares indefinidamente.”
Márcia França
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Quem foi
Jerônimo Mendonça?

Foto 02: Da esquerda para a direita: Jeuid Abdumassih, Cauhy Jorge Júnior, Márcia França, Coronel Ferrarini, Vicente do Prado, Prefeito Romel
Anísio Jorge, Manoel Tibúrcio e Jerônimo Mendonça (à frente). Inauguração do Lar Espírita Pouso do Amanhecer, 1981.
Fonte: Arquivo do Lar Espírita Pouso do Amanhecer.

Um pouco da vida de Jerônimo Mendonça2
Nascimento e família do garoto “Lomico”

Vamos fazer um retrospecto do ano de 1939, quando
tudo começou assim...
Num humilde ranchinho de tábua, sito na Rua 16 entre
as Avenidas 5 e 7, uma pobre mulher, laboriosa e honesta, possuidora de uma grande fibra, se preparava, entre contrações
de dores e sob penúrias incalculáveis, para cooperar com Deus
na abençoada tarefa de multiplicação da prole. Suas lágrimas
eram abundantes e suas dores intensas, pois naquele dia ela
esperava a grande graça de ajudar na reencarnação de seu
nono filho. Aos 7 anos de idade, esta linda criança começou a
tomar conhecimento do panorama doméstico e das profundas
necessidades por que passavam seus familiares que, segundo
sua mãe lhe narrava, era de uma penúria total, onde o pão
sempre fora incerto.

2. Este texto (revisto e corrigido para esta edição) encontra-se no livro
“Crepúsculo de Um Coração”, de autoria de Jerônimo Mendonça e editado
pela primeira vez em 1972.
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Foto 03: Vista aérea da cidade de Ituiutaba, Minas Gerais, 1941.
Fonte: Acesso em 21 de novembro de 2019 em http://www.portalituiutaba.
com.br/?sec=fotosAntigas

Seu pai, pobre carreiro3, trabalhador braçal, quase nada
podia fazer, porque além de analfabeto tinha um círculo de
amizades bastante restrito e vivia, como já disse, como carreiro junto aos filhos mais velhos que antecederam Jerônimo na
reencarnação. Seus irmãos, que trabalhavam lado a lado com
seu pai, aos poucos foram crescendo e procurando definir suas
situações através dos revezes das lutas.
Dizer a todos sobre as necessidades por que passou aquele lar é absurdo e quase impossível, porque naquela época eles
não tinham os conhecimentos da Doutrina Espírita. Seus pais
3. Aquele que conduz um carro de boi.
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lutavam dia e noite a fim de conseguirem pelo menos um pouco
de comida para dividir com muitos no dia seguinte, quando, às
vezes, não tinham condições nem de manter o lume no fogão.
Sua mãe, modesta lavadeira de roupas, quase sempre
dormia à noite sem ter nada para pôr no estômago, juntamente com seu esposo, esperando pelo dia seguinte a fim de matarem um pouco a fome na casa de seus patrões!

Na Igreja Presbiteriana
Desde muito cedo, Jerônimo Mendonça teve no seu Espírito uma tendência muito grande para o campo religioso e,
a convite de uma senhora, Dona Doraci Arantes, cuja imagem
diz jamais ter lhe saído da mente, presbiteriana frequentadora
da Igreja Presbiteriana de Ituiutaba, passou a acompanhá-la
à igreja reformada, quando contava apenas 13 anos. Para ele,
nessa fase da idade, tudo era encantamento, a ponto de esquecer a dor, a fome, as lágrimas tão rapidamente que nem
chegaram a deixar marcas.
Na Igreja Presbiteriana ouvia o sermão do pastor Sr. Armando Bonilha, exímio pregador, que quando narrou a passagem do filho pródigo o fez com tanta eloquência que, apesar
do cérebro juvenil de que era dotado, no seu lento desenvolvimento psicossomático, se pôs a pensar profundamente em
Deus, na alma, na vida, no lar pobre, enfim, na vida de misérias e lágrimas em que muitos viviam. Assim foi ele, crescendo
no meio dos crentes da Igreja Presbiteriana, até seus 14 anos.
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