1º Dia SÃO JOSÉ, PAI AMADO
1° dia – São José, pai amado
A grandeza de São José consiste no fato de ter sido o esposo de Maria e o
pai de Jesus. Como tal, afirma São João Crisóstomo, “colocou-se
inteiramente ao serviço do plano salvífico”. São Paulo VI faz notar que a sua
paternidade se exprimiu, concretamente, “em ter feito da sua vida um
serviço, um sacrifício, ao mistério da encarnação e à conjunta missão
redentora; em ter usado da autoridade legal que detinha sobre a Sagrada
Família para lhe fazer dom total de si mesmo, da sua vida, do seu trabalho;
em ter convertido a sua vocação humana ao amor doméstico na oblação
sobre-humana de si mesmo, do seu coração e de todas as capacidades no
amor colocado ao serviço do Messias nascido na sua casa” (Homilia, 19 de
março de 1966).
Breve momento de reflexão e partilha
Oração: Glorioso São José, tu foste sempre amado pelo povo cristão, pela
tua vida de serviço, pelo dom total de ti mesmo a Jesus e Maria, os maiores
tesouros da Igreja, confiados a ti pelo Pai. Com confiança, voltamo-nos para
ti, acolhendo-te como nosso pai, defensor e intercessor. A ti confiamos os
nossos mais caros tesouros: a nossa relação com Deus, a nossa vida cristã, a
nossa família, os nossos amigos, a nossa missão, a Igreja, o nosso trabalho…
Como a ti, queremos entregar-nos totalmente a Jesus e Maria e colocar tudo
o que somos e temos ao serviço de Deus.
Salve, guardião do Redentor
e esposo da Virgem Maria!
A vós, Deus confiou o seu Filho;
em vós, Maria depositou a sua confiança;
convosco, Cristo cresceu em sabedoria e graça
e tornou-Se homem.
Ó Bem-aventurado José,
mostrai-vos pai também para nós
e guiai-nos no caminho da vida.
Alcançai-nos graça, misericórdia e coragem,
e defendei-nos de todo o mal. Amen.

