
 

 

Frequentemente, ao ler os “Evangelhos da Infância”, apetece-nos perguntar 
por que motivo Deus não interveio de forma direta e clara. Porque Deus 
intervém por meio de acontecimentos e pessoas: José é o homem por meio 
de quem Deus cuida dos primórdios da história da redenção; é o verdadeiro 
“milagre”, pelo qual Deus salva o Menino e sua mãe. O Céu intervém, 
confiando na coragem criativa deste homem que, tendo chegado a Belém e 
não encontrando alojamento onde Maria possa dar à luz, arranja um estábulo 
e prepara-o de modo a tornar-se o lugar mais acolhedor possível para o Filho 
de Deus, que vem ao mundo (cf. Lc 2,6-7). Face ao perigo iminente de 
Herodes, que quer matar o Menino, de novo em sonhos José é alertado para 
O defender e, no coração da noite, organiza a fuga para o Egito (cf. Mt 2,13-
14). 

Breve momento de reflexão e partilha 

 Oração: Glorioso São José, não esperaste por sinais e milagres, mas ao 
ouvir a voz do Senhor e ao obedecê-lo, tu mesmo te tornaste instrumento e 
milagre de Deus. Ajuda-nos a compreender que Deus quer contar connosco 
para mudar o mundo, tornando-o um lugar acolhedor para o Seu Filho. “Se 
por vezes Deus parece não nos ajudar, isto não significa que Ele nos tenha 
abandonado, mas que confia em nós, no que podemos planejar, inventar, 
encontrar”. Que, pela tua intercessão, o nosso amor por Jesus cresça e 
amadureça, até produzir frutos concretos de santidade e unidade. 

 
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. 
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. 
 

 

5º Dia: SÃO JOSÉ, PAI NA CORAGEM CRIARIVA 

 


