6º Dia SÃO JOSÉ, PAI PROTETOR
No fim de cada acontecimento que tem José como protagonista, o Evangelho
observa que ele se levanta, toma consigo o Menino e sua mãe e faz o que
Deus lhe ordenou (cf. Mt 1,24; 2,14.21). Com efeito, Jesus e Maria, sua mãe,
são o tesouro mais precioso da nossa fé […]. Sempre nos devemos interrogar
se estamos a proteger com todas as nossas forças Jesus e Maria, que
misteriosamente estão confiados à nossa responsabilidade, ao nosso cuidado,
à nossa guarda. O Filho do Todo-Poderoso vem ao mundo, assumindo uma
condição de grande fragilidade. Necessita de José para ser defendido,
protegido, cuidado e criado. Deus confia neste homem, e o mesmo faz Maria
que encontra em José aquele que não só Lhe quer salvar a vida, mas sempre
A sustentará a Ela e ao Menino.
Breve momento de reflexão e partilha
Oração: Glorioso São José, o Pai confiou aos teus cuidados o Menino Jesus
e a Sua Mãe. Por vezes o tesouro da nossa fé é ameaçado pela dúvida, dor,
perseguição, dificuldade, perda e provações; muitas vezes sentimos que o
estamos prestes a perder. Ó José, ajuda-nos a guardar e a amar Jesus e Maria
todos os dias da nossa vida. Protege a Igreja das artimanhas do inimigo e
intercede para que Cristo possa torná-la perfeita no Seu amor. Enfim, te
confiamos os cristãos que passam por duras provações; que eles sejam
sustentados e fortalecidos na fé e na esperança.
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.

