
  O Papa Francisco deu um presente especial a toda a Igreja,

convidando-nos a viver o ano de 2021 como o “Ano dedicado a São

José”, por ocasião do 150º aniversário da declaração de São José como

Padroeiro da Igreja Universal.

 

  O Papa nos convida a mergulhar na pessoa de São José, a contemplar

o modo de amar e fazer presente o Reino que têm essas pessoas

“comuns”, “aparentemente escondidas”, que exercem a paciência e

inspiram esperança todos os dias, semeando corresponsabilidade.

São José revela algo único sobre o amor de Deus e o que significa fazer

presente o Reino do jeito único que ele tinha de amar Jesus, "com

coração de pai".

  Essa novena é um caminho, que começa nesta quarta-feira (10) e vai

até o dia 18 de março, terminando com a festa de São José, celebrada

na sexta-feira, dia 19.

NOVENA: COM CORAÇÃO DE PAI, ASSIM JOSÉ
AMOU A JESUS

Amar e fazer presente o Reino como São José

NOVENA DE SÃO JOSÉ
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Quarta-feira, 10 de março de 2021

Amor posto a serviço do Messias nascido em sua casa

São José, pai amado

Oração Inicial

  Na preparação para celebrar a tua festa, São José, te pedimos que nos

ensine a amar Jesus como tu, com um coração de pai. Deus deu-vos essa

forma única de amar a Jesus, que nos revela algo de teu coração e nos

ensina a fazer presente seu Reino aqui e agora.



Meditação

  A grandeza de São José consiste no fato de ter sido o esposo de Maria

e pai de Jesus. Como tal, “ele colocou-se inteiramente ao serviço do

plano salvífico”, como diz São João Crisóstomo.

Carta Apostólica “Patris corde” do Papa Francisco

Oração final

  Salve, custódia do Redentor e esposo da Virgem Maria. A ti Deus

confiou seu Filho, em ti Maria depositou sua confiança. Contigo, Cristo

foi forjado como homem. Oh, bem-aventurado José, mostra-te pai

também a nós e guia-nos no caminho da vida. Conceda-nos graça,

misericórdia e coragem e defenda-nos de todo o mal. Amém.

Cristo Rei Nosso, Venha a Nós o Vosso Reino!
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Quinta-feira, 11 de março de 2021

Suporta com paciência nossa pobreza e desamparo

São José, pai na ternura

Oração Inicial

  Na preparação para celebrar a tua festa, São José, te pedimos que nos

ensine a amar Jesus como tu, com um coração de pai. Deus deu-vos essa

forma única de amar a Jesus, que nos revela algo de teu coração e nos

ensina a fazer presente seu Reino aqui e agora.

Meditação

  Também, por meio da angústia de José, passa a vontade de Deus, sua

história, seu projeto. Assim, José nos ensina que ter fé em Deus também

inclui acreditar que Ele pode agir mesmo em meio aos nossos medos,

fragilidades e debilidades. E nos ensina que, em meio às tempestades

da vida, não devemos ter medo de entregar o leme do nosso barco a

Deus. 

Carta Apostólica “Patris corde” do Papa Francisco



Oração final
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Sexta-feira, 12 de março de 2021

Amor e respeito pelo santíssimo amor de Jesus

São José, pai obediente

Oração Inicial

Meditação

  No primeiro sonho, o anjo ajudou-o a resolver seu grave dilema: «Não

tenhas medo de acolher Maria, sua esposa, porque o que nela se

engendra procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você o

chamará Jesus, porque Ele salvará o seu povo dos pecados ”(Mt 1,20-21).

Sua resposta foi imediata: “Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor

lhe ordenara” (Mt 1,24). Com obediência, ele superou seu drama e

salvou Maria. 

Carta Apostólica “Patris corde” do Papa Francisco

Oração final

  Salve, custódia do Redentor e esposo da Virgem Maria. A ti Deus

confiou seu Filho, em ti Maria depositou sua confiança. Contigo, Cristo

foi forjado como homem. Oh, bem-aventurado José, mostra-te pai

também a nós e guia-nos no caminho da vida. Conceda-nos graça,

misericórdia e coragem e defenda-nos de todo o mal. Amém.

Cristo Rei Nosso, Venha a Nós o Vosso Reino!

  Na preparação para celebrar a tua festa, São José, te pedimos que nos

ensine a amar Jesus como tu, com um coração de pai. Deus deu-vos essa

forma única de amar a Jesus, que nos revela algo de teu coração e nos

ensina a fazer presente seu Reino aqui e agora.

  Salve, custódia do Redentor e esposo da Virgem Maria. A ti Deus

confiou seu Filho, em ti Maria depositou sua confiança. Contigo, Cristo

foi forjado como homem. Oh, bem-aventurado José, mostra-te pai

também a nós e guia-nos no caminho da vida. Conceda-nos graça,

misericórdia e coragem e defenda-nos de todo o mal. Amém.

Cristo Rei Nosso, Venha a Nós o Vosso Reino!
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Sábado, 13 de março de 2021

Seja um daqueles por quem você serve

São José, pai do anfitrião

Oração Inicial

Meditação

  A vida espiritual de José não nos mostra um caminho que explica, mas

um caminho que acolhe. Somente a partir dessa acolhida, dessa

reconciliação, podemos também compreender também uma história

maior, um significado mais profundo. 

Carta Apostólica “Patris corde” do Papa Francisco

Oração final
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Domingo, 14 de março de 2021

Livre daqueles que querem prejudicar nossas almas

São José, pai da coragem criativa

Oração Inicial

  Na preparação para celebrar a tua festa, São José, te pedimos que nos

ensine a amar Jesus como tu, com um coração de pai. Deus deu-vos essa

forma única de amar a Jesus, que nos revela algo de teu coração e nos

ensina a fazer presente seu Reino aqui e agora.

  Salve, custódia do Redentor e esposo da Virgem Maria. A ti Deus

confiou seu Filho, em ti Maria depositou sua confiança. Contigo, Cristo

foi forjado como homem. Oh, bem-aventurado José, mostra-te pai

também a nós e guia-nos no caminho da vida. Conceda-nos graça,

misericórdia e coragem e defenda-nos de todo o mal. Amém.

Cristo Rei Nosso, Venha a Nós o Vosso Reino!

  Na preparação para celebrar a tua festa, São José, te pedimos que nos

ensine a amar Jesus como tu, com um coração de pai. Deus deu-vos essa

forma única de amar a Jesus, que nos revela algo de teu coração e nos

ensina a fazer presente seu Reino aqui e agora.



Meditação

  O Evangelho não dá nenhuma informação sobre o tempo que Maria,

José e o Menino Jesus permaneceram no Egito. Porém, o que é certo é

que passaram necessidades para comer, encontrar uma casa, um

emprego. Não é preciso muita imaginação para preencher o silêncio do

Evangelho a esse respeito. A Sagrada Família teve que enfrentar

problemas concretos como todas as famílias, como muitos de nossos

irmãos e irmãs imigrantes que ainda hoje arriscam suas vidas devido às

adversidades e à fome. 

Carta Apostólica “Patris corde” do Papa Francisco

Oração final
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Segunda-feira, 15 de março de 2021

Sustento espiritual de sua graça

São José, pai trabalhador

Oração Inicial

Meditação

  Salve, custódia do Redentor e esposo da Virgem Maria. A ti Deus

confiou seu Filho, em ti Maria depositou sua confiança. Contigo, Cristo

foi forjado como homem. Oh, bem-aventurado José, mostra-te pai

também a nós e guia-nos no caminho da vida. Conceda-nos graça,

misericórdia e coragem e defenda-nos de todo o mal. Amém.

Cristo Rei Nosso, Venha a Nós o Vosso Reino!

  Na preparação para celebrar a tua festa, São José, te pedimos que nos

ensine a amar Jesus como tu, com um coração de pai. Deus deu-vos essa

forma única de amar a Jesus, que nos revela algo de teu coração e nos

ensina a fazer presente seu Reino aqui e agora.

O trabalho se converte na participação na própria obra de Salvação,

como oportunidade de acelerar a vinda do Reino, de desenvolver as

próprias potencialidades e qualidades, colocando-as à serviço da

sociedade e da comunhão. 



Oração final
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Terça-feira, 16 de março de 2021

Nunca pare de fazer sua vontade

São José, pai na sombra

Oração Inicial

Meditação

  Um pai é consciente de que completa a sua ação educativa e que vive

plenamente sua paternidade quando torna-se "inútil", quando vê que o

filho alcançou sua autonomia e caminha sozinho pelas estradas da vida,

quando coloca-se no lugar de José, que sempre soube que o Menino não

era seu, mas simplesmente que lhe foi confiado aos seus cuidados. 

Carta Apostólica “Patris corde” do Papa Francisco

  O trabalho torna-se ocasião de realização não só para si, mas,

sobretudo, para esse núcleo original da sociedade que é a família. 

Carta Apostólica “Patris corde” do Papa Francisco

  Salve, custódia do Redentor e esposo da Virgem Maria. A ti Deus

confiou seu Filho, em ti Maria depositou sua confiança. Contigo, Cristo

foi forjado como homem. Oh, bem-aventurado José, mostra-te pai

também a nós e guia-nos no caminho da vida. Conceda-nos graça,

misericórdia e coragem e defenda-nos de todo o mal. Amém.

Cristo Rei Nosso, Venha a Nós o Vosso Reino!

  Na preparação para celebrar a tua festa, São José, te pedimos que nos

ensine a amar Jesus como tu, com um coração de pai. Deus deu-vos essa

forma única de amar a Jesus, que nos revela algo de teu coração e nos

ensina a fazer presente seu Reino aqui e agora.
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Quarta, 17 de março de 2021

Morte semelhante a sua

São José, pai de confiança

Oração Inicial

Meditação

  Quantas pessoas rezam, oferecem e intercedem pelo bem de todos?

Todos podem encontrar, em São José - o homem que passa

despercebido, o homem da presença diária, discreta e oculta - um

intercessor, um apoio e um guia nos momentos de dificuldade. São José

nos lembra que todos aqueles que, aparentemente, estão escondidos ou

na "segunda linha" têm um papel sem igual na história da salvação. 

Carta Apostólica “Patris corde” do Papa Francisco

Oração final

Oração final

  Salve, custódia do Redentor e esposo da Virgem Maria. A ti Deus

confiou seu Filho, em ti Maria depositou sua confiança. Contigo, Cristo

foi forjado como homem. Oh, bem-aventurado José, mostra-te pai

também a nós e guia-nos no caminho da vida. Conceda-nos graça,

misericórdia e coragem e defenda-nos de todo o mal. Amém.

Cristo Rei Nosso, Venha a Nós o Vosso Reino!

  Salve, custódia do Redentor e esposo da Virgem Maria. A ti Deus

confiou seu Filho, em ti Maria depositou sua confiança. Contigo, Cristo

foi forjado como homem. Oh, bem-aventurado José, mostra-te pai

também a nós e guia-nos no caminho da vida. Conceda-nos graça,

misericórdia e coragem e defenda-nos de todo o mal. Amém.

Cristo Rei Nosso, Venha a Nós o Vosso Reino!

  Na preparação para celebrar a tua festa, São José, te pedimos que nos

ensine a amar Jesus como tu, com um coração de pai. Deus deu-vos essa

forma única de amar a Jesus, que nos revela algo de teu coração e nos

ensina a fazer presente seu Reino aqui e agora.



Oração Inicial

Meditação

  Os santos ajudam todos os fiéis "na plenitude da vida cristã e na

perfeição da caridade". A sua vida é uma prova concreta de que é

possível viver o Evangelho. Jesus disse: “Aprendam de mim, porque sou

manso e humilde de coração” (Mt 11,29), e eles, por sua vez, são

exemplos de vida a serem imitados. São Paulo exortava, explicitamente:

«Vivam como meus imitadores» (1 Cor 4, 16). São José disse isso através

de seu silêncio eloquente. 

Carta Apostólica “Patris corde” do Papa Francisco

Oração final
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Quinta-feira, 18 de março de 2021

Sejam católicos verdadeiros e sinceros

São José, pai em vocação

  Na preparação para celebrar a tua festa, São José, te pedimos que nos

ensine a amar Jesus como tu, com um coração de pai. Deus deu-vos essa

forma única de amar a Jesus, que nos revela algo de teu coração e nos

ensina a fazer presente seu Reino aqui e agora.

  Salve, custódia do Redentor e esposo da Virgem Maria. A ti Deus

confiou seu Filho, em ti Maria depositou sua confiança. Contigo, Cristo

foi forjado como homem. Oh, bem-aventurado José, mostra-te pai

também a nós e guia-nos no caminho da vida. Conceda-nos graça,

misericórdia e coragem e defenda-nos de todo o mal. Amém.

Cristo Rei Nosso, Venha a Nós o Vosso Reino!


