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12890. Liturgia - 3ª feira da Páscoa - S. José Operário - (01-05-2018) - Gn 1, 26 - 2, 3 (ou Cl 3, 14-15.17.23-24); Sl
89; Mt 13, 54-58 - Dirigindo-se para sua terra, Jesus ensinava na sinagoga, de
modo que ficavam admirados. E diziam: “De onde lhe vem essa sabedoria e
esses milagres? Não é Ele o filho do carpinteiro? Sua mãe não se chama Maria, e
seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? E suas irmãs não moram
conosco? Então de onde lhe vem tudo isso? E ficaram escandalizados por causa
dele. Jesus, porém, disse: “Um profeta só não é estimado em sua própria Pátria
e em sua família!” E Jesus não fez ali muitos milagres, pois eles não tinham Fé!
Recadinho: - Acontecem muitos milagres em minha vida? - Sei agradecer a Deus
tanto bem que recebo, apesar das cruzes e dores? - Meus projetos de vida coincidem com aqueles que Deus me
apresenta? - Peço a Deus que aumente minha Fé? - Reconheço que também através das pessoas simples e
humildes Deus tem sempre muito a me dizer?
12891. Primeiro de maio: celebramos S. José Operário! - Mas não há festa para ele no dia 19 de março?
Sim! Mas ele merece muito mais! Ele é Esposo da Virgem Maria, Patrono dos pais e dos carpinteiros, Patrono
do trabalho e da Justiça social, Pai da Providência, Pai adotivo do Salvador, Padroeiro da boa morte, Patrono
da Igreja Católica!
José e Maria cuidavam do Menino Jesus como podiam. E não lhes bastaram as preocupações normais! A vida
do Menino estava em perigo! A Família de Nazaré foge para um país estranho, desconhecido. Vai o bebê! Vai a
jovem mãe! Aguardaram no Egito e com tanta Fé! Não questionaram. E só tomaram o caminho de volta
quando lhes foi dado o recado pelo Anjo (Mt 2, 13-23).
São José, padroeiro das famílias, é um dos santos mais populares da Igreja Católica. Sua vida gira toda em torno
de Jesus. Homem silencioso, pouco aparece! Que a Sagrada Família de Nazaré esteja conosco hoje e sempre.
Que dele aprendamos a grande lição da simplicidade, do serviço humilde, apoiados na Fé que nos faz realizar
maravilhas! Amém!
12892. Oração a S. José - S. José, tivestes uma vida atribulada, cheia de imprevistos, mas em todos eles fostes
guiado pelo Espírito Santo!
Também eu me encontro em dificuldades e sei que são insignificantes diante das que tivestes que enfrentar!
Uno minhas dores e angústias às vossas, pedindo vosso auxílio para que eu tenha serenidade suficiente para
tudo resolver pacientemente!
Socorrei-me, S. José! Confio em vós. Vós, que coordenastes tão bem a caminhada de Jesus e Maria neste
mundo, olhai para mim, para meus problemas, minhas angústias e dores. Sede meu socorro!
Abençoai minha família, os de minha casa e os de meu convívio social, para que possamos seguir felizes pelos
caminhos de Deus, evangelizando e sendo evangelizados!
Abençoai nossa comunidade, para que possa testemunhar sempre o Amor de Deus e contribua pela Paz em
nossos corações, que se irradie para o mundo!
Como os anunciadores do Evangelho dos primórdios da Igreja, possamos também nós propagar a Bondade e a
Misericórdia de Deus para conosco. Amém! (Texto: P. José Geraldo Rodrigues)
12893. S. José - detalhes de sua vida! - Quando Jesus inicia sua vida pública, talvez José já tivesse falecido,
encerrando sua missão. - Jesus e Maria estariam a seu lado? Não se sabe! Uma coisa é certa: ele sempre esteve e
está com eles!
12894. A imagem de São José dormindo que o Papa tem em seu quarto! “Quando eu tenho um problema ou uma dificuldade, eu escrevo em um
papelzinho e coloco em baixo de São José, para que ele sonhe sobre isso! Ele me
ajuda! Gosto muito de São José porque é um homem forte e de silêncio! Eu
dormindo, ele cuida da Igreja! São José é citado nos Evangelhos repousando
enquanto lhe é revelada a Vontade divina, em sonho! São José é citado nos
Evangelhos repousando, enquanto lhe é revelada a Vontade de Deus em sonho!”
Papa Francisco. - Obrigado, minha mãe e meu pai, por terem me dado como primeiro nome “José!”
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