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SÃO JOSÉ, O JUSTO. MODELO DE ESPOSO E PAI.
10 – 19 DE MARÇO DE 2008

10/03 - 1º DIA
SÃO JOSÉ, MODELO DE SILÊNCIO E DE VIDA INTERIOR.
Sugestão: Sortear, para cada Irmã, uma virtude de São José para
ser vivenciada durante a novena. Por exemplo: Honestidade,
disponibilidade, humildade, justiça, simplicidade, determinação
fidelidade, acolhida das diferencias, confiança, obediência, fé,
prudência, pessoa de oração, responsabilidade, íntegro,
experiência de Deus.
Dir.: “Não me recordo de dirigir uma súplica a São José que não
tenha sido atendida”. (Santa Tereza d’Ávila).
Iniciando a novena de São José, confiemos a Ele as necessidades
de nossa Província, o CGXXII, nossas comunidades e as nossas
intenções particulares.(silêncio)
Dir.: São José não nos deixou nenhuma palavra, apenas sonhos.
Entregou-nos seu silêncio e seu exemplo de homem justo,
trabalhador, esposo, pai e educador.
Voz 1 - O silêncio de José é o silêncio do Pai. O Pai, no seio da
Trindade, o Mistério sem nome e sem palavra, o Princípio do qual
tudo provém, a Fonte geradora de todas as coisas. Ele é o silêncio
de onde nascem todas as palavras. O silêncio do Pai se esconde
dentro de cada palavra e de cada som do universo. O silêncio revela
a natureza do Pai celeste. José que é a sombra visível do Pai, só
podia ser e viver o silêncio.
Voz 2 - São José é a personificação do Pai celeste. Seu silêncio
revela quem ele é: O Pai eterno presente, atuante, criando
condições para que a história acontecesse. Todas suas ações se
fazem no silêncio.
Todas: São José é mestre de vida interior, vivida na família, no
silêncio do trabalho e na cotidianidade da vida do dia-a-dia.
Voz 3 - O silêncio expressa o nosso cotidiano e nossa vida interior.
A vida de um silêncio eloqüente e fecundo.
Canto: Ó senhor, cantarei - nº 3 - CD São José
Refrão: Ó Senhor, cantarei sem cessar, teu amor/ pois fizeste uma
aliança com teu servidor!
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3 - Para que com a força do vosso Espírito, ofereçamos livremente
nossa vontade como sacrifício de nós mesmas ao Pai, em
disponibilidade total para o serviço da Igreja na educação dos
jovens, nós vos pedimos ...
4 - Por todos os cristãos, para que trabalhem com empenho e
honestidade, conscientes de que, enquanto constroem a cidade
terrena pela vossa presença já realizam o vosso Reino, nós vos
pedimos ...
5 - Para que empenhando-nos com simplicidade e alegria no nosso
trabalho cotidiano, inteiramente dedicado ao bem dos jovens e das
jovens, saibamos unir uma ardente operosidade apostólica a um
profundo espírito de oração, nós vos pedimos.
Canto: Meu bom José - nº 16 – CD São José
Meu bom José, meu bom José/ pobre carpinteiro, lá de Nazaré/ Meu
bom José, meu bom José/ o santo do povo, modelo de fé.
Oração
Todas: São José, patrono de toda a Igreja, a quem o Senhor
conferiu a missão de ser pai adotivo de Jesus e esposo da Virgem
Maria, vós, que exercestes o ofício de carpinteiro e por meio deste
trabalho oferecestes à Sagrada Família digno sustento em suas
necessidades, intercedei ao Pai por todos os operários, para que
sejam, como vós, justos no exercício da profissão, na execução de
suas tarefas, na administração dos bens alheios e em todos os
relacionamentos humanos.
Rogai por todos os lares, para que, na vivência recíproca do amor,
pais, mães e filhos experimentem a alegria de ser abençoados por
Deus, que também é família trinitária: Pai, Filho e Espírito Santo.
Amém!
São José – Rogai por nós!
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Feliz o homem que respeita o Senhor
E que ama com carinho a sua lei!
Sua descendência será forte sobre a terra,
Abençoada a geração dos homens retos.
Haverá glória e riqueza em sua casa,
E permanece para sempre o bem que fez.
Ele é correto, generoso e compassivo,
Como luz brilha nas trevas para os justos.
Feliz o homem caridoso e prestativo,
Que resolve seus negócios com justiça.
Porque jamais vacilará o homem justo,
Sua lembrança permanece eternamente!
Ele não teme receber notícias más:
Confiando em Deus, seu coração está seguro.
Seu coração está tranqüilo e nada teme,
E confusos há de ver seus inimigos.
Ele reparte com os pobres os seus bens,
Permanece para sempre o bem que fez,
E crescerão a sua glória e seu poder.
Glória ao Pai ...
Como era ...
Ant. – Deus manifesta em seus santos sua graça e seu amor, e
protege os seus eleitos.
Preces:
Dir.: Confiemos a Cristo Jesus, presente entre nós, o compromisso
de fazer de nossa vida uma oblação a Deus pela salvação dos
irmãos. Digamos com confiança: Ajudai-nos, Senhor.
1 - Para que nossa vida consagrada em união ao vosso sacrifício
eucarístico, se torne sempre mais oferta viva de adoração e de
louvor ao Pai, nós vos pedimos...
2 - Para que, dóceis à ação do vosso Espírito, doemos ao Pai as
forças do nosso amor tornando-nos assim, na bondade e
amabilidade, sinais de vossa presença, nós vos pedimos ...

1 - É um mistério de vida este nosso destino/ vida plena, imortal,
que só Deus tem e dá/ vida eterna exigindo alimento divino/ nosso
pão, nosso vinho Jesus se fará.
2 - Fui curtindo essa vida, em silêncio fecundo/ no trabalho
constante da vida e de um lar/ que José se tornou para nós, para o
mundo/ o modelo cristão que Deus quer encontrar.
3 - Ó José, pai e amigo, a nós todos ensina/ a calar nossas vozes
ouvindo a de Deus/ nossa vida comum, pela graça divina/ vai vibrar
com a vida vivida nos céus.
Dir.: É nesse silêncio que maduram as boas intenções, que se
elaboram os sonhos que dão sentido à nossa esperança e que
nascem as palavras transformadoras da realidade.
Voz 4 - São José é o protótipo da pessoa silenciosa e anônima.
Sua fala é por atitudes, gestos, compromissos de pai e de esposo.
Maria fala e medita, guardando as coisas no coração; Jesus fala,
ensina e faz milagres; e José cala e apenas sonha.
Todas: Cada um é diferente, mas todos entretêm uma relação
íntima e singular.
Canto: Tua Palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor, lâmpada
para os meus pés e Luz, Luz para o meu caminho.
Evangelho: Jo 8, 1-11
Dir.: O Evangelho de hoje nos convida a conversão. Somos
inclinadas a ver mais as faltas das outras que as nossas - façamos a
revisão de nossa vida. (silêncio)
Dir.: Rezemos o Sl ( 23/22) em dois coros:
Ant. – Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso,/ nenhum mal eu
temerei, estais comigo.
1 - O Senhor é o pastor que me conduz/ não me falta coisa alguma./
Pelos prados e campinas verdejantes/ ele me leva a descansar./
Para as águas repousantes me encaminha/ e restaura as minhas
forças.
2 - Ele me guia no caminho mais seguro,/ pela honra do seu nome/
Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso,/ nenhum mal eu temerei./
Estais comigo com bastão e com cajado,/ eles me dão a segurança!
3 - Preparais à minha frente uma mesa,/ bem à vista do inimigo/
com óleo vós ungis minha cabeça/ e o meu cálice transborda.
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4 - Felicidade e todo bem hão de seguir-me/ por toda a minha vida/
e, na casa do Senhor, habitarei/ pelos tempos infinitos.
Glória ao Pai ...
Como era ...
Ant.: Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso,/ nenhum mal eu
temerei, estais comigo.
Preces:
1 - Pelas mulheres vítimas da violência familiar, rezemos.
Todas: Atendei, Senhor, nossa prece.
2 - Pelas mães cujos filhos se perdem no submundo das drogas,
rezemos.
3 - Pelas mulheres que se dedicam a projetos sociais, rezemos.
4 - Pelos que são perseguidos e condenados injustamente,
rezemos.
Pai Nosso ...
OraçãoTodas: São José, concedei-nos o vosso espírito de vida interior. No
silêncio que ama e que age, na fidelidade às obrigações religiosas e
sociais, no abandono total à vontade de Deus, atingistes grande
santidade. Alcançai-nos a graça de crescermos na fé, na esperança
e na caridade, e de recebermos os dons do Espírito Santo. São
José, rogai por nós!

11/03 - 2º DIA – SÃO JOSÉ, O HOMEM JUSTO
Dir.: Justo é aquele que dá o valor exato às pessoas e às coisas,
age com retidão, ama o direito e observa as leis. Educa pelo
exemplo, conquista pela conduta íntegra. Sua inteireza o torna um
modelo de adesão a Deus.
Todas: José é a figura do homem “justo”.
Voz 1 - O homem totalmente aberto à vontade de Deus. O homem
do equilíbrio completo, fazia tudo à luz de Deus.
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Com esta confiança venho à vossa presença e a vós,
fervorosamente, me recomendo Ah! Não desprezeis as minhas
súplicas, pai adotivo do Redentor, mas dignai-vos de as acolher
piedosamente. Amém!

19/03 – FESTA DE SÃO JOSÉ
Canto: São José, vem nos proteger nº 11 - CD São José
A ti, ó grande Santo/ nós vimos recorrer/ guarda-nos sob teu manto/
ó vem nos proteger.
São José, vem nos proteger!
O Salvador na terra/ vieste defender/ nesta implacável guerra/ ó
vem nos proteger!
Dir.: José sentiu em si a vocação de ser protetor da Virgem e o
educador de Jesus, e para assumir essa vocação, quanta coisa teve
de renunciar. Mas o certo, é que José sobressai como forte
testemunho de vocação assumida, vocação para a família, para a
pureza interior, para uma santidade crescente e para fazer
livremente a vontade de Deus.
Voz 1 - São José fez tudo bem feito. Ele era simplesmente “um
homem justo”, como diz o evangelho de São Mateus(1,19). Nessa
palavra estão contidas virtudes humanas e divinas. Para José,, mais
importante que saber-se a personificação do Pai era viver com
radicalidade, sinceridade e humildade as virtudes de pai, esposo,
educador e trabalhador.
Voz 2 - Maria fala e medita, guardando as coisas no coração; Jesus
fala, ensina e faz milagres; e José cala e apenas sonha.
Todas: Cada um é diferente, mas todos entretêm uma relação
íntima e singular.
Canto: Senhor, que a Tua Palavra transforme a nossa vida/
queremos caminhar com retidão na Tua luz.
Evangelho: Mt 26,14-25 (silêncio)
Sl 111- Ant. - Deus manifesta em seus santos, sua graça e seu
amor, e protege os seus eleitos. (dois coros)
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Canto: Ó Luz do Senhor que vem sobre a terra, inunda meu ser,
permanece em nós. (3x)
Evangelho: Jo 13,21-33.36-38 (silêncio)
Partilha
Dir.: Rezemos o Sl (71/70) em dois coros.
Ant.: Minha boca anunciará vossa justiça.
1 - Eu procuro meu refúgio em vós, Senhor,/ que eu não seja
envergonhado para sempre!/ porque sois justo, defendei-me e
libertai-me!/ Escutai a minha voz, vinde salvar-me!
2 - Sede uma rocha protetora para mim,/ um abrigo bem seguro que
me salve! Porque sois a minha força e meu amparo, o meu refúgio,
proteção e segurança!/ libertai-me, ó meu Deus, das mãos do ímpio.
3 - Porque sois, ó Senhor Deus, minha esperança,/ em vós confio
desde a minha juventude!/ Sois meu apoio desde antes que eu
nascesse,/ desde o seio maternal, o meu amparo.
4 - Minha boca anunciará todos os dias/ vossa justiça e vossas
graças incontáveis./ Vós me ensinastes desde a minha juventude/ e
até hoje canto as vossas maravilhas.
Preces:
1 - Para que, pela penitência, nos associemos à paixão do Filho de
Deus, rezemos.
Todas: Santificai-nos, Senhor, em vosso amor.
2 - Para que vivenciemos esta semana santa na oração e na
fraternidade, rezemos
3 - Para que, sob a proteção de Maria, sejamos consolados em
nossas aflições, rezemos.
4 - Para que as comunidades cristãs vivam os grandes mistérios
desta semana, rezemos.
5 - Para que não discriminemos os que abandonam, por fraqueza, o
caminho de Jesus, rezemos.
Oração:
Todas: Lembrai-vos, São José, puríssimo esposo da Virgem Maria,
que jamais se ouviu dizer que alguém tivesse invocado a vossa
proteção e implorado o vosso auxílio e não fosse por vós consolado.

Voz 2 - José não é apenas um homem justo e cheio de virtudes,
digno de ser o pai de Jesus, mas guarda uma relação tão profunda
com o mistério da encarnação que, de alguma forma, participa dela .
Voz 3 - Deus está profundamente envolvido com Jesus e Maria,
que missão de José junto a eles o colocam também na esfera de
Deus.
Todas: José é a figura do homem justo.
Evangelho: Jo 8,21-30
Dir.: Como está a minha relação com Deus? Ele é o centro de
minha vida? (silêncio).
Sl 101
Dir.: Ant. – Ouvi, Senhor, e escutai minha oração/ e chegue até vós
o meu clamor.
1 - Ouvi, Senhor, e escutai minha oração,/ e chegue até vós o meu
clamor!/ De mim não oculteis a vossa face/ no dia em que estou
angustiado!/ Inclinai o vosso ouvido para mim,/ ao invocar-vos,
atendei-me sem demora!
2 - As nações respeitarão o vosso nome, / e os reis de toda a terra,
a vossa glória/ quando o Senhor reconstruir Jerusalém/ e aparecer
com gloriosa majestade/ ele ouvirá a oração dos oprimidos/ e não
desprezará a sua prece.
3 - Para as futuras gerações se escreva isto,/ e um povo novo a ser
criado louve a Deus./ Ele inclinou-se de seu templo nas alturas,/ e o
Senhor olhou a terra do alto céu,/ para os gemidos dos cativos
escutar/ e da morte libertar os condenados.
Glória ao Pai ...
Como era ...
Ant.: Ouvi, Senhor, e escutai minha oração/ e chegue até vós o meu
clamor.
Voz 4 - José foi plenamente pai, realizou conscienciosamente o que
cabe ao pai realizar. Um pai que entretinha uma relação íntima com
seu Deus, entregando-se a Ele incondicionalmente.
Todas: O seu modo de ser expressava a presença do Pai em sua
vida de pai, esposo e trabalhador.
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Canto – Ergamos os louvores – CD S. José nº 14
Refrão - Ergamos os louvores/ ao justo, a São José/ que do alto,
entre esplendores/ dirige a nossa fé/ que a ele, na fulgência/ da
celestial mansão/ se eleve toda a ardência/ de nossa devoção.
1 - Vós sois o casto esposo/ glorioso de Maria/ vós o sol formoso/
que as almas alumia.
2 - Vós sois nossa riqueza/ sois da paciência o exemplo/ vós sois a
fortaleza/ sois da justiça o templo.
Dir.: Apresentemos ao Senhor as nossas preces por intermédio de
São José:
1 - Deus de toda a justiça, é desejo vosso que todas as pessoas se
tornem justas; por intercessão de São José, ajudai-nos a caminhar
segundo a vossa vontade.
Todas: Pai nosso, que estais nos céus, atendei-nos.
2 - Senhor Jesus, amastes vossos pais e eles vos amaram
ternamente: estabelecei todas as famílias na paz, no amor e na
concórdia.
Todas: Sede nosso modelo e nosso salvador.
3 - Senhor Deus, vós mesmo escolhestes José, homem justo, para
cuidar de vosso Filho criança e adolescente, fazei que nós sirvamos
ao corpo de Cristo em nossos irmãos.
Todas: Em vossa justiça, dai-nos a vida.
Pai Nosso ...
Oração:
Todas: São José rogai por todos os lares, para que, na vivência
recíproca do amor, pais, mães e filhos experimentem a alegria de
ser abençoados por Deus, que também é família trinitária: Pai, Filho
e Espírito Santo. Amém!
12/03 - 3º DIA - A FAMÍLIA DIVINA SE PERSONIFICA NA
FAMÍLIA HUMANA
Dir.: São José está envolvido com o Espírito Santo que veio sobre
sua esposa Maria e a cobriu com sua sombra, armou sua tenda de
tal forma que ficou grávida de Jesus. Envolvido com o Filho que
também armou sua tenda e se encarnou em Jesus, filho de Maria.
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- Senso forte do dever, foi com Maria a Belém, em função do
recenseamento romano;
- Coragem ao enfrentar os riscos da perseguição mortal de
Herodes; - Autoridade, impôs limites, perda de Jesus no Templo;
Voz 2 - A imposição do nome - assumiu, publicamente, a
paternidade, assim Jesus podia publicamente chamar de pai a José.
- Passou ao filho sua experiência profissional. Jesus se tornou
artesão-carpinteiro.
Voz 3 - São José em seu modo de viver a paternidade pode
enriquecer os pais em sua identidade e suscitar-lhes ousadia no
enfrentamento dos desafios da moderna sociedade, especialmente
na fase globalizada da humanidade
Dir.: São José uma figura exemplar da qual podemos tirar sábias
lições para os pais do século XXI, que vivem dentro de um modelo
civilizatório muito diferente e que estão em busca de uma identidade
adequada a este tempo.
Todas: Testemunho exemplar de uma vida de fé e de trabalhador.
Canto: Vinde, alegres cantemos! nº 13 – (CD São José)
1 - Vinde, alegres cantemos/ a Deus demos louvor/ a um pai
exaltemos/ sempre com mais fervor.
Refrão: São José, a vós nosso amor/ sede nosso bom protetor/
aumentai o nosso fervor!
2 - São José triunfante/ vai a glória gozar/ e pra sempre reinante/
no Senhor repousar.
3 - Vós, esposo preclaro/ amantíssimo pai/ dos cristãos firme
amparo/ este canto aceitai.
Dir.: São Mateus garante que ele era “um homem justo”(Mt 1,19),
realizava exemplarmente tudo o que devesse e precisasse realizar.
Todas: O amor em família faz com que ela seja uma comunidade
de pessoas vivendo a comunhão entre todos e a participação em
tudo o que diz respeito a todos.
Dir.: Hoje a família deve ser participativa, onde marido e mulher
assumem todas as tarefas num sentido cooperativo.
Todas: A experiência com o Pai e com mãe serve de base para
uma experiência bem realizada de Deus.
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3 - Se contra mim um exército se armar,/ não temerá meu coração;/
se contra mim uma batalha estourar,/ mesmo assim confiarei.
4 - Sei que a bondade do Senhor eu hei de ver/ na terra dos
viventes./ Espera no Senhor e tem coragem,/ espera no Senhor!
Preces:
1 - A fim de que possamos vivenciar a semana santa de forma
profunda, peçamos.
Todas: Santificai, Senhor, vosso povo.
2 - A fim de que saibamos nos associar cada vez mais à paixão de
Jesus, peçamos.
3 - A fim de que a Igreja, com as celebrações destes dias, se
fortaleça na fé e no amor, peçamos.
4 - A fim de que as mulheres que se dedicam à comunidade sejam
abençoadas, peçamos.
5 - A fim de que o papa, os bispos e os padres conduzam a Igreja
com amor e dedicação, peçamos.
Dir.: José, honrado cidadão Galileu, modesto operário de Nazaré,
patrono dos operários, é sensível às inspirações do anjo, confidente
íntimo de Maria, educador e confidente do menino Jesus. Em seu
Credo é fiel à sua proposta:
Oração:
Todas: Creio em Deus Pai onisciente, Criador e Glorificador do céu
e da terra, incorporado em José, Pai da Igreja. Creio em Deus Filho
onipotente, encarnado em Jesus Cristo, Redentor e Salvador do
mundo, Cabeça e Coração da Igreja que é seu corpo. Creio no
Espírito Santo Onipresente, Santificador e Mãe da Criação
universal, corporificado em Maria, Mãe da Igreja. Amém!

Por último também o Pai armou sua tenda entre nós, na pessoa de
José.
Todas: Cada pessoa da família humana personaliza uma Pessoa
da Família divina.
Voz 1 - Não só o Filho e o Espírito Santo vieram a nós, o Pai
também veio. As Pessoas divinas se entregam às pessoas humanas
personificando-se nelas.
Voz 2 - Nesta coerência e sinfonia ousamos afirmar que a Trindade
inteira se revelou e entrou definitivamente em nossa história.
Todas: A Família divina num momento preciso da evolução,
assumiu a família humana.
Voz 3 - Atingimos a máxima coerência e a suprema sinfonia: a
humanidade, a história e o cosmos em evolução são inseridos no
Reino da Trindade.
Canto: Festejamos hoje a glória - CD São José nº 2
- Com Jesus e com Maria/ festejemos hoje a glória/ de José, que o
Pai, um dia/ fez entrar em nossa história/ da Mãe Virgem, és
esposo/ como um pai, és pra Jesus/ para nós, és o glorioso/
protetor, amigo e lua!

18/03 – 9º DIA – A FIGURA DO PAI À LUZ DE SÃO JOSÉ

- Moço e santo: dois encantos/ dois traços da vida mais bela/ és
assim santo entre os santos/ como a Bíblia te revela/ sendo moço,
vais um dia/ noivo ser de alguém feliz/ pra ser noivo de Maria/ és um
“justo”, a Bíblia
Evangelho: Jo 8,31-42
Dir.: Que espaço a Palavra de Deus encontra no meu coração?
(silêncio ) - Partilha
Sl ( Dn 3)
Ant. - A vós louvor, honra e glória eternamente!

Dir.: São José como homem, noivo e marido de Maria, irradiou o
princípio antropológico do Pai. Mostrou virtudes importantes de
todo pai:
Voz 1 - determinação diante de um problema complexo da gravidez
de Maria;

1 - Sede bendito, Senhor Deus de nossos pais./ A vós louvor, honra
e glória eternamente!/ Sede bendito, nome santo e glorioso./ A vós
louvor, honra e glória eternamente!
2 - No templo santo onde refulge a vossa glória./ A vós louvor,
honra e glória eternamente!/ E em vosso trono de poder vitorioso./ A
vós louvor, honra e glória eternamente!
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3 - Sede bendito, que sondais as profundezas./ A vós louvor, honra
e glória eternamente!/ E superior aos querubins vos assentais./ A
vós louvor, honra e glória eternamente!
4 - Obras todas do Senhor, glorificai-O/ A ele louvor, honra e glória
eternamente!
Glória ao Pai ...
Como era ...
Ant.: A vós louvor, honra e glória eternamente.
Dir.: A Trindade celeste preparou a família de Nazaré para ser a
trindade terrestre. Aí está Maria, a “cheia de graça” (Lc 1,28) e
“bendita entre todas as mulheres” (Lc 1,42), aí está José, chamado
de “Homem justo” (Mt 1,19), aí está Jesus, que “crescia em estatura
e graça diante de Deus e dos homens” (Lc,2,52).
Voz 4 - A família de Nazaré se tornou, pela vinda da Sagrada
Família a ela, mais que um símbolo e imagem. É a própria
comunidade do Pai no Filho e pelo Espírito que ganha corpo e se
faz história na comunidade de José, de Maria e de Jesus.
Oração:
Todas: Deus, ajuda-nos a confiar em tua graça e generosidade, em
tua providência e poder. Que saibamos criar espaço para que Tu
sejas Deus em nós, para praticarmos tua Palavra e fazermos tua
Vontade como o fizeram Maria e José. Que saibamos dizer: “Façase em mim segundo a tua Palavra” em nosso dia-a-dia, sobretudo
nas circunstâncias mais difíceis de nossa caminhada. Amém!

13/03 – 4º DIA - JOSÉ, O ARTESÃO-CARPINTEIRO
Dir.: São José viveu como qualquer outro carpinteiro de seu tempo,
era piedoso e bem-integrado na comunidade. Foi um marido fiel e
um pai zeloso. Passou por crises e perplexidades, medos e
preocupações próprios de quem foge, com mulher e filho, de uma
perseguição mortal e outras situações de alegria e de realização,
inerentes à condição humana.
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17 / 03 – 8º DIA - JOSÉ, HOMEM DA GRATUIDADE
Canto: Indo e vindo, trevas e luz, tudo é Graça, Deus nos conduz
(3x)
Dir.: José foi um homem cuja vida fora conduzida pelo Espírito. Que
Ele nos ajude em nossos passos de fé, em nossa missão onde
acompanhamos tantos jovens em seu itinerário em busca do sentido
da vida.
Todas: É muito bom sermos profundamente humanas e gratuitas
em nossas relações interpessoais e em nossa vida espiritual.
Voz 1 - José foi o homem que acolheu plenamente o Filho, mesmo
não compreendendo a dimensão do mistério.
Voz 2 - Sua presença escondida e serena nos encoraja à
persistência na luta pela defesa da vida .
Canto: Querido Padroeiro nosso, amém! nº 8 - CD São José
1 - Ó São José, eis todo um povo/ feliz cantando a tua glória/ casto
esposo de Maria/ Pai amável de Jesus! Ó São José, sempre de
novo/ presente estás em nossa história/ tua mão – proteção! / para o
Filho nos conduz.
Refrão: São José, São José/ o povo te venera e te quer bem! / São
José, São José / querido padroeiro nosso. Amém!
2- Tu és dos lares o advogado/ da Igreja, santo padroeiro/ protetor
dos operários/ servidor fiel de Deus! De graça e bênçãos coroado/
teus bens partilhas co’os herdeiros!/ tal poder faz-nos crer/ Deus
atende os rogos teus!
Evangelho: Jo 12, 1-11
Dir.: Contemplemos mais de perto os mistérios da paixão, morte e
ressurreição de Jesus. (silêncio)
Sl ( 27/26 )
Ant.: O Senhor é minha luz e salvação.
1 - O Senhor é minha luz e salvação;/ de quem eu terei medo?/ O
Senhor é a proteção da minha vida;/ perante quem eu tremerei?
2 - Quando avançam os malvados contra mim,/ querendo devorarme,/ são eles, inimigos e opressores,/ que tropeçam e sucumbem.
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Todas: Deus de eterna bondade, que escolhestes São José para
guardar, como pai, vosso Filho único, fazei que nós que o honramos
como Patrono do Nosso Instituto, saibamos ajudar cada jovem a
descobrir vosso designo de amor, para que sentindo o gosto de
viver, se torne, na sociedade, sinal de vida plena. Por Cristo Nosso
Senhor. Amém!

Canto: José, humilde artesão - nº 6 –CD São José
Refrão: José, humilde artesão/ trabalhaste noite e dia/ para não
faltar o pão/ no lar da Virgem Maria/ que não falte em nossa vida/
este pão que vem do céu/ mas cresceu com a comida/ que o teu
trabalho lhe deu!
1 - Vem ajudar-nos, José/ ensina-nos outra vez/ a receber com mais
fé/ o pão que Jesus se fez!
Voz 1 - São José fez tudo bem feito. Para Ele era muito importante
viver com radicalidade, sinceridade e humildade as virtudes de pai,
esposo, educador e trabalhador.
Voz 2 - José trabalhou em sua oficina junto com seu filho Jesus, em
Nazaré. Cuidou da sagrada família para que, com seu trabalho nada
faltasse à esposa e ao filho.
Evangelho: Jo 8,51-59
Dir.: Que ressonância teve, hoje, a Palavra de Deus em minha
vida? (silêncio)
Sl (105)
Ant. – O Senhor se lembra sempre da aliança!
1 - Procurai o Senhor Deus e seu poder,/ buscai constantemente a
sua face!/ Lembrai as maravilhas que ele fez,/ seus prodígios e as
palavras de seus lábios!
2 - Descendentes de Abraão, seu servidor,/ e filhos de Jacó, seu
escolhido,/ ele mesmo, o Senhor, é nosso Deus,/ vigoram suas leis
em toda a terra.
3 - Ele sempre se recorda da aliança,/ promulgada a incontáveis
gerações;/ da aliança que ele fez com Abraão/ e do seu santo
juramento a Isaac.
Glória ao Pai ...
Como era ...
Ant.: O Senhor se lembra sempre da aliança!
Voz 3 - O fato de o Pai, o Filho e o Espírito Santo sempre
conviverem num jogo eterno de amor e de doação de um ao outro
nos permite dizer que Deus leva em si mesmo a paternidade, a
filiação e a essência da família que é o amor e este amor, na família
divina, é o Espírito Santo.
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Refrão: Ponho, então à tua frente/ dois caminhos diferentes: vida e
morte, e escolherás./ Sê sensato: escolhe a vida! Parte o pão, cura
as feridas!/ Sê fraterno e viverás.
2 - Fiz o homem e a mulher à minha imagem/ por amor e para o
amor, eu os criei/ com meu povo, celebrei uma aliança/ o caminho
da justiça eu ensinei.
Voz 3 - Deus é comunhão das divinas Pessoas, Pai, Filho e Espírito
Santo. É a relação que entrelaça e que une as Pessoas, fazendo
que elas sejam uma única Trindade. Elas são diferentes para
poderem estar eternamente juntas e se unificarem num só Deusvida-relação-comunhão-amor.
Todas: É a inclusão de uma pessoa na outra, pela outra e com a
outra, de forma tão única e essencial que ela unifica as Pessoas.
Voz 4 - A Trindade é, pois, um único Deus-relação, um único Deuscomunhão, um único Deus-amor e um único Deus-vida.
Voz 5 - O que rege estas relações interpessoais é o amor entre
todos os membros, pai-mãe-filhos, unindo a família. O amor é o
laço que une as Pessoas, fazendo com que se uni-fiquem num só
Deus-amor. É o amor como diz Santo Agostinho, que permite que
“cada uma das Pessoas divinas esteja em cada uma das outras e
todas em cada uma e cada uma em todas e todas estejam em todas
e sejam somente uma”.
Todas: Maria e José formam uma autêntica família. Os bens são
comuns, comum o estilo de vida, comuns as preocupações, comum
a responsabilidade de educar o filho.
Dir.: Há uma trindade em Nazaré, constituída pela família JesusMaria-José. Nessa família entrou o Espírito Santo, que armou sua
tenda em Jesus (Jo 1,14). Tal fato afeta São José, porque Maria é
sua esposa e Jesus é seu filho.
Oração:

Dir.: Não se pode pensar a encarnação concreta do Verbo em
Jesus sem a presença de São José. Ele pertence ao evento
completo da encarnação, seja como esposo de Maria, seja como pai
de Jesus.
Voz 4 - São José por ser um homem que pauta a sua vida à luz de
Deus, e por estar embebido de fé no designo do Mistério, guardava
juntamente com Maria todas essas coisas em seu coração (Lc 2,51).
Preces:
1 - Para que nossa fé em Deus não seja abalada pelos sofrimentos
da vida, rezemos.
Todas: Senhor, escutai a nossa prece.
2 - Para que a caminhada quaresmal nos torne mais sensíveis e
solidários, rezemos.
3 - Para que as famílias sejam fortalecidas na compreensão mútua e
no diálogo, rezemos.
4 - Para que os desempregados encontrem formas dignas de
sobrevivência, rezemos.
Pai Nosso ...
Oração:
Todas: São José, modelo dos operários, amigo dos pobres, dos
emigrantes, dos que sofrem, o santo da divina Providência. Fostes
na terra a imagem da bondade e do cuidado universal do Pai
celeste. Fostes o carpinteiro de Nazaré, o mestre de trabalho do
Filho de Deus que se fez, por nós, humilde operário. Intercedei a
Deus por todas as nações, para que cresçam no espírito cristão de
justiça, de amor e de paz. Amém!
14/03 - 5º DIA - SÃO JOSÉ, ESPOSO, PAI E EDUCADOR
Dir.: José foi o protetor do Verbo da vida que com seu trabalho,
garantiu o sustento da vida da VIDA encarnada em nossas vidas.
Sem José, Jesus não seria o Cristo, o Messias da tradição davídica.
Voz 1 – A lei que regeu a vida de José foi a lei do amor, o decreto
da fidelidade incondicional ao querer de Deus. Homem de poucas
palavras, humano que curtiu a dúvida e, na dúvida, colocou-se à
escuta da mensagem do Altíssimo.
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Voz 1 - José experimentou o amor numa forma absolutamente
inexprimível. O amor do homem, moldado pelo amor da mulher,
que como hábil educadora, lhe modera o impulso para que se
transforme em cuidado e ternura, que o faz capaz de receber e de
dar.
Voz 2 - Maria e José foram elevados ao serviço do Verbo
Encarnado: Maria para lhe dar a substância de sua carne e José
para sustentá-lo. Não existe encarnação real e verdadeira sem a
vinculação com Maria e José.
Dir.: Ouçamos a 2ª leit Fl 2,6-11 de hoje. (silêncio)
Oração da CF.:
L1 - Ó Deus Pai e criador./ em vós vivemos, nos movemos e
somos!/ Sois presença viva em nossas vidas,/ pois nos fizestes à
vossa imagem e semelhança.
L2 - Proclamamos as maravilhas de vosso amor/ presentes na
criação e na história./ Por vosso Espírito, tudo se renova e ganha
vida.
L1 - Nosso egoísmo muitas vezes desfigura a obra de vossas
mãos,/ causando morte e destruição./ Junto aos avanços,
presenciamos tantas ameaças à vida.
L2 - Que nesta Quaresma acolhamos a graça da conversão/
tornando-nos mais atentos e fiéis ao evangelho.
L1 - Que o compromisso de nossa fé/ nos leve a defender e
promover a vida/ no seu início, no seu crescimento e também no
seu declínio.
L2 - Vosso Filho, Jesus Cristo, crucificado-ressuscitado/ nos
confirma que o amor é mais forte que a morte./ como seus
discípulos, queremos “escolher a vida”.
Todas: Maria, mãe da vida,/ que protegeu e acompanhou seu Filho
da gestação à ressurreição,/ interceda por nós, amém!
Canto: Hino da CF 2008
1 - Com carinho, desenhei este planeta/ com cuidado, aqui planei o
meu jardim./ Com alegria, eu sonhei um paraíso,/ para a vida, dom
de amor que não tem fim.
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Todas: São José, rogai a Deus por nós.
4 - Para que os devotos de São José sejam abençoados e
fortalecidos na fé e na saúde.
Todas: São José, rogai a Deus por nós.
5 - Para que os operários possam usufruir os frutos do próprio
trabalho.
Todas: São José, rogai a Deus por nós.
Pai Nosso ...
Oração:
Todas: Deus todo-poderoso, pelas preces de São José, a quem
confiastes as primícias da Igreja, concedei que ela possa levar à
plenitude os mistérios da salvação. Por Jesus Cristo, na unidade do
Espírito Santo. Amém!

Todas: São José tornou-se pessoa de ação decidida e sua justiça,
fidelidade e prudência fizeram dele um grande pai, mestre de
discernimento, patrono da vida interior.
Voz 2 - São José foi um homem determinado. Foi com Maria a
Belém, em função do recenseamento romano, acompanhou-a no
parto na gruta de Belém, com todos os cuidados que o fato
encerrava.
Voz 3 - Foi com ela cumprir o dever religioso de ir ao templo para a
purificação, a apresentação do Menino e para as romarias anuais a
Jerusalém, por ocasião da Páscoa.
Todas: Como pai exerceu autoridade e impôs limites. Na perda de
Jesus no Templo, Pai e mãe regressaram, aflitos, a Jerusalém e
recriminaram o filho: “Por que agiste assim conosco?” (Lc 2,48).
Evangelho: Jo 10, 31-42

16/03 - 7º DIA
FAMÍLIA É A COEXISTÊNCIA DA UNIDADE E DA DIFERENÇA.

Dir.: - A minha vida está sendo uma constante doação ao projeto do
Reino de Deus? (silêncio)
Sl (18/17)

Canto: Oração da família
Que nenhuma família comece em qualquer de repente. Que
nenhuma família termine por falta de amor. Que o casal seja um
para o outro de corpo e de mente. E que nada no mundo separe um
casal sonhador. Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte.
Que ninguém interfira no lar e na vida dos dois. Que ninguém os
obrigue a viver sem nenhum horizonte. Que eles vivam do ontem,
no hoje e em função de um depois. Que a família comece e termine
sabendo onde vai. E que o homem carregue nos ombros a graça de
um Pai. Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor. E
que os filhos conheçam a força que brota do amor.
Refrão: - Abençoa, Senhor as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a
minha também! (bis)
Dir.: Numa família que vivia do trabalho em condições simples e
pobres, mas imbuída de piedade e unção, viviam Jesus, Maria e
José. Essa família representa todas as famílias humanas de todos
os tempos e de todas as culturas.

Ant.: Ao Senhor eu invoquei na minha angústia/ e ele escutou a
minha voz.
1 - Eu vos amo, ó Senhor! Sois minha força,/ minha rocha, meu
refúgio e salvador!
2 - Ó meu Deus, sois o rochedo que me abriga, minha força e
poderosa salvação,/ sois meu escudo e proteção: em vós espero!/
Invocarei o meu Senhor: a ele a glória!/ E dos meus perseguidores
serei salvo!
3 - Ondas da morte me envolveram totalmente,/ e as torrentes da
maldade me aterraram;/ os laços do abismo me amarraram/ e a
própria morte me prendeu em suas redes.
4 - Ao Senhor eu invoquei na minha angústia/ e elevei o meu clamor
para o meu Deus;/ de seu templo ele escutou a minha voz/ e chegou
a seus ouvidos o meu grito.
Voz 4 - José tem e mantém relação estreita com Maria, na qual
está o Espírito, e com Jesus, no qual está o Filho. Não se pode
pensar Maria e Jesus sem ele, seja como esposo, seja como pai.
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Todas: Esposo verdadeiro, estabelece relação com Jesus, fazendose pai humano, que cuida, acompanha, protege e educa.
Canto: Família–dom e compromisso nº 1 – CD São José

Dir.: Sem utopia não se alimenta a esperança. Sem esperança não
há mais razões para viver. A utopia nos faz andar.
Lado 1 - Precisamos de uma utopia para a família, para que
continue humana, lugar de realização no amor e na confiança, digna
de procriar novas vidas para o universo e para Deus.
Lado 2 - O núcleo imutável da família é o afeto, o cuidado de um
para com o outro e a vontade de estarem juntos, e abertos à
procriação de novas vidas.
Todas: Nas relações é que está a vida, funcionam os sonhos e as
utopias de amor, fidelidade, encontro e felicidade.

Lado 1 - São José, além de figura histórica de pai de Jesus e de
esposo de Maria, se transformou num arquétipo poderoso,
irradiando nos cristãos, atitudes, valores e virtudes vividas por Ele.
Canto: Tua Palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor, lâmpada
para os meus pés e Luz, Luz para o meu caminho.
Evangelho: Mt 1,16.18-21.24
Dir.: A vontade de Deus encontra espaço no meu coração?
(silêncio)
Dir.: São José como uma figura exemplar da qual podemos
aprender e tirar sábias lições também para os pais do séc XXI, que
vivem dentro de um modelo civilizatório muito diferente e que estão
em busca de identidade adequada a este tempo.
Canto – Querido padroeiro nosso, amém! Nº 8 – CD São José
1 - Ó São José, eis todo um povo/ feliz cantando a tua glória/ casto
esposo de Maria/ pai amável de Jesus! / ó São José, sempre de
novo/ presente estás em nossa história/ tua mão – proteção! / para o
Filho nos conduz.
Refrão: São José, São José/ o povo te venera e te quer bem! / São
José, São José/ querido padroeiro nosso. Amém!
2 - Tu és dos lares o advogado/ da Igreja, santo padroeiro/ protetor
dos operários/ servidor fiel de Deus!/ de graça e bênçãos coroado/
teus bens partilhas co’os herdeiros! / tal poder faz-nos crer/ Deus
atende os rogos teus!
Dir.: A Trindade, que é a Família divina no céu, se personificou na
família humana na terra. O Pai se personificou em José, o Filho em
Jesus e o Espírito Santo em Maria.
Preces:
1 - Para que a nossa Igreja cresça cada vez mais, cheia de vida e
de fé.
Todas: São José, rogai a Deus por nós.
2 - Para que as nossas comunidades vivam sempre no amor e na
esperança.
Todas: São José, rogai a Deus por nós.
3 - Para que as famílias sejam abençoadas e consigam superar as
dificuldades.
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1 - Tudo Maria conservava,/ por amor, no coração/ com José, em
Nazaré, se esforçava/ para compreender tal Filho e tal missão/ pela
noite da fé, os dois seguiam/ vida simples, como nós/ Nazaré,
porém, é muito mais/ é uma escola de amor e paz!
Refrão: Santa família / Cristo e Maria/ com São José, ouvi a nossa
voz! / dai que a partilha/ paz e alegria/ encham de amor o lar de
todos nós!
2 - Uma família renovada/ Já desponta em Nazaré/ virginal, a
esposa é mãe dedicada/ obedece a voz de Deus, o pai, José/
proteção a uma vida que brotava/ união: amor fiel/ neste espelho, os
lares vão se olhar/ só o amor edifica um lar!
Oração:
Todas: Ó São José, você que acompanhou o processo de
crescimento de Jesus: em idade, sabedoria e graça, ajude-nos para
que nossa missão de educadoras seja fecunda. Queremos, na
concretude da amorevollezza, ser presença significativa na vida dos
meninos e das meninas, dos(as) jovens, das famílias e do povo,
recriando a limpidez do amor, a confiança recíproca, a partilha
concreta da vida com os mais pobres, a comunicação transparente
e eficaz. Amém!
15/03 - 6º DIA - A FAMÍLIA À LUZ DA SAGRADA FAMÍLIA

