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Introdução 

Irmãos e irmãs nos corações unidos de Jesus e Maria, nós 
os saudamos. Neste solene data dedicada a São José, nós, 
associados e amigos da vice-província da África, 
gostaríamos de partilhar convosco a nossa meditação. 

 
 

Leitura bíblica (Mateus 1 16.18-21.24a) 
16 Jacó gerou José, esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, 

que é chamado Cristo. 18 Eis como nasceu Jesus Cristo: 

Maria, sua mãe, estava desposada com José. Antes de 

coabitarem, aconteceu que ela concebeu por virtude do 

Espírito Santo. 19 José, seu esposo, que era homem de 

bem, não querendo difamá-la, resolveu rejeitá-la 

secretamente.  

20 Enquanto assim pensava, eis que um anjo do Senhor lhe apareceu em sonhos e lhe disse: José, 

filho de Davi, não temas receber Maria por esposa, pois o que nela foi concebido vem do Espírito 

Santo. 21 Ela dará à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo 

de seus pecados. 24 Despertando, José fez como o anjo do Senhor lhe havia mandado. 

 
 

Meditação 

Antes de Davi revelar seu iminente plano de construir um templo para Deus, o Senhor tinha 
prometido construir uma casa para Davi, um trono estável, a promessa de sua dinastia. 

A esperança é, portanto, mais forte do que o desgaste do tempo; na verdade, Deus vê muito 
além do homem.  Enquanto falamos de grandeza, Deus fala de “felicidade”.  Davi pensava sobre 
a "vida na terra".  Deus fala de "eternidade"; José aceitou colaborar neste projeto. 

 O Salmo 88 nos mostra que a fidelidade de Deus é a única razão para se ter esperança.  Além 
disso, "Na esperanças contra todas as esperanças, nosso patriarca Abraão acreditou", e José 
soube quando o dia chegou, mostrar a mesma esperança. 

José é, portanto, inserido no grande plano de Deus revelado a Davi. Nada é impossível para 
Deus, como o anjo recordou a Virgem Maria. Assim como Abraão, foi essa confiança irracional 
na visão humana em Deus que levou São José a aceitar a sua inesperada vocação. 

Quando chegar a nossa vez, seja qual for o nosso lugar no grande projeto de Deus, o único 
argumento para perseverar na nossa missão, grande ou pequena, é ter confiança decidida n’Ele. 
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Oração 
Eu te saúdo, José! 
A quem a graça de Deus encheu. 
O salvador descansou entre seus braços e cresceu diante dos olhos seus. 
Tu és bendito entre todos os homens e Jesus, 
o filho divino de sua virgem esposa é Bendito. 
São José, dado como pai ao Filho de Deus, 
rogai por nós em nossos cuidados de família, saúde e trabalho, até nossos últimos dias, 
e dignai-vos ajudar-nos na hora da nossa morte. 
Amém. 
 

 

Oração final 

Rezar com São João Eudes 
Coração de Jesus, 
Fogo que ardes sem te consumires, 
Amor fervente sem cessar,  
Inflama-me por inteiro 
Para que eu te ame com todo meu ser. 
Deus todo poderoso, nós te pedimos 
Que infundas em nossos corações 
O Espírito e o Coração de Jesus, 
Teu Filho amantíssimo, 
Para que tendo com Ele um só Espírito 
E um só Coração, 
Mereçamos sacrificar-te nossa vida  
E tudo que nos pertence. Amém. 

 

 
Propósito do mês: uma novena a São José. 

 


