DIOCESE DE SETE LAGOAS
Solenidade de São José - 19 de março de 2021 - ANO DE SÃO JOSÉ
COM O CORAÇÃO DE PAI: ASSIM JOSÉ AMOU JESUS.
(Carta Apostólica PATRIS CORDE do Papa Francisco)

PREPARANDO O AMBIENTE: Escolha a hora e o cantinho apropriado em sua casa. Coloque
uma imagem de São José, Sagrada Família, fotos da sua família. Acenda uma vela, coloque
flores e a Palavra de Deus.
ACOLHIDA
Dirigente: Amados irmãos e irmãs, no aconchego do nosso lar, reunidos em família, dediquemos
um tempo de nossa vida, para acolhermos em nossos corações o bom exemplo de São José.
1. ORAÇÃO INICIAL

Dirigente: Somos convidados a enchermos os nossos corações de esperança e fé, sequindo o exemplo da
família de Nazaré, que fez o amor acontecer. Iniciemos o nosso encontro em nome do Pai, do Filho e
do Espírito Santo. Amém

CANTEMOS: Vem Espírito Santo vem, vem iluminar (bis)
Nosso encontro vem iluminar! Nossas famílias vem iluminar! Nossa igreja vem iluminar! Nosso
encontro vem iluminar!

Rezemos: Vinde Espírito Santo... enchei os corações dos vossos fiéis

Dirigente: Bendito seja Deus que, com a Luz de Cristo, ilumina nossas vidas, nossa família e nos
livre desta triste pandemia que assombra toda a humanidade. Acendemos em nós a chama da
bondade, da esperança e confiança em Deus. Recordemos estas realidades que desejamos
abençoar neste momento de oração.
2. ENTENDENDO O ANO DE SÃO JOSÉ

Leitor 1: A convocação do Ano de São José nasce do coração paternal do Papa Francisco que
deseja chegar ao coração de todos os católicos. Ele convida cada um a conhecer melhor o pai
adotivo do Senhor e a sua importância no plano salvífico de Deus.
Leitor 2: Em comemoração aos 150 anos da proclamação de São José como guardião universal
da Igreja, pelo Papa Pio IX, o Papa Francisco acaba de dar um grande presente à Igreja: o Ano de
São José por intermédio da Carta Apostólica Patris Corde – “Coração de Pai”. Essa Carta, como
o próprio título sugere, é cheia de afeto e amor às famílias.

3. APRENDENDO COM SÃO JOSÉ

Leitor 1: São José é o pai do acolhimento, porque acolheu Jesus e Maria com amor.
Honesto carpinteiro nos ensina a dignidade e a alegria de comer o pão, fruto do próprio trabalho,
para dar origem a uma nova «normalidade», em que ninguém seja excluído. Em especial, diante
do agravamento do desemprego por causa da pandemia da Covid-19.
Leitor 2: São José! Cubra-nos com sua simplicidade. Ensine todos nós com a sua humildade.
Guie-nos com a sua coragem. Proteja-nos com todo o seu amor.
4. ORAÇÃO DO PAPA FRANCISCO PARA O ANO DE SÃO JOSÉ

Todos: 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 tornou-se homem. Ó Bemaventurado 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. Amém.

Dirigente: A nossa família foi pensada por Deus. Foi escolhida, planejada para que nós
fizéssemos parte dela. São José foi obediente à Palavra de Deus e por isso pôde assumir todos os
desafios de sua missão.
Canto de acolhida da Palavra - (A vossa palavra Senhor é sinal de interesse por nós...).

EVANGELHO: Lc 2,41-51
(Leia novamente a palavra em silêncio. Veja os detalhes dos personagens. Veja a atitude de
Maria e José, o que fazem, o que dizem, como agem ao encontrar com Jesus.)

5. MOMENTO DA PARTILHA

Dirigente: O texto nos fala como foi o início da vida de Jesus. Ele crescia “em sabedoria, idade
e graça, diante de Deus e dos homens". É impossível não perceber a aflição e o desespero de
Maria e José. Só quem teve um filho desaparecido consegue dimensionar a dor. E, quando a
criança é localizada, vem a surpresa e o alívio. Hoje quantos pais e mães que perdem seus filhos
pelas drogas, pelas guerras e por tantas outras condições que violam a dignidade humana? Não
podemos deixar de ter presente essa dor! Nossa solidariedade tem que ser maior, nosso amor tem
que ser maior. No lar de Nazaré, lugar do tesouro do Pai, a solidariedade e o amor foi maior.
Hoje queremos fazer uma pergunta! Onde está o nosso tesouro? O tesouro de José e Maria é o
seu Filho. O nosso tesouro é Jesus que deve habitar em nossos lares.

6. A PALAVRA SE FAZ ORAÇÃO - PRECES

Dirigente: Apresentemos ao Pai do Céu, pela intercessão de São José, os nossos pedidos:
Resposta: SÃO JOSÉ, atendei-nos!
L.1 Pela Igreja, em toda a terra, para que anuncie a palavra de Deus com alegria e dê fruto no
coração dos seus fiéis, oremos.
L.2 Pelos pais e mães de família, para que a oração em família e os sacramentos alimentem a sua
fé e a de seus filhos, oremos.
L.1 Pelos jovens dos nossos seminários e pelos que trabalham na sua formação, para que os dons
do Espírito Santo os iluminem, oremos.
L.2 Pelos que ganham o pão com o seu trabalho, para que os seus direitos sejam respeitados e a
sua dignidade humana reconhecida, oremos.
L.1 Pela humanidade, por intercessão de São José, livrai-nos das enfermidades desta pandemia,
oremos.
(Preces espontâneas)
Dirigente: É tempo de cuidar! Que possamos alargar os nossos corações em gestos de caridade
para que o cuidado permaneça como sinal da bênção de Deus. Pai Nosso... Ave Maria...

7. PEDIDO DE PROTEÇÃO - SÃO JOSÉ

São José, guardião de Jesus e esposo de Maria! Empenhastes toda a vossa vida no perfeito
cumprimento de vosso dever; vós mantivestes a Sagrada Família de Nazaré com o trabalho de
vossas mãos. Protegei bondosamente aos que recorrem a vós. Oh! Glorioso São José! Afastai
para longe de nós todos os males. Protegei as nossas famílias para que não se deixeis vencer pela
doença, pelo medo, pela violência e pela falta do trabalho. Vós que sois o padroeiro dos
trabalhadores, não nos deixe sem o pão de cada dia e sem esperança de um novo dia para a
humanidade. São José, compassivo advogado da Igreja! Rogai por nós.

8. ORAÇÃO FINAL

Dirigente: Ó Deus de bondade, que nos destes a Sagrada Família como exemplo, concedei-nos
imitar em nossos lares as suas virtudes, para que unidos pelos laços do amor, permaneçamos em
paz e que o Senhor nos fortaleça. Amém!

9. CANTO FINAL (a escolha...)

