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INTRODUÇÃO 

No dia da Imaculada Conceição do ano passado, o Papa Francisco não quis apenas recordar a Bem-
Aventurada Virgem Maria, mas também São José, seu marido, através da Carta Apostólica “PATRIS 
CORDE”, por ocasião do 150º aniversário da declaração de São José como patrono da Igreja 
Universal. 

Para os católicos e para nós, servas dos pobres, o exemplo de São José é inestimável. O “sim” com 
que assumiu as consequências conhecidas e também as desconhecidas encoraja-nos a não temer o 
nosso compromisso com Jesus Cristo e a servir com amor e criatividade os nossos irmãos que sofrem 
carencias materiais, espirituais e emocionais. 

A humildade de São José, a obediência, o silêncio, a simplicidade de sua vida, o trabalho incessante 
para dar à Sagrada Família tudo o que fosse necessário, a discrição, enfim, tantas qualidades que 
vale a pena conhecê-lo e amá-lo. Que a sua vida ilumine a nossa e possamos ver nele um modelo a 
seguir. 

 
 

O Papa Francisco na Carta Apostólica “Patris Corde”, analiza a paternidade de São José em sete 
aspectos concretos: 

1. Pai amado 

“A grandeza de São José consiste no fato de ter siso o esposo de María e pai de Jesus”. A paternidade 
de São José “manifestou-se concretamente ‘por ter feito de sua vida um serviço, … um dom total 
de si mesmo, de sua vida, de seu trabalho; tendo convertido sua vocação humana de amor 
doméstico … [na entrega] de seu coração e de toda capacidade no amor colocado a serviço do 
Messias nascido em sua casa’”.  

2. Pai na ternura 

A esse respeito, o Santo Padre explica que “Jesus viu a ternura de Deus em José: ‘Como um pai 
sente ternura pelos seus filhos, assim o Senhor sente ternura por aqueles que o temem’ (Sal 
103,13)”. 

Deste modo, acrescenta que “também pela angustia de José passa a vontade de Deus, a sua história, 
seu projeto. Portanto, José nos ensina que ter fé em Deus também inclui acreditar que Ele pode 
aigr mesmo em meio a nossos medos, fragilidades e fraquezas. E nos ensina que, em meio as 
tormentas da vida, não devemos ter medo de entregar a Deus o leme de nossa barca. As vezes, nós 
queremos ter tudo sob nosso controle, mas Ele tem sempre um olhar mais amplo”. 
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3. Pai na la obediência 

“Assim como Deus fez com Maria ao manifestar o seu plano de salvação, também o revelou a José 
e o fez através dos sonhos”, ressalta o Papa. O primeiro sonho, diante da angústia da gravidez 
incompreensível de Maria; o segundo, quando ele obedeceu e conduziu Maria e Jesus ao Egito. 

O Papa Francisco enfatiza neste ponto que “em todas as circunstâncias de sua vida, José soube 
pronunciar seu “fiat”, como Maria na Anunciação e Jesus no Getsêmani” e que “José, em seu papel 
de chefe de família, ensinou Jesus a ser submisso a seus pais, segundo o mandamento de Deus”. 

“Na vida oculta de Nazaré, sob a orientação de José, Jesus aprendeu a fazer a vontade do Pai ... 
Mesmo no momento mais difícil de sua vida, que foi no Getsêmani, ele preferiu fazer a vontade do 
Pai e não a sua própria e ele se tornou ‘obediente até a morte na cruz’”. 

4. Pai na acolhida 

“José acolheu a Maria sem estabelecer pré-requisitos. Ele confiou nas palavras do anjo. ‘A nobreza 
do seu coração ... [é um exemplo] hoje, neste mundo onde a violência psicológica, verbal e física 
contra a mulher é evidente, José se apresenta como uma figura masculina respeitosa, delicada ... e 
... Deus o ajudou a aceitar iluminando seu julgamento’”. 

“Muitas vezes ocorrem eventos em nossas vidas cujo significado não entendemos. Nossa primeira 
reação costuma ser de decepção e rebelião. José deixa de lado o raciocínio para dar lugar ao que 
acontece e, por mais misterioso que pareça, acolhe e assume a sua responsabilidade”. 

“José não é um homem que se resigna passivamente. Ele é um protagonista valente e forte. A 
acolhida é a forma pela qual se manifesta em nossa vida o dom da fortaleza que nos vem do Espírito 
Santo. Só o Senhor pode nos dar a força para aceitar a vida como ela é” para fazer a Vontade do Pai. 

      5.  Pai da coragem criativa 

Esta “coragem criativa” de que fala o Papa surge “especialmente quando encontramos 
dificuldades”. Nesse ponto, ele explica que “José foi o homem por meio do qual Deus deu início da 
história da redenção. Ele foi o verdadeiro “milagre” com o qual Deus salvou a Criança e sua mãe. O 
céu interveio confiando na coragem criadora deste homem, que ao chegar a Belém e não encontrar 
um lugar onde Maria pudesse dar à luz, instalou-se num estábulo e o arranjou até que se tornasse 
o lugar mais acolhedor possível para o Filho de Deus. que veio ao mundo (cf. Lc 2,6-7). Diante do 
perigo iminente de Herodes, que queria matar o Menino, José foi mais uma vez alertado em sonho 
para protegê-lo, e no meio da noite organizou a fuga para o Egito”. 

Da mesma forma, o Santo Padre afirma nesta carta que “o Evangelho não dá nenhuma informação 
sobre o tempo em que Maria, José e o Menino permaneceram no Egito. Porém, o certo é que 
precisariam 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 demais famílias”. É por isso que São José é um modelo para as famílias. 

 

 



 
 
 
 

 

 
6 Pai trabalhador 

“São José era um carpinteiro que trabalhava honestamente para garantir o sustento de sua 
família. Com ele, Jesus aprendeu o valor, a dignidade e a alegria do que significa comer o pão fruto 
do próprio trabalho”, diz o Papa Francisco. 

Por isso, destaca que “o trabalho torna-se participação na própria obra de salvação, oportunidade 
de acelerar a vinda do Reino, para desenvolver as próprias potencialidades e qualidades, 
colocando-as ao serviço da sociedade e da comunhão. O trabalho torna-se ocasião de realização 
não apenas para si, mas sobretudo para aquele núcleo originário da sociedade que é a família. Uma 
família que precisa de trabalho fica mais exposta a dificuldades, tensões, fraturas i,nclusive a 
desesperada e exasperante tentação de dissolução. Como falar de dignidade humana sem nos 
comprometermos para que cada um tenha a possibilidade de um sustento digno?”. 

7. Pai na sombra 

Para Jesus, José é “a cópia do Pai celeste na terra: ele o ajuda, o protege, nunca sai do seu lado 
para seguir seus passos”. “Ser pai é mostrar ao filho experiência de vida e a realidade. Não para 
segurá-lo, não para aprisioná-lo, não para possuí-lo, mas torná-lo capaz de escolher, de ser livre, de 
partir. Talvez por isso a tradição também tenha dado a José, juntamente o nome de: O Pai 
‘castíssimo’… A Castidade é estar livre do desejo de possuir em todas as áreas da vida. Somente 
quando um amor é casto, é um amor verdadeiro. O amor que quer possuir, no final, sempre se torna 
perigoso, aprisiona, sufoca, torna infeliz”. 

Por isso, “a felicidade de José não está na lógica do auto-sacrifício, mas na doação de si mesmo.  
Nunca se percebe neste homem, a frustação, apenas a confiança. Seu silêncio persistente não 
contempla reclamações, mas gestos concretos de confiança”. 

PERGUNTAS PARA REFLETIR EM GRUPO: 

1. Enumerem o que acham que foram as razões pelas quais São José foi nomeado: Patrono da 
Igreja, Patrono das famílias, intercessor para uma boa morte. 

2. Que virtudes de São você acha que devemos ter em nossos serviços vicentinos? E quais em 
nossa família? 

Bibliografía: 

 https://www.vatican.va/content/francesco/pt/apost_letters/documents/papa-francesco-
lettera-ap_20201208_patris-corde.html 

 https://famvin.org/pt/2021/03/23/papa-francisco-convida-a-reflexao-sobre-legado-de-

sao-jose-figura-extraordinaria-e-ao-mesmo-tempo-tao-proxima-da-condicao-humana/ 

  

https://www.vatican.va/content/francesco/pt/apost_letters/documents/papa-francesco-lettera-ap_20201208_patris-corde.html
https://www.vatican.va/content/francesco/pt/apost_letters/documents/papa-francesco-lettera-ap_20201208_patris-corde.html
https://famvin.org/pt/2021/03/23/papa-francisco-convida-a-reflexao-sobre-legado-de-sao-jose-figura-extraordinaria-e-ao-mesmo-tempo-tao-proxima-da-condicao-humana/
https://famvin.org/pt/2021/03/23/papa-francisco-convida-a-reflexao-sobre-legado-de-sao-jose-figura-extraordinaria-e-ao-mesmo-tempo-tao-proxima-da-condicao-humana/


 
 
 
 

 

 
ORAÇÃO 

 
Salve, guardião 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 também para nós  

e guía-nos no caminho da vida. 
Concede-nos graça, misericórdia e coragem 

 e defenda-nos de todo mal. 
 

Amém. 


