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“Com coração de pai: assim José amou a Jesus,
designado nos quatro Evangelhos
como ‘o fi lho de José’” (Lc 4,22). 

Papa Francisco
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Introdução
Costumamos olhar para São José como o es-

poso de Maria, o pai adotivo de Jesus, o santo da 
Divina Providência, o protetor dos trabalhado-
res, o padroeiro da Igreja Católica, o padroeiro 
dos agonizantes. Mas, para sinalizar todas essas 
realidades, José foi um santo que soube escutar 
a voz de Deus em contínuo e fazer a sua vontade. 
E, para isso, cultivou a interioridade, ou seja, a 
presença contínua de Deus.

Para cumprir a missão que o Senhor lhe con-
fiou, José recebeu muitas revelações, talvez tan-
tas quanto Maria. E ele teve a sensibilidade de 
notar a hora de Deus na vida de Jesus e seguir 
os apelos que lhe foram feitos em sonhos e reve-
lados pelos acontecimentos. E, para perceber e 
seguir a voz de Deus, foi preciso dispor de uma 
grande interioridade, ou seja, de foco para escu-
tar a voz do Espírito na missão de proteger a Sa-
grada Família, Jesus e Maria. Poderíamos sinte-
tizar a vida de José no cuidado da vida de Jesus.

O Papa Francisco publicou a Carta apostólica 
Patris corde [Coração de pai], em 8 de dezembro 
de 2020, nos 150 anos da declaração de São José 
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como padroeiro da Igreja Católica, pelo Beato 
Pio IX, feita em 8 de dezembro de 1870. Em sua 
carta, o papa assim define a missão de São José: 
“Com coração de pai: assim José amou a Jesus, 
designado nos quatro Evangelhos como ‘o filho 
de José’” (Lc 4,22). Ele é uma figura extraordiná-
ria, tão próxima da condição humana, de cada 
um de nós. São José, um santo do silêncio com-
parado, por Francisco, às pessoas que fazem o 
bem no anonimato, o que é percebido, sobretu-
do, nos momentos de crise. 

Nesses momentos experimentamos como 
“as nossas vidas são tecidas e sustentadas por 
pessoas comuns, habitualmente esquecidas, que 
não aparecem nas manchetes dos jornais e re-
vistas, nem nas grandes passarelas do último 
espetáculo, mas que hoje estão, sem dúvida, es-
crevendo os acontecimentos decisivos da nos-
sa história”, diz o papa na carta. Essas pessoas 
podem ser comparadas a São José, um santo 
do silêncio que realizou o projeto de Deus por-
que se manteve na sua presença. Se pensarmos 
bem, ele viveu de forma concreta e consciente 
ao lado de Maria e de Jesus no dia a dia, sem 
nada de extraordinário.
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O papa também diz que todos podem en-
contrar em São José – o homem que passa des-
percebido, o homem da presença cotidiana dis-
creta e escondida – um intercessor, um amparo 
e uma guia nos momentos de dificuldade. Ele 
nos lembra de que todos aqueles que estão, apa-
rentemente, escondidos ou em segundo plano, 
têm um protagonismo incomparável na história 
da salvação. 

Toda essa trajetória de José deve-se a uma 
grande interioridade. Em sua vida atribulada e 
cheia de provações, ele soube viver na presença 
de Deus, escutando a sua voz, seja em sonhos, 
seja através dos acontecimentos cotidianos. Nas 
prescrições das leis civis e religiosas, Deus foi re-
velando o projeto que havia para ele no cuidado 
do Filho de Deus e de Maria. 

Dez dias com São José vai percorrer o cami-
nho dos anúncios que Deus fez a José “por causa 
de Jesus” (1Cor 4,10). Vamos rezar e interiorizar 
esses anúncios na missão de cuidar da vida do 
Filho de Deus, com um texto da Palavra de Deus, 
uma pequena reflexão e uma oração.

A cada dia, associamos também as caracte-
rísticas que o Papa Francisco dá a São José na 
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sua carta “Coração de pai”: pai amado, pai na 
ternura, pai na obediência, pai no acolhimento, 
pai na coragem criativa, pai trabalhador, pai na 
sombra. Os encontros não seguem a ordem da 
carta e alguns são repetidos.

A contemplação, a reflexão e a oração dos 
acontecimentos da vida de José, Maria e Jesus, 
conforme os Evangelhos, projetam luz para os 
acontecimentos de hoje e ajudam no cultivo da 
própria interioridade.
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1 O D IA

José, um humilde carpinteiro
Pai trabalhador 

Palavra de Deus
Jesus foi para sua terra natal, e lhes ensinava 

em sua sinagoga, de tal modo que eles diziam 
admirados: “Donde lhe vêm essa sabedoria e es-
ses prodígios? Não é este o filho do carpinteiro?” 
(Mt 13,54-55a).

Reflexão
São José é caracterizado, no Evangelho, 

como um homem que trabalhava. Ele exercia 
sua profissão e garantia honestamente o susten-
to da família. Jesus aprendeu, com seu pai José, 
o valor, a dignidade e a alegria do que signifi-
ca comer o pão que é fruto do próprio esforço. 
Todo serviço realizado na presença de Deus, 
com Jesus, se torna missão e contribui na obra 
da Criação. 
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O Papa Francisco diz: “Neste nosso tempo 
em que o trabalho parece ter voltado a consti-
tuir uma urgente questão social e o desemprego 
atinge por vezes níveis impressionantes, mesmo 
em países onde se experimentou durante várias 
décadas certo bem-estar, é necessário tomar re-
novada consciência do significado do trabalho 
que dignifica e do qual o nosso santo é patrono 
e exemplo”. E nos convida a pedir: “Peçamos a 
São José Operário que encontremos vias onde 
nos possamos comprometer até se dizer: ne-
nhum jovem, nenhuma pessoa, nenhuma família 
sem trabalho!”.

Oração
Rezemos para que todos tenham um trabalho 

digno para seu sustento e de suas famílias e que 
o realizem sentindo a presença de Deus.

São José, nós vos veneramos como modelo 
dos trabalhadores, amigo dos pobres, consola-
dor de migrantes e outros sofredores, o santo da 
Providência. Representastes na terra a bondade 
e o cuidado universal do Pai celeste. Fostes car-
pinteiro em Nazaré e mestre de trabalho do Filho 
de Deus, que se fez por nós humilde operário. 
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Com vossas orações, socorrei os que se esfor-
çam no trabalho intelectual, moral e material. 
Obtende para as nações uma legislação confor-
me ao Evangelho e ao espírito da caridade cristã, 
e uma ordem em conformidade com a justiça e 
a paz (Livro de orações Família Paulina, p. 146). 

São José, rogai por nós.


