
VIVER O MÊS DE SÃO JOSÉ 

EM FAMILIA

Uma proposta da pastoral familiar para viver os domingos do mês de março:

1- Refletir (com uma excerto retirado da carta apostólica Patris Corde do Papa 
Francisco).

2- Orar (oração a São José)

3- Fazer uma atividade (propondo uma atividade entre pais e filhos para cada 
domingo)



3º Domingo (21 de março)

• 1- Refletir

“Em São José nunca se nota frustração, mas apenas a confiança. O seu silêncio persistente não inclui lamentações, mas sempre gestos concretos de 
confiança. O mundo precisa de pais, rejeita os dominadores. A paternidade, que renuncia à tentação de decidir a vida dos filhos, sempre abre espaços 
para o inédito. Cada filho trás consigo sempre um mistério, algo de inédito que só pode ser revelado com a ajuda dum pai que respeite a sua 
liberdade. Um pai sente que completou a sua ação educativa e viveu plenamente a paternidade, apenas quando se tornou “inútil”, quando vê que o 
filho se tornou autónomo e caminha sozinho pelas sendas da vida, quando se coloca na situação de José, que sempre soube que aquele Menino não 
era seu: fora simplesmente confiado aos seus cuidados. Ser pai significa introduzir o filho na experiência da vida, na realidade. Não segurá-lo, nem 
prendê-lo, nem subjugá-lo, mas torna-lo capaz de opções, de liberdade, de partir. Talvez seja por isso que a tradição, referindo-se a São José, ao lado 
do apelido de pai colocou também o de “castíssimo”. Não se trata duma indicação meramente afetiva, mas é a síntese duma atitude que exprime o 
contrário da posse. O amor que quer possuir, acaba sempre por se tornar perigoso: prende, sufoca, torna infeliz ”.

• 2- Orar

“Glorioso Patriarca São José, cujo poder consegue tornar possíveis as coisas impossíveis, vinde em minha ajuda nestes momentos de angústia e 
dificuldade. Tomai sob a vossa proteção as situações tão graves e difíceis que Vos confio, para que obtenham uma solução feliz. Meu amado Pai, toda 
a minha confiança está colocada em Vós. Que não se diga que eu Vos invoquei em vão, e dado que tudo podeis junto de Jesus e Maria, mostrai-me 
que a vossa bondade é tão grande como o vosso poder. Amén”.

• 3- Fazer

Hoje vou falar com o meu pai sobre os meus projetos de vida.




