SOLENIDADE DE SÃO JOSÉ
EU ERA UM FORASTEIRO E VOCÊ ME
ACOLHEU...
INTRODUÇÃO
Vemos há dias como milhares de famílias na Ucrânia estão se preparando para fugir da
zona de conflito após a invasão militar realizada pela Rússia. E como em muitos outros
países, que sofrem com a emigração, parece que a vida se mede em km, e que com a
morte nos calcanhares, ela carrega o peso de uma viagem que não conhece o destino.
Percorre-se um caminho fugindo das ameaças, da violência, da própria guerra... e buscase refúgio do outro lado da fronteira.
Se já é difícil ter uma ideia do que muitas
pessoas vivem em circunstâncias não tão
trágicas, ainda mais numa situação como esta...
quantos sentimentos, medos, dúvidas... num
piscar de olhos planos pessoais, sonhos,
esperanças... em um instante, apenas a
incerteza da vida que, felizmente, tem que
começar em outro lugar.

MÚSICA: SEJA MINHA LUZ
Seja minha luz, ilumine minha noite,
seja minha luz, ilumine minha noite,
seja minha luz, ilumine minha noite,
minha noite, seja minha luz.
Seja minha luz (seja minha luz) ilumine minha noite,
seja minha luz (seja minha luz) ilumine minha noite,
seja minha luz (seja minha luz) ilumine minha noite, minha noite, seja minha luz.
A estrada sem você é tão longa e seu choro acolhe minha dor
sua palavra silencia meu medo e seu choro é expresso em minha canção
Seja minha luz, ilumine minha noite,
seja minha luz, ilumine minha noite,
seja minha luz, ilumine minha noite,
minha noite, seja minha luz.

MÚSICA DE FUNDO: O VOO PARA O EGITO.
(Com música de fundo, a leitura é proclamada e o texto “A fuga para o Egito” é lido)
"Depois que eles partiram, um anjo do Senhor
apareceu em sonho a José, dizendo: Levanta-te,
toma o menino e sua mãe e foge para o Egito, e
fique lá até que eu te diga; porque Herodes procura encontrar
o menino para matá-lo. José levantou-se e levou a criança
e sua mãe de noite, e retirou-se para o Egito”.
(Mt 2, 13-14)

O voo para o Egito
É de noite. Duas caravanas deslizam pelas sombras nos arredores de Belém. Em direções
diferentes. em fuga Uma é a dos Magos que, avisados, voltam ao seu país por outro
caminho. A outra, a da humilde família Nazarena. Eles saem também, fugindo.
Deus acaba de chegar ao mundo, e o mundo organiza sua perseguição. Assim são os
cegos!
José, enquanto dormia, foi acordado por um anjo. Foi, talvez, nessa mesma noite que
José adormeceu enquanto revia as maravilhas daquele dia.

José dorme na alegria da descoberta do Menino e da
adoração que os povos da terra lhe prestaram. E um anjo
toca seu ombro:
Levante-se, pegue a criança e sua mãe e fuja.
É uma viagem que eu nunca tinha pensado: … Egito? É uma
tarefa muito difícil, porque ele não conhece o caminho, nem
a língua, nem os costumes dos egípcios. Egito, onde não
conhecemos ninguém? Não há muitos riscos para a criança
porque é um país estranho? E você tem que ganhar a vida,
fazer o seu caminho, sem ter amigos.
Quando o sol começa a nascer, eles já estão andando há
várias horas. Numa estrada deserta desenha-se uma imagem
em movimento: uma criança inocente abrigada no braço
quente e maternal de uma mulher,... e José à frente do cavalo.
Sozinho no deserto: pressa.
José não tem planos pessoais, nem interesses próprios. Ele
está totalmente a serviço de Deus. Só lhe corresponde pôr em
jogo suas faculdades humanas para cumprir perfeitamente a
ordem do Senhor. Cale a boca e trabalhe nessa direção. Que
contraste com o barulho inútil dos homens!
Cada um tem uma opinião e dá a sua opinião, a sua, a de
cada um. E ninguém faz nada: nem mesmo o que é dos outros,
porque não é deles; nem os seus, porque os outros não

ajudam. A força passa pela boca. É preciso ser executores, executores silenciosos. Para
isso é preciso ser santo, e isso nos santifica.
Você tem que se convencer repetidamente de que nem um único fio de cabelo cai sem a
permissão de Deus. O mundo está cheio de teóricos, barulhentos buscadores de
pretextos.
E por uma estrada deserta deste mundo, quando o sol nasce, José aparece cumprindo o
plano de Deus. As horas passam e o cansaço toma conta dos peregrinos. A
responsabilidade pesa sobre José: cansaço no corpo, tremenda responsabilidade que
angustia a alma.
José caminha reto, com o corpo ereto apesar da dor, sempre cumprindo o planejado.
Nenhum consolo para os sentidos, nenhum descanso para o corpo, nenhum alívio para o
fardo da alma.
E sempre os assaltos do medo: dos perseguidores, dos perigos do deserto, da insegurança
da vida que vai começar no Egito. O Menino e Maria dependem dele.
José obedece, mas sabe o motivo da viagem. É muito possível que Maria se empolgue
sem saber. José, para não a alarmar, cala-se, sem dúvida, sobre a causa de tão
inesperada expedição: ela vai e não sabe porquê. A criança está dormindo nos braços
de Maria.
Quanto mais nobre o caráter, mais perfeita é a simplicidade da obediência. Abandono
mais completo. Se fôssemos você e eu, pelo menos como o burro, dóceis ao galho daquele
que nos conduz!
"Caminhando com Jesus"J.A. González Lobato, Ediciones RIALP, S.A.

ORAR E CONTEMPLAR: (Espontaneamente compartilhamos nossa oração)

SALMO:
Rezamos o salmo a dois coros e deixamos um momento para interiorizá-lo. Se
quisermos, podemos compartilhar alguma expressão.
Antífona: Dá-nos, José Peregrino, tua fé, esperança e amor.

ENSINA-NOS JOSÉ
Do meu silêncio
Invoco ansiosamente o seu silêncio.
Você que era palavra sem palavras,
que você articulou versos com as mãos,
que espalha a paz com os olhos,
que você deu segurança com sua presença...
sempre em silêncio, quase de joelhos
diante do mistério do amor,
você atenderá minha súplica sincera.
Eu quero ser como você, silêncio fértil,
silêncio atento e acolhedor
dos mínimos detalhes que revelam
ao Deus humilde que cresce ao seu lado.
Silêncio terno que cresce flores
no jardim materno de Maria.
Silêncio que contempla e goza
a grandeza de Deus fez um de nós.
Jesus descansa ao seu lado,
Durma, confiante, no calor do seu amor.
Da sua mão ele foi para o Templo,
De sua mão ele aprendeu a manusear as ferramentas.
Tornou-se amigo da madeira,
ele gostava de esculpir, moldar
de pilares, portas, vigas...
suas mãos os transformaram em casas.
E herdou seu estilo
carpinteiro da madeira das almas.
José de Nazaré, acolhendo o silêncio
que nutre a Palavra.
José de Nazaré, que nos faz respirar
a certeza firme e transbordante de ser filhos.
Dê-nos as boas-vindas novamente em sua morada
cuide de nós e de todos
que somos emigrantes fugitivos para o Egito
Ensina-nos a trabalhar com amor,
inunda-nos com salmos eloquentes,
esvazia-nos de palavras inférteis.
sempre nos faça ouvir
a Palavra única e que sentimos,
no silêncio envolvente do teu amor,
o sopro de Jesus e Maria.

Pai Nosso
MÚSICAS
MIGRANTES E PEREGRINOS
Emigrante e peregrino,
nas pegadas de Deus oh José,
Você sempre seguiu o caminho
ditado pela voz da fé. Apoiado pela
confiança de segurar a mão de Deus,
você manteve a esperança
em julgamento, dúvida e dor

O artesão e pai de família, que com o
seu exemplo você ensina a todos nós,
a trabalhar honestamente e santo, e
santo, viver a vida Por esta Santíssima
Trindade Conceda-nos alcançar o céu
santo, e nós lhe mostraremos nossa
gratidão, eternamente com a nossa
canção

DÁ-NOS, DÁ-NOS JOSÉ PEREGRINO,
DÁ-NOS NO NOSSO CAMINHO
A SUA FÉ, ESPERANÇA E AMOR.
DÁ-NOS, DÁ-NOS A MESMA
CONFIANÇA DE QUE A NOSSA
MARCHA TAMBÉM VAI NA MÃO DE
DEUS.

Amado trabalhador e pai São José,
ensina-nos a trabalhar mantendo Cristo
presente em nossos locais de trabalho,
sempre com fé.
Sede protetor e intercessor das
famílias, cuidai de todos os
desamparados, protegei-os de todo mal
e usura e do pecado. Amém (7 vezes)

Emigrante e peregrino, com Maria tua
esposa a Belém, cumprindo assim os
desígnios do Messias que havia de
nascer.Você não encontrou uma
hospedaria onde o filho María deu à
luz, e você procurou um refúgio
sob o abrigo de uma porta pobre.

CUIDE DE NÓS SÃO JOSÉ (Jesed)
A casa de Nazaré é o nosso coração. É
a humilde morada de Jesus, Maria e
José É o nosso coração, a casa do
amor. Casa cheia de ternura para
aqueles que buscam o Senhor.

Emigrante e peregrino, ouvindo a voz
do anjo, partiste para terras distantes
pelos estranhos caminhos de Deus.
Você sofreu a amargura de se
encontrar sem teto nem casa, e
conheceu a angústia dos homens que
têm que emigrar

Cuida de nós São José como cuidou de
Maria, com o mesmo carinho com que
carregou Jesus. Ensina-nos a amar com
a mesma ternura, ser servos generosos,
dando a vida.

Para você JOSE (Hesed)

Com sua ajuda José, sempre confiando
em Maria, trilhamos o caminho da
santa união com Deus

A ti José Patriarca e artesão
que vive numa casa pobre e escondida.
Com voz alegre e coração humilde,
nossa voz canta
De linhagem real em posição modesta,
você sofre silêncio paciente e amoroso,
enquanto sustenta com trabalho duro,
duas vidas santas

Consagrado a ti, daremos nossas vidas.
Você é nosso pai e professor,
confiamos em sua intercessão
Amado Pai, São José (Hesed)
Querido Padre São José Em que
consiste sua grandeza? Em ser esposo
de Maria e pai de Jesus Humilde Servo
do mistério da Encarnação.

Amado Pai, São José, em que consiste o
seu serviço?
Ao entregar sua vida em sacrifício, à
Palavra de Deus para a obra redentora
de sua Encarnação.
Oh, amado Pai, São José! Por que a
Igreja te ama tanto? Por que os santos
o veneram com grande devoção?
É porque toda a graça e redenção do
mundo, você guardou amorosamente,
como pai e como marido.
(Bis)
E assim, você guardou os céus, para
sua filha a Igreja. Por isso você é tão
amado!
Amado Pai, São José
JOSÉ, PAI ANFITRIÃO
São José levanta-se muito cedo pela
manhã, o coração transbordando de
alegria, porque um anjo do Senhor lhe
revelou que Maria é a Mãe de Deus
Ele a recebe sem reservas como sua
esposa acolhendo-a em sua casa com
amor e abraçando-a com ternura e
doçura, protegendo sua pureza e
franqueza.
“Vamos Maria, vamos agora, que a
Vida está nos conduzindo para Belém!
Todas as coisas, por mais adversas que
sejam, o Senhor as providenciará para o
seu bem.

intimamente, na quieta solidão da
estreiteza
Ele o acolhe com amor como a seu
filho e o guarda com esperança e fé. E à
noite por um sonho avisado,
deve fugir e sua família proteger
“Vamos Maria, vamos agora, que a
Vida está nos conduzindo para Belém!
Todas as coisas, por mais adversas que
sejam, o Senhor as providenciará para o
seu bem.
É a vontade do meu Senhor que eu te
proteja, mesmo que essas coisas eu
não possa entender. Mas a vontade de
Deus deve ser abraçada, como o abraço
que te dou no meu amor.

Eu vou com você, não importa onde.
Irei ao seu lado e sempre o protegerei,
e a esta criança tão amada e tão
esperada, darei tudo o que posso
oferecer.

São José sobe nos altares, eles o
celebram como o pai do Senhor. Ele
entrega com seu exemplo e seu silêncio
uma intercessão forte e poderosa.

Não há lugar para eles na hospedaria,
uma manjedoura é providenciada por
São José. E assim o Senhor nasce

E recebe de braços abertos a todos que
procuram um pai espiritual, e por
cuidar da família mais linda. é agora um
exemplo de pureza e santidade (bis)

HINO A SÃO JOSÉ
Hoje, aos seus pés, colocamos nossa
vida
Hoje, aos seus pés, glorioso São José
Ouça a nossa oração e através da sua
intercessão
Teremos paz no coração
Em Nazaré, ao lado da Virgem Santa
Em Nazaré, glorioso São José
Você cuidou do menino Jesus, por
causa de sua grande virtude
Você foi um digno guardião da luz
Com simplicidade, humilde carpinteiro
Com simplicidade, glorioso San José
Você fez bem o seu dever, servo do
Senhor
Oferecendo trabalho e oração
Você teve fé em Deus e na promessa
Dele
Você teve fé, glorioso São José
Mestre da oração, que tenhamos o
dom
De ouvir e seguir a voz de Deus

GERANDO ESPERANÇA
José nos convida a gerar esperança em meio ao desespero, ser luz em meio à confusão e
espalhar alegria.
De todos os itens acima (texto, músicas, salmo...) escreva a palavra ou frase que mais
tocou seu coração e você acha que pode ajudar alguém que você conhece ou alguém que
precisa. Coloque-o em um envelope e envie para ele. Você também pode deixar o
envelope em um banco de parque, banco de igreja, em uma caixa postal, compartilhar
no status do seu watsapp, enviar como mensagem para um de seus contatos, colocar no
seu instagram, facebook, twitter.

Que o exemplo de São José acompanhe toda a Família Josefina em todos os
momentos, nos guie a florescer onde Jesus nos convida a responder a Ele, e
vivamos este dia em comunhão e fraternidade.
FELIZ DIA DE SÃO JOSÉ!!

