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A presença de São José em nossas vidas e de nossas 
famílias deveria ser, sempre e continuamente, uma constan-
te descoberta. Nele encontramos um discípulo que se doou 
completamente a Deus e a seu projeto. Ele viveu integral-
mente para aqueles que mais amava – Maria e o menino 
Jesus – e, para eles, foi um castelo forte. José pode ser con-
siderado um modelo de múltiplas formas: de dignidade, de 
educador, de esposo, de pai, de trabalhador, de proteção e 
ternura, de humildade, de doação, de disponibilidade, de fé.

A vida de José foi completamente transformada a 
partir do momento em que ele se abriu para um projeto 
que era maior do que ele mesmo. Ao responder afirma-
tivamente para Deus, José não apenas foi o operário da 
primeira hora da história da salvação, mas, também, sua 
presença foi além de sua época e se faz sentir a cada 
momento em que nos reunimos como família e/ou Igreja.

Nos passos de São José foi pensado para ser utiliza-
do diariamente. Nele você encontrará trinta meditações 
para trilhar durante um mês. Você poderá utilizá-lo como 
um livro devocional, isto é, para ler, meditar e rezar antes 
de iniciar seu dia repleto de atividades ou, ainda, para 
finalizá-lo na presença de Deus. 

Minha oração é que São José nos tome pelas mãos 
e nos conduza durante esses trinta dias. Que sejam dias 
que façam diferença em sua vida e que, ao final deles, 
desfrutemos das bênçãos de viver a vida cristã com mais 
profundidade. 


