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São José,
acompanhai
meus passos!
Pedindo proteção ao Guardião
de nossas famílias

Nossas vozes te celebram,
operário São José,

que a oficina consagraste,
trabalhando em Nazaré.
Tão humilde tu vivias,
tendo em ti sangue de rei!
Em silêncio, um Deus nutrias,
ao cumprires sua lei.
O teu lar era um modelo
de trabalho e de oração;
com o suor de tua face
conquistavas o teu pão.
Elimina os egoísmos,
dá aos pobres de comer;
possa a Igreja, Cristo místico,
sob a tua mão crescer.
No Deus trino, autor do mundo,
proclamemos nossa fé,
imitando a vida e a morte
do operário São José.
(Liturgia das Horas, 1º de maio)
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“Tomei por advogado e senhor o
glorioso São José

e muito me encomendei a ele. Claramente vi que dessa necessidade, como de outras maiores referentes
à honra e à perda da alma, esse pai e senhor
meu salvou-me com maior lucro do que eu
sabia pedir. Não me recordo de ter suplicado graça que tenha deixado de obter. Coisa
admirável são os grandes favores que Deus
me tem feito por intermédio desse bem-aventurado santo e os perigos de que me
tem livrado, tanto do corpo como da alma. A
outros santos parece o Senhor ter dado graça
para socorrer em determinada necessidade.
Ao glorioso São José tenho experiência de
que socorre em todas. O Senhor quer dar
a entender com isso como lhe foi submisso
na terra, onde São José, como pai adotivo,
o podia mandar; assim, no Céu continua a
atender a todos os seus pedidos. Por experiência, a mesma coisa viram outras pessoas a
quem eu aconselhava encomendar-se a ele.
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A todos quisera persuadir que fossem devotos
desse glorioso santo, pela experiência que
tenho de quantos bens alcança de Deus...
De alguns anos para cá, no dia de sua festa,
sempre lhe peço algum favor especial. Nunca
deixei de ser atendida.
(Santa Teresa de Jesus - Livro da Vida, cap. VI, 6).
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São José, protetor dE toda a Igreja, volvei benigno os olhos para o papa e

os bispos, o clero, os religiosos e os cristãos
em geral: rogai pela santificação de todos.
A Igreja é fruto do sangue de Jesus, vosso
Filho adotivo. Nós vos confiamos as nossas
súplicas pela extensão, liberdade e santidade da Igreja. Defendei-a dos erros e de
todo mal, assim como salvastes outrora,
das mãos de Herodes, a vida ameaçada de
Jesus. Que se realize o grande desejo de
Jesus: “Um só rebanho e um só Pastor”.
São José, rogai por nós.
(Da Coroazinha a São José,
do bem-aventurado Tiago Alberione,
fundador da Família Paulina).
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S

ão José é grande diante de Deus! A Sagrada Escritura fala pouco a respeito
dele, mas o suficiente para que, ao longo
da história, muitos fiéis a ele acorressem com
grande confiança. São José é o exemplo, ao
mesmo tempo, de nobreza e de humildade. Ele é, ao mesmo tempo, o descendente do rei Davi, por isso, um nobre; mas é
também o simples carpinteiro, que com
seu trabalho dedicado sustentou materialmente Maria Santíssima e o Menino Jesus.
Na verdade, a nobreza autêntica não se desliga da humildade. É nobre quem sabe servir,
quem não economiza suas forças para procurar servir o próximo da melhor maneira.
São José é nobre por sua dedicação, sua presença, ao mesmo tempo silenciosa, eficaz e
sobretudo cuidadosa.
Não tenhamos medo de acorrer a São
José em nossas necessidades. Ele cuidou da
Sagrada Família, cuida da Igreja e, certamente, cuida de nossas famílias. Se alguém
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tiver dúvidas quanto a isso, lembre-se do
que conta o Evangelho segundo São Mateus
(1,18-25). Maria estava já prometida em casamento a São José, e nesse meio-tempo ficou
grávida pela ação do Espírito Santo (cf. Lc
1,26-38). José, em um primeiro momento,
não entendeu o que estava acontecendo. Ele
confiava em Maria... como é que ela poderia estar grávida? Em seu coração não faria
sentido pensar em Maria como uma pessoa
infiel... por isso sua decisão era abandoná-la
em segredo. Ele, sendo um homem justo,
não queria cometer injustiça. Por isso, soube fazer silêncio em vez de difamar Maria.
Deus encontrou, no silêncio de São José, a
ocasião para iluminar sua vida, suas atitudes.
O Evangelho testemunha que, por meio de
sonho, um anjo disse a São José para não
ter medo de receber a Virgem Maria como
esposa. O que parecia ser uma tragédia era,
na verdade, um ato maravilhoso de Deus! São
José, tendo recebido a mensagem do anjo de
Deus, despertou do seu sono, aceitou Maria
e também Jesus.
Por isso, se você quer o bem de sua família, das pessoas que você ama e também
sua própria salvação, não tenha receio de
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todos os dias rezar a José. Diga: São José,
acompanhai meus passos! E certamente, como
ele protegeu a família de Nazaré, vai proteger
você, sua família, os que mais necessitam.
E mais: São José vai guiar seus passos para
que você cuide de todos aqueles que Deus
pôs em sua vida!

Repita três vezes:

São José, acompanhai meus passos!
Oremos

Ó Deus, nós vos rogamos que
venham em nosso auxílio os méritos
do glorioso Patriarca São José, para
que, por intercessão do esposo da
Virgem Maria e pai adotivo de nosso
Senhor Jesus Cristo, possamos seguir
sãos e salvos em nossos caminhos.
Amém.
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