
Pensamento do dia – 19 de março de 2021

“Jacob gerou José, esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, chamado Cristo. O nascimento de 
Jesus deu-se do seguinte modo: Maria, sua Mãe, noiva de José, antes de terem vivido em 
comum, encontrara-se grávida por virtude do Espírito Santo. Mas José, seu esposo, que era 
justo e não queria difamá-la, resolveu repudiá-la em segredo. Tinha ele assim pensado, 
quando lhe apareceu num sonho o Anjo do Senhor, que lhe disse: «José, filho de David, não 
temas receber Maria, tua esposa, pois o que nela se gerou é fruto do Espírito Santo. Ela dará à 
luz um filho e tu pôr-Lhe-ás o nome de Jesus, porque Ele salvará o povo dos seus pecados». 
Quando despertou do sono, José fez como lhe ordenara o Anjo do Senhor..” (Mt 1, 16-24)

Neste ano de S. José, recordamos este homem de Deus. Deixo três pistas de reflexão que nos 
podem ajudar a descobrir a grandeza de S. José:  fé, que o fez avançar mesmo quando não 
entendia; a humildade que o fez estar sempre presente, mesmo quando não era de maneira 
nenhuma o protagonista; a sabedoria de fazer sempre tudo o que estava ao seu alcance para 
que todos à sua volta estivessem bem. O seu segredo? Deus em primeiro lugar.

Eu quero aproveitar!

Bom dia para todos.

P. Mário Campos

Para rezar:

Oração do Papa a S. José:

“Glorioso Patriarca S. José,
cujo poder consegue tornar possíveis as coisas impossíveis,
ajuda-me em todos os momentos de dificuldade.
Toma sob a tua protecção
todas as situações graves e difíceis que te confio,
para que obtenham uma solução feliz.
Amado pai, em ti ponho a minha confiança.
Que nunca se diga que te invoquei em vão,
e, dado que tudo podes junto de Jesus e Maria,
mostra-me que a tua bondade é tão grande como o teu poder!
Amen.

Para ler:

2Samuel 7, 4-16; Salmo 88 (89); Mateus 1, 16-24.


