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Seguindo a programação provincial, hoje, 19 de abril, propomo-nos rezar juntos, 
confiando nossas comunidades aos cuidados de São José! 

 
Invocação ao Espirito Santo:  
Espírito Santo, amor ardente, que na vossa comunhão nos reúnes derrama sobre nós a sabedoria do Pai. 
Espírito Santo, amor ardente, dissipa as nossas trevas e congrega-nos num só coração e numa só alma. 
Espírito Santo, amor ardente, o Teu fogo santificador una as nossas preces e os nossos corações. Amém! 
 
Mais uma vez, na presença de Nosso Senhor, reconheçamos que Ele quer alicerçar em nós um sentido de 
pertença mais autêntico à Província; tenhamos a certeza de que Ele nos interpela sobre a Missão de nossa 
Ordem no Brasil; tenhamos a certeza de que Ele nos provoca a abandonar as palavras vazias, os gestos 
vazios, e arriscar tudo por Ele! 
 
José, disponível para Deus, sempre atento aos indícios de Sua vontade, sem pedir explicações ou opor 
dificuldades, ENTREGA-SE! Iluminados pela entrega do Santo Patriarca, aprendamos a fazer da nossa vida 
um ato prolongado de fé e obediência, sobretudo nas situações obscuras e difíceis. 
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A entrega supõe o reconhecimento de nossa fragilidade, que permanentemente nos expõe a perigos 
diversos. A entrega supõe ressuscitar em nós o sentido da salvação, a necessidade de ser salvo. 
 
Breve texto para meditação pessoal: 
Neste tempo pascal, afirmamos que Jesus, por sua morte e ressurreição, salvar-nos. E esta uma daquelas 
afirmações que proferimos sem pensarmos muito nela, porque estamos profundamente convictos da sua 
verdade. Aliás, a sua repetição até à saciedade pode ainda convencer-nos mais de sua verdade.  
No entanto, podemos esquecer que dizer que “Jesus nos salva” pode significar muito pouco para um 
mundo que parece não precisar ser salvo. Sente necessidade de ser salvo quem está em apuros ou em 
graves dificuldades, que lhe põem em risco a própria vida, mas pode não ser esta a percepção que se tem 
de si mesmo. Abismado perante o extraordinário desenvolvimento tecnológico e suas inúmeras 
potencialidades, pode-se viver numa euforia tal, que chega ao ponto de acreditar que, com um 
simples app, se resolve um problema. Afinal de contas, o pior que nos pode acontecer é, de repente, 
ficarmos sem bateria no celular e termos de aguentar umas horas – que parecerão sempre uma longa 
eternidade – sem esse utensílio que se tornou mais importante para nós que o nosso estômago ou 
coração, uma vez que estes podem ser substituídos, quando funcionarem mal. 
Entretanto, quando um vírus decide entrar em ação e detona estrepitosamente um reprimido medo da 
morte, acaba por violentamente despertar as nossas consciências. Descobrimo-nos ameaçados de morte e 
consequentemente demasiado expostos e indefesos perante ela. Descobrimo-nos sem as armas 
adequadas para fazer frente a um inimigo que tem tanto de invisível como de imprevisível. Descobrimos 
que todos os dias morrem uns quantos e que nada nos garante que um dia não chegará a nossa vez. 
Percebemos assim que não éramos tão fortes como pensávamos ou nos faziam crer.  
Talvez agora sintamos como nunca um desejo de ser salvos, isto é, que alguém nos livre deste mal e nos 
devolva a uma situação de vida normal. Talvez agora nos dêmos conta da nossa fragilidade, que 
permanentemente nos expõe a perigos diversos, vindos de não se sabe bem donde. 
Esta pandemia pode ressuscitar este sentido da salvação, esta necessidade de ser salvo. No meio desta 
pandemia, ganha então um novo vigor dizer que Deus vem salvar-nos, porque agora nos vemos seriamente 
ameaçados e perturbados nas nossas rotinas e hábitos. Agora percebemos que não nos bastamos a nós 
próprios, mas precisamos de Alguém que nos preencha… 
 
A exemplo de São José, no silêncio, podemos preencher-nos de Deus. Ele nos salva! (breve silêncio). 
 
A condição dos discípulos anterior à experiência da salvação em Cristo Ressuscitado também inspira a 
nossa oração: “os discípulos ficaram assustados e cheios de medo” (Lc 24,37a).  
 
Se o medo não ceder lugar ao amor no mais íntimo do nosso coração, haverá sempre em nós uma chama 
de desconfiança que, perante qualquer tentativa de criar um mundo novo, uma província nova, nos levará 
a pôr um pé atrás e quem sabe se não chegaremos mesmo a caminhar na direção contrária. 
O medo só produz desconfiança, aversão e distanciamento. O medo enclausura, afasta e levanta suspeita. 
O medo ergue muros, inibe a solidariedade e chega mesmo a anestesiar-nos perante o sofrimento dos 
outros. 
O desafio que temos diante de nós é precisamente a passagem do medo ao amor, porque, como diz S. 
João, “no amor não há temor; pelo contrário, o perfeito amor lança fora o temor; de fato, o temor 
pressupõe castigo, e quem teme não é perfeito no amor” (1Jo 4,18). Não se trata de uma transformação 
óbvia e fácil, mas o discípulo de Jesus é precisamente aquele que quer abandonar o medo e abraçar a força 
da Ressurreição.  
 
Por intercessão de São José, acolhamos a graça de um amor divino, que expulsa o espírito maligno do 
medo. 
São José, a vós nosso amor, sede o nosso bom protetor, aumentai o nosso fervor (breve silêncio). 
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Por intercessão de São José, os mais necessitados, os sozinhos e abandonados, os doentes e os mais 
necessitados recebam o conforto de nossa proximidade! 
São José, a vós nosso amor, sede o nosso bom protetor, aumentai o nosso fervor (breve silêncio). 
 
 
Oremos por nossa família religiosa: por intercessão de São José, a quem estamos particularmente 
confiados, por nossa oração, Deus preencha os corações dos filhos e das filhas de Teresa e de João da Cruz! 
Deus nos ajude a superar nossos medos! Ele nos salve! 
Olhai com amor, Senhor e Mestre da minha vida, a nossa família religiosa, fazei que em plena comunhão 
de corações e de intentos, saibamos realizar fecunda presença e autêntico testemunho de nosso ideal 
carmelitano; concedei-nos responder generosamente, sempre fiéis ao nosso carisma, às peculiares 
necessidades da Igreja em nosso país, inserindo-nos na sua realidade. 
 
Oração final: 
São José, tu foste chamado a receber Jesus como filho. Tu lhe garantiste seu lugar entre os descendentes 
de Davi. Por meio de ti, Jesus participou da história e das esperanças de seu povo. Intercede a Deus por 
todos nós, Carmelitas Descalços, confirmando a história cheia de esperança que legamos à Igreja e ao 
mundo. 
 
Rogai por nós, nosso Pai São José. 
Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. 
 
Ó Deus, que em vossa inefável providencia escolhestes São José para esposo de Maria, Mãe de vosso Filho, 
fazei que, venerando-o na terra como protetor, mereçamos tê-lo como intercessor no céu. Por Cristo, 
Nosso Senhor. Amém. 
 
O Senhor nos abençoe, nos livre de todo o mal e nos conduza à vida eterna. Amém. 
 
Bendigamos ao Senhor. Graças a Deus! 
 

 

 

 

 

 

 


