
RED ECLESIAL  PANAMAZÓNICA

fuente de vida en el corazón de la Iglesia 

 40 dias Navegando com a 
LAUDATO SI' 

na Querida Amazônia 

São José, fonte de testemunho e espiritualidade 
do cuidado e do serviço 



 O Papa Francisco, na Laudato Si’, nos recorda que, ao lado de Maria, “na sagrada família de Nazaré, destaca-
se a figura de São José. Com o seu trabalho e presença generosa, cuidou e defendeu Maria e Jesus e livrou-os 
da violência dos injustos, levando-os para o Egito. No Evangelho, aparece descrito como um homem justo, 
trabalhador, forte; mas, da sua figura, emana também uma grande ternura, própria não de quem é fraco mas de 
quem é verdadeiramente forte, atento à realidade para amar e servir humildemente. Por isso, foi declarado 
protetor da Igreja universal. Também ele nos pode ensinar a cuidar, pode motivar-nos a trabalhar com 
generosidade e ternura para proteger este mundo que Deus nos confiou” (LS, 242). 

Hoje, dia em que festejamos em nossas comunidades a figura do pai terreno de Jesus, repetimos as palavras 
conclusivas dos padres sinodais no Documento Final do Sínodo para a Amazônia: “A São José, fiel guardião de 
Maria e seu filho Jesus, consagramos nossa presença eclesial na Amazônia, Igreja com rosto amazônico e 
passeio missionário” (DF, 120). 

À luz do texto bíblico e das palavras do Papa Francisco, busco aprofundar minha experiência de encontro com 
o Senhor, trazendo para a minha oração a realidade concreta na qual estou envolvido, a situação pela qual 
passa o mundo, a região pan-amazônica, a minha cidade ou comunidade, a Igreja etc.
Procuro perceber os apelos de mudança que Deus me faz e peço forças para concretizá-los, a fim de que o meu 
louvor a Ele se manifeste em obras concretas de compromisso pela vida, na defesa da nossa Querida 
Amazônia, dos seus povos e dos pobres da Terra.

Que os mais pobres não tenham necessidade de ir buscar fora da Igreja uma espiritualidade 
que dê resposta aos anseios da sua dimensão transcendente. 

(Querida Amazônia, 76) 

Frase para me ajudar a continuar meditando neste dia

No início de cada dia, busco entrar em clima de oração 
e rezo:

Senhor, neste  tempo favorável a voltarmos o nosso 
coração para os teus sonhos para a humanidade e 
para toda as tuas criaturas, te pedimos luz para 
refletirmos sobre como estamos vivendo as nossas 
relações contigo, com as pessoas, com o mundo que 
é a nossa casa comum e conosco mesmo. Ajuda-nos 
a reencontrar o sentido da vida no louvor e na 
contemplação agradecida da Criação, na saída de 
nós mesmos em direção aos que mais sofrem e se 
sentem sós, especialmente nestes tempos de 
pandemia, e na construção do teu reino de justiça e 
paz, tecendo redes de solidariedade e fraternidade 
entre todos os povos e culturas desta imensa região 
pan-amazônica e pelo mundo inteiro.
Em especial hoje te peço ... (apresente o seu pedido 
particular). Amém.

Jacó gerou José, o esposo de Maria, 
da qual nasceu Jesus, que é chamado o 
Cristo. 
A origem de Jesus Cristo foi assim: 
Maria, sua mãe, estava prometida em 
casamento a José, e, antes de viverem juntos, 
ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. 
José, seu marido, era justo e, não querendo 
denunciá-la,resolveu abandonar Maria, em 
segredo. 
Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo 
do Senhor apareceu-lhe, em sonho, 
e lhe disse: "José, Filho de Davi, não tenhas 
medo de receber Maria como tua esposa, 
porque ela concebeu pela ação do Espírito 
Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o 
nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo 
dos seus pecados". Quando acordou, José fez 
conforme o anjo do Senhor havia mandado. 
(Mt 1,16.18-21.24) 

Concluo com um Pai-Nosso e uma Ave-Maria

Após um momento de silêncio....

19 de março:  São José, esposo de Nossa Senhora 
São José, fonte de testemunho e espiritualidade do cuidado e do serviço 


