
O ano de 2021 foi um ano muito especial para nós devotos de São
José e da Sagrada Família. Numa plena comunhão com a Igreja no
Brasil e no mundo vivenciamos momentos de oração, espiritualidade,
novena, partilha, estudos como forma de conhecer melhor o pai
adotivo do Senhor e a sua importância no plano salvífico de Deus.

Neste ano pudemos dedicar nossas orações e a nossa devoção ao Pai
adotivo de Jesus e Patrono da Igreja.

A Carta Apostólica Patris Corde publicada pelo Papa Francisco foi
um grande presente para a nossa Igreja. São José nos inspira com o
seu testemunho de oração e de fé. Como homem de fé acolheu os
planos de Deus sem questionar, nos ensinando o quanto devemos
confiar em Deus sem temer.
 A São José foi confiada a mais importante das missões, com exceção
daquela dada à Virgem Maria. Cabia a ele, a tarefa de guardar a
Sagrada Família, de protegê-la, de sustentá-la com o suor de seu
trabalho, de educar o Menino Jesus, apresentá-lo ao templo, ensinar-lhe
os preceitos da fé,  as orações, o respeito, enfim.

E numa perfeita sintonia, o Ano de São José foi vivenciado
juntamente com o Ano da Família Amoris Laetitia, que teve início no
aniversário de 5 anos da Exortação Apostólica do Papa Francisco, no
dia 19 de março deste ano.
E o encerramento se dá justamente no Dia Nacional da Família. Um

dia tão importante não só porque é uma lei, mas porque nos remete à
sacralidade da família. "Sem ela, não conseguimos progredir como
humanidade."

Nós como famílias, como igreja, precisamos nos organizar cada vez
mais para garantir leis de proteção à vida e à família. E mais do que
isso, precisamos acolher, acompanhar, discernir e integrar todos os
casais e as famílias que precisam reencontrar a fonte do verdadeiro
amor  e da verdadeira alegria: Jesus Cristo.

E como bem expressou o bispo Dom Ricardo Hoepers, Presidente da
Comissão Episcopal Pastoral para a Vida e a Família da CNBB, numa
entrevista para o programa Aqui em Casa, na TV Pai Eterno ontem:
"A família ainda deve ser aquele local sagrado onde aprendemos a
rezar, onde aprendemos a viver essa comunhão com Deus e onde
aprendemos a cuidar uns dos outros. Se a família quer estar unida,
dobre os joelhos."



"A família que persevera na oração, usa de criatividade para oferecer
seus dons à comunidade eclesial e não perde a dimensão da caridade.
Assim essa família vai conseguir abrir as portas de sua casa, sendo
anunciadores do Evangelho e, assumindo verdadeiramente o seu papel,
consigam, em saída, tocar e santificar o mundo."

Continuemos unidos em oração rogando a São José que interceda
por nós, por todas as famílias e pela Igreja. E que a Sagrada Família
derrame abundantes bênçãos para os nossos lares e nos faça
sementes de vida, de amor, de fraternidade e de uma fé robusta,
alimentada pelo Evangelho e pelas boas obras. 

E não nos esqueçamos, em nossas grandes aflições pedir com fé ao
Patrono da Igreja e da família. São José, Valei-nos! Valei-nos São José!
Amém.
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