Queridas Irmãs, Formandas e Leigos Franciscanos de Misericórdia
Celebrando São José

É com alegria que estamos nos aproximando de mais uma
Solenidade do nosso Padroeiro São José. Que ao celebrarmos este
acontecimento, tão importante para a nossa Congregação e Igreja, o
façamos com muita devoção e confiança, com sua Paternal proteção
a nós difundida no decorrer destes anos todos de existência
Congregacional.
Convido a cada uma (um) a nos debruçarmos sobre esta pessoa
admiravelmente paternal, humana, humilde, singela e obediente à
Palavra de Deus. Que possamos aprender dele a sermos mansas e
humildes de coração, como nos propõe nossa Fundadora.
Neste mundo em que vivemos de indiferença, brutalidade, de
exclusão, este Pai adotivo de Jesus, tem muito a nos ensinar, basta
olharmos e contemplarmos e nos deixarmos tocar por este jeito de
ser paternal, justo e cuidadoso, tão necessário e urgente nos dias de
hoje.

Que São José continue a abençoar cada Irmã, cada Formanda, vocacionada, cada LFM, cada
simpatizante de nosso carisma, colaboradores, familiares, amigos e benfeitores, para que a nossa
Missão, independentemente de onde estivermos, sejamos continuadores de sua missão, no cuidado da
vida onde ela se encontra mais fragilizada.
Convido-as (os) a rezarem esta ORAÇÃO DE SÃO JOSÉ PELA CONGREGAÇÃO
São José, ao teu cuidado paternal / Deus confiou Jesus e Maria.
Nós te rogamos cuidar de nós / e de todos que trabalham conosco e também de nossas Irmãs e
Irmãos nas Missões, / neste tempo cheio de angústias (preocupações), / tanto nas coisas
espirituais como nas materiais; / ajuda-nos no espírito de São Francisco e Madre Alphonsa, / viver
fielmente o Evangelho e assim, / concretizar o Carisma de nossa Congregação. Amém
Que São José com sua esposa Maria e seu Filho Jesus Cristo, nos abençoe e nos proteja, para que
tenhamos uma Feliz Festa de São José!
Com afeição.
Curitiba, 19/03/2019

