
Queridas Irmãs e Formandas! 

 

Este ano a Celebração de nosso Padroeiro São José, 

com certeza será vivenciada de um modo peculiar, 

tendo presente que a maioria de nós estamos sendo 

convocadas a ficarmos em casa, devido a esta 

pandemia do Coronavirus (COVID-19), que vai se 

ramificando mundo afora.  

São José, homem do silêncio, poucos dados 

encontramos na Sagrada Escritura sobre sua vida. Mas 

soube ser prudente diante dos desafios da vida, tendo 

a capacidade de decidir pelo cuidado da pessoa lá 

onde ela se encontrava mais fragilizada. Homem cheio 

de compaixão e misericórdia, bem que ele podia ter 

abandonado sua noiva Maria, mas a todos 

surpreendeu e com certeza a Maria também, porque soube através dos sonhos ouvir a voz 

de Deus e a obedecer. 

Podemos nos perguntar: Olhando para a figura de São José, o que nós como Franciscanas de 

São José podemos aprender com esta pandemia que se alastra mundo afora? 

Com certeza se nos debruçarmos sobre seu jeito de ser e viver, veremos que ele nos ensina a 

dar mais valor ao silêncio. A sermos mais simples e prudentes, a desacelerar nossa vida, 

porque no rítmo que muitas vezes estamos, se torna difícil ouvir o que Deus tem a nos dizer 

e consequentemente a não fazermos a Vontade do Pai, a priorizar o que é mais essencial 

em nossa vida.  Como tudo está interligado como MISERICORDIOSAS IRMÃS DE SÃO 

FRANCISCO DE ASSIS somos convocadas a termos mais compaixão e ternura com todas as , 

criaturas, assim como ele teve com Maria e seu filho adotivo Jesus Cristo. 

Queridas Irmãs e Formandas, não é hora de nos deixarmos amedrontar por esta pandemia, 

mas a sermos mais vigilantes, prudentes e que nesta quaresma, a exemplo de São José nos 

deixemos contagiar pelo seu silêncio  e sua interioridade. 

Nos unamos as aspirantes de Honduras: Ruth Dalila, Lourdes, Yeimy Adeli e Damaris que 

recolhidas em suas casas, iniciam neste dia esta etapa de Formação – aspirantado, com o 

desejo de aspirar ao Seguimento de Jesus Cristo Pobre humilde e Crucificado. 

Que São José nos proteja de todos os males, principalmente desta pandemia e desejo a 

todas uma FELIZ SOLENIDADE DE SÃO JOSÉ! 

Curitiba, 19 de março de 2020 
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