
Queridas Irmãs, Formandas e LFM! 

Ide à São Jose´! 

Agraciadas pela Carta Apostólica Patris Corde que o Papa Francisco 

escreveu e dedicou neste ano de 2021 a São José, por ocasião dos 

150º em que São José foi declarado Padroeiro Universal da Igreja, 

nosso coração se rejubila e se alegra como Franciscanas de São José 

ao celebrarmos esta Sagrada Festa e o fazemos imbuídas deste 

espírito Universial e Eclesial.  

Nossa Fundadora Madre Alphonsa, desde o inicio da Fundação da Congregação, dedicou a ele uma 

especial devoção e nas horas mais dificeis era à São José que ela recorria, do qual obteve muitas graças 

e favores. 

Assim como Madre Alphonsa, até hoje a figura paterna acolhedora de São José é muito forte em nossa 

Espiritualidade e devoção. Sabemos o quanto ele é invocado entre as Irmãs e formandas diante das 

necessidades e perigos que muitas vezes nos afligem.  

São José é um personagem que pouco aparece na Biblia e quando aparece não fala, apenas sonha. 

Então me pergunto, por que este Santo é tanto invocado pelo povo e pelas Congregações?  

São José através de sua vida de Intimidade com Deus, compreendeu através dos sonhos que deveria 

acolher e fazer a Vontade do Pai, mesmo sem compreender no momento o que estava acontecendo com 

ele assim como Maria. Atentos à voz do anjo, José e Maria colocam sua vontade na Vontade do Pai e o 

milagre da vida, o projeto Divino se torna realidade. Deus encontra 

espaço no coração de José e Maria e vem morar no meio de nós, 

tudo por amor, por causa do amor. O amor acolhe, protege, 

defende, cuida, zela.  

Se o pai de Jesus é Deus, logo José compreende sua missão e 

cuida do Filho de Deus como sendo seu, o faz com muito amor, fé, 

carinho e dedicação de pai.  

Neste mundo em que vivemos, onde a figura paterna numa familia 

é desvalorizada, onde o número de genocidío e a violência contra 

as mulheres cresce assustadoramente, mais do que nunca a figura 

paterna de São José nos aponta para uma dimensão, onde somos 

convocados a sermos mais humanos e divinos entre nós. 

Que a exemplo de São José, nós Irmãs, Formandas e LFM, deixemo-nos inspirar por Ele nas horas mais 

dificies de nossa vida e quando não encontrarmos saída para as nossas dificuldades e conflitos. Olhando 

para São José, nós também possamos ter um coração grande, cheio de ternura, de misericórdia e cuidado 

onde a vida se encontra mais fragilizada. Que aprendamos a amar como ele amou, a sonhar como ele 

sonhou, a fazer a Vontade do Pai como ele o fez. 

São José, nosso padroeiro e providente, protejei-nos e defendei-nos de todo mal e desta pandemia. 

Curitiba, 19 de março de 2021 

Cordialmente,  

Ir. Amarilda Rossatto 

Superiora Geral 


