
  

1 /3 

 

Ano de São José: Proposta cadeia de oração a São José_Província Centro 

 

 
Águeda, 31 de janeiro de 2021 

 
Caros amigos Equipistas de Província Centro, 
 

Desde há um ano que vivemos tempos de grande incerteza, de medo, de paralisação da nossa vida, dos 

nossos hábitos, das nossas celebrações, dos nossos encontros, reuniões, ritos e tradições. Mas também 

tempos de oração, esperança e solidariedade. São muitos os exemplos de ações concretas levadas a cabo, 

nomeadamente, por equipas e setores da nossa Província que muito terão contribuído para alegrar e dar 

esperança a quem precisava. 

É fundamental que esse espírito continue a animar e a ligar todos os equipistas e Conselheiros Espirituais 

da nossa Província e que cada equipa/setor encontre caminhos para que ninguém se deixe vencer pelo 

desânimo e a solidão (mesmo dentro das próprias equipas). 

A prática assídua da oração é sem dúvida um desses caminhos. Nesse âmbito, pensámos lançar um desafio 

aos equipistas e CE da Província Centro com o objetivo de estimular/reforçar a prática da oração e 

simultaneamente o espírito de pertença ao Movimento.  

Assim, dado que em Igreja fomos chamados a celebrar o “Ano especial de São José”, declarado pelo Papa 

Francisco no passado dia 8 de dezembro (ver nota final), propomos: 

- fazer uma cadeia de oração, de fevereiro a novembro, que unirá todas as equipas através da oração a São 

José proposta pelo próprio Santo Padre (em anexo);  

- fazer uma recolha de orações a São José, com a colaboração de cada equipa.  

 

Contamos com a vossa adesão a esta proposta na certeza que esta cadeia de oração, com a ajuda de 

São José, obterá alívio e conforto para todos os que a ela se confiam. 

 

Com amizade, 

 

Isabel e António José Pereira                                                                       

(Casal Responsável da Província Centro)                                               

 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 
Nota: O Ano de São José - de 8 de dezembro de 2020 a 8 de dezembro de 2021 
  
“Em comemoração dos 150 anos da proclamação de São José como guardião universal da Igreja, pelo Papa Pio IX, o Papa 
Francisco dá um grande presente à Igreja, o “Ano de São José” através da Carta Apostólica Patris Corde “Coração de Pai”. Esta 
Carta, como o próprio título sugere, é cheia de afeto. Nasce do coração paternal de Francisco, que deseja, por meio dela, chegar 
ao coração de todos os católicos, convidando cada um a conhecer melhor o pai adotivo do Senhor e a sua importância no plano 
salvífico de Deus. A missão de José no escondimento e na missão oculta tem tanto a dizer aos homens de hoje. O Papa Francisco 
recorda tantos homens e mulheres que, de maneira especial, durante a pandemia, arriscam as suas vidas para cuidar e proteger as 
pessoas vítimas desta enfermidade. A Carta Apostólica Patris Corde e o Ano de São José são um convite a cada um de nós para 
conhecer e imitar aquele homem justo e santo, que mesmo sem compreender tudo, acolheu tudo. 
 “Todos os fiéis terão assim a oportunidade de se comprometer, com orações e boas obras, para obter, com a ajuda de São José, 
chefe da Família celestial de Nazaré, conforto e alívio das graves tribulações humanas e sociais que hoje dominam o mundo 
contemporâneo”, refere o Santo Padre”.  
Fontes:https://agencia.ecclesia.pt/portal/vaticano-papa-convoca-ano-dedicado-a-sao-jose/ e https://www.vaticannews.va/pt/igreja/news/2020-
12/ano-de-sao-jose-presente-para-toda-igreja.html, consultadas em 27 de janeiro de 2021 

 

https://agencia.ecclesia.pt/portal/vaticano-papa-convoca-ano-dedicado-a-sao-jose/
https://www.vaticannews.va/pt/igreja/news/2020-12/ano-de-sao-jose-presente-para-toda-igreja.html
https://www.vaticannews.va/pt/igreja/news/2020-12/ano-de-sao-jose-presente-para-toda-igreja.html
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Orientações para operacionalizar a atividade 
 
A. Cadeia de oração a São José: 
 
O Casal Regional apresenta a atividade aos Casais Responsáveis de Setor apresentando a carta 

motivação e explicando o que se pretende. 

Os casais Responsáveis de Setor fazem o mesmo com os casais responsáveis de equipa e organizam a 

cadeia de oração no setor (não há necessidade de atividade presencial). 

 

Objetivos: 

1. Reforçar a ligação entre as Equipas/Setores/Região e Província, através da oração; 

2. Atender ao desafio do Papa Francisco comprometendo-nos “com orações e boas obras”; 

3. Em espírito de união, levar as equipas a rezar a oração a São José proposta pelo Papa Francisco, 

seguindo a escala proposta pelo Responsável do Setor; 

4. Valorizar a força da oração em cadeia (se todos fizerem a oração conseguiremos abranger todos 

os dias da semana e vários momentos em cada dia). 

 

Materiais: 

      1 – Oração a São José, proposta pelo Papa Francisco (deve ser enviada a todos os equipistas e CE) 

      2 – Sugestão de grelha para escala semanal (Setor) 

 

B. Recolha de orações a São José  

Objetivo: Compilar, numa espécie de “coletânea de orações a São José” 

 

O Casal Responsável de Setor motiva e envolve cada equipa na procura de uma oração a São José.  

A oração escolhida por cada uma das equipas será enviada ao Casal RS até ao final de abril.  

Até meados de maio, os RS enviam as orações ao Casal Regional.  

Os Casais Regionais enviam o material enviado pelos RS ao Casal Provincial até fim de maio. 

O Casal Provincial fará a organização final da “coletânea” que será remetida a todos os equipistas da 

Província Centro. 
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 Oração a São José (Papa Francisco) 
 
 
Salve, guardião do Redentor 
e esposo da Virgem Maria! 
A vós, Deus confiou o seu Filho; 
em vós, Maria depositou a sua confiança; 
convosco, Cristo tornou-Se homem. 
 
 
Ó Bem-aventurado José, mostrai-vos pai também para nós 
e guiai-nos no caminho da vida. 
Alcançai-nos graça, misericórdia e coragem, 
e defendei-nos de todo o mal. Amém. 
 
  Foto: Vatican Media 

 
 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 
Cadeia de oração a São José - Escala Semanal (por setor) 

 

       REGIÃO: __________________                                      SETOR: __________________ 
 

         Equipa 
Dia Semana 

Equipa 
? 

Equipa 
? 

Equipa 
? 

Equipa 
? 

Equipa 
? 

Equipa 
? 

Equipa 
? 

  

Domingo X         

2ª feira  X        

3ª feira   x       

4ª feira    x      

5ª feira     X     

6ª feira      X    

Sábado       X   

 
Nota: Cada setor pode organizar-se como achar melhor 
 


