ORACOES DA CAPELA VOTIVA DO
ORATORIO DE SAO JOSE

JOSÉ, GUARDIÃO DOS PUROS DE CORAÇÃO
Senhor José, Deus é cativado pela qualidade do seu coração.
Todo o seu ser está focado em fazer a vontade dele.
Com Maria e Jesus, respondes ao apelo do Espírito Santo para construir um mundo
melhor. Com um só coração, unimo-nos a ti para dizer: "Aqui estamos, Senhor, seja feita
a tua vontade!
Chega mais perto de nós o teu reino!"
Mantenha a esperança de um novo mundo viva em nossos corações.
Inspire-nos a falar palavras de ternura para despertar o amor dos corações. Que possamos tirar a energia para nossas ações da fonte de todo Amor para que nossos rostos
possam brilhar com a liberdade dos filhos de Deus. Amém.

JOSÉ, UM EXEMPLO AOS TRABALHADORES
Senhor José, Deus é cativado pela qualidade do seu coração.
Todo o seu ser está focado em fazer a vontade dele.
Com Maria e Jesus, respondes ao apelo do Espírito Santo para construir um mundo
melhor. Com um só coração, unimo-nos a ti para dizer: "Aqui estamos, Senhor, seja feita
a tua vontade!
Chega mais perto de nós o teu reino!"
Mantenha a esperança de um novo mundo viva em nossos corações.
Inspire-nos a falar palavras de ternura para despertar o amor dos corações. Que possamos tirar a energia para nossas ações da fonte de todo Amor para que nossos rostos
possam brilhar com a liberdade dos filhos de Deus.
Amém.
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JOSÉ, ESPERANÇA AOS ENFERMOS
José benevolente, o Filho de Deus colocou sua vida em suas mãos. Com Maria, você
cuidou Daquele que é a força da vida.
Que sua compaixão envolva nossa fragilidade, trazendo-nos o conforto da Presença
Divina. Nós nos unimos a você em oração, dizendo "Senhor Jesus, Filho do Deus Vivo,
diga uma palavra para a nossa cura!"
Torne-nos sensíveis às doenças das pessoas próximas. Apoie nossos esforços e nos dê
coragem na luta contra todo o mal. Ajude-nos a encontrar um sentido no grande projeto de Deus para a humanidade, além das doenças e sofrimentos que cegam nossos olhos.
O amor de Deus esteja conosco, pois nossa esperança está com Ele. Amém.

JOSÉ, PROTETOR DA IGREJA
Corajoso José, colaborador do projeto de Deus para a humanidade, sua ternura envolve
a Igreja nascente. Assim como Maria e Jesus reconhecem em você a proteção do Pai,
também a comunidade de fé se coloca sob sua proteção.
Fortaleça-nos com o Espírito que encheu o lar nazareno e guie os nossos passos no caminho para o Reino. Acompanhe-nos no cumprimento da nossa missão. Ajude-nos a
sermos luzes no mundo para que a família de Deus brote da humanidade transfigurada
em Cristo.
Conceda-nos força para imitar a preferência de Deus pelos pobres e fracos. Guia-nos em
nossas atividades pastorais para que nossas ações sejam modeladas nas Boas Novas.
Amém.
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JOSÉ, NOSSO REFÚGIO NO SOFRIMENTO
José compassivo, esteja conosco em nossa condição humana, junto com Maria e Jesus
vocês experimentaram o exílio, a fome e a violência. Recusando a revolta, escolhestes a
misericórdia. Seu perdão rompe o círculo da violência.
Por meio de sua bondade, a esperança de Deus para nossa humanidade foi preservada. A
alegria é sua, pois o Reino de Deus é sua herança. Abra nossas mãos compassivas em
tempos de guerra, fome e exílio.
Impeça-nos de desenvolver a mentalidade de vítima e faça de nossa dor fonte de crescimento. Sustente-nos no cumprimento de nossa responsabilidade de cultivar paz interior,
alegria e serenidade. Em sua sabedoria, aconselha-nos a fechar todas as portas às amarguras, para que, vigiados por Deus, possamos dançar de alegria. Amém.

JOSÉ, MANTENEDOR DAS FAMÍLIAS
Atento José, em Maria e em ti a Palavra Divina encontra um ambiente propício para
cumprir a vontade do Pai; assim, você se torna a família do Deus-Menino.
Em sua gentil vida em comunhão, vocês experimentaram diariamente o Amor. A unidade de seus corações transformou as lições de vida em crescente sabedoria e graça.
Abra nossos corações para a Palavra que vive dentro de nós, para que nossas ações
possam testemunhar nossa conexão com a família de Deus. Sustente-nos em nossos
compromissos emocionais, que o dar e o perdoar moldem nossa identidade.
Conceda-nos sua ternura nas coisas que fazemos a cada dia! Amém.
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JOSÉ, SANTO PATRONO DOS FALECIDOS
José fiel, com o cumprimento da promessa do Senhor, você deixará pacificamente este
mundo nas mãos de Jesus e Maria.
Sua fé transforma a morte em semeadura de vida; portanto, Deus o considera um
homem justo. Seu coração transborda na presença do Senhor, Com suas mãos estendidas para Deus, sua noite se enche de orações.
Cercado dos vivos, você embarca na grande marcha para a Terra prometida. Amém.

JOSÉ, TERROR DOS DEMÔNIOS
Corajoso José, aconselhado por um anjo, você enfrenta seus medos do desconhecido.
Sua luz brilha intensamente, penetrando nos cantos escuros de seu ser. Seus medos se
dissiparam, você redescobriu sua verdadeira face e participa ativamente do projeto divino
que reúne Mãe e Filho, e o povo com seu Deus.
Junto com Maria e Jesus, você habita no amor de Deus. Ajude-nos a redescobrir o
núcleo unido de nossas identidades, além de todos os medos internos.
Aconselhe-nos para que possamos construir um mundo melhor para receber o Reino
que está por vir. Ilumine nossas vidas interiores para que, livres das garras de nossos
medos, nossas decisões possam ser fundamentadas no Amor.
Que a face de Deus brilhe sobre nós! Amém.

