Queridas Irmãs e Formandas!
Queridos Leigos Franciscanos da Misericórdia e Colaboradores
São José, o Homem cuidadoso!
Foi com muita propriedade que D. Leonardo Ulrich Steiner o
chamou o homem do Cuidado na reflexão que apresentou no
nosso Simpósio.
“São José, o cuidador da Misericórdia. Ele foi todo cuidado!
Nem mesmo lembrava que não havia gerado o filho de Maria.
Ele era apenas filho. Foi o suficiente para que dele cuidasse.
Assim, as Irmãs Franciscanas de São José, por serem
Menores, cuidarão benévola e misericordiosamente dos filhos
e filhas de Deus. Como recomendava Mare Alphonsa: “as
Irmãs considerem e amem as pessoas sob seus cuidados
como membros necessitados e representantes do Senhor
crucificado e se alegrem em poder assim servir seu divino
Senhor e esposo”. Papa Francisco diria: cuidem da carne de
Cristo, isto é, dos pequenos e pobres, dos necessitados no
corpo e no espírito”.
Que alegria para nós termos tal protetor!
Alguém que nos ensina a “Cuidar daquilo que é mais precioso, do tesouro, do Mistério escondido no
coração”.
Cuidar da própria Vocação e transformar todo o agir em obra de Misericórdia.
Para bem entrarmos nesta dinâmica do cuidado, rezarmos com nossa Fundadora:
São José, ao teu cuidado paternal / Deus confiou Jesus e Maria. Nós te rogamos cuidar de nós / e
de todos que convivem e conosco trabalham. Cuida de nossas Irmãs, Formandas, de nossos e
Irmãos e Irmãs 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! (Oração
M.Alphonsa - adaptada)

A todas as Irmãs e Formandas, aos nossos Leigos Franciscanos e Colaboradores desejamos de todo
coração uma feliz festa de São José.
Com cuidadoso carinho.

