
“CORRIIGIR OS QUE ERRAM | CONSOLAR OS TRISTES” 
 

Reflexão de São José 
 

Queridos filhos, espero-vos, a todos, bem! 

 

Nesta última semana da Quaresma, dedicamo-

nos a acompanhar Jesus numa aproximação 

cada vez mais viva da Sua Cruz. Meditamos 

durante esta semana os mistérios nos quais o 

Senhor realizou os “trabalhos” finais da nossa 

Redenção: neste sentido, verdadeira “Semana 

Santa”. 

 

O Santo Padre escreve sobre mim que, como 

carpinteiro, «[trabalhei] honestamente para 

garantir o sustento da [minha] família. 

[Comigo], Jesus aprendeu o valor, a dignidade 

e a alegria do que significa comer o pão fruto 

do próprio trabalho». 

 

Neste sentido apresento-vos mais duas obras de 

misericórdia. Esta semana são duas espirituais: 

“Corrigir os que erram” e “Consolar os tristes”. 

Estas não se podiam tornar mais atuais na se-

mana que agora iniciamos. Jesus corrige-nos, 

no mais interior de nós mesmos, e consola-nos, 

ao mesmo tempo, desde o topo da sua Cruz. 

 

Eu, como pai e marido, fui tomando consciên-

cia destas necessidades, apesar de, no caso 

concreto da nossa família em Nazaré, o erro e 

a tristeza não serem problemas existentes. Mas 

Por isso estão certamente errados os que vivem 

ociosamente sem qualquer desejo de se impli-

carem num trabalho verdadeiramente humano 

e humanizador. Por outro lado, certamente e 

com razão estarão tristes aqueles que, preci-

sando e querendo trabalhar, disso estão priva-

dos; estes são hoje bastantes, pelas terríveis 

circunstâncias que vos envolvem. 

 

Assim, confiados na Graça que sempre auxilia 

aquele a que ela se abre, sede verdadeiros 

apóstolos da misericórdia de Deus junto daque-

les que não podem ou não querem trabalhar. 

 

Além disso, gostaria ainda de vos recordar que 

a vida cristã, que nada mais é do que ter e par-

ticipar no Espírito de Cristo, impele-nos a anun-

ciá-Lo e celebrá-Lo em toda a parte, e não 

apenas nos momentos de oração e aos Domin-

gos dentro da Igreja. Ora o ambiente do traba-

lho é campo fecundo para anunciar o Evange-

lho d’Aquele que trabalhou pela nossa Reden-

ção e constantemente trabalha pela nossa 

Conversão e Salvação. 

 

Cada vez que nos vossos ambientes laborais 

corrigis alguém que erra, ou consolais alguém 

entristecido, sois verdadeiras candeias, ilumi-

nando com a Luz de Cristo os recônditos mais 

sombrios da condição humana. 

 

Além disto, convido-vos, neste início de Semana 

Santa, a que marqueis visivelmente a experiên-

cia celebrativa do Tríduo Pascal, onde celebra-

mos a celebração da Paixão, Morte e Ressurrei-

ção do Senhor. Neste sentido proponho a reali-

zação em família de um Crucifixo para que 

possais afixar na porta da vossa casa, testemu-

nhando diante do mundo o acontecimento da 

nossa Redenção. 

 

Somos todo convidados dentro das possibi-

lidades de cada um a contribuir com um 

donativo ou géneros alimentares, para po-

demos fazer chegar alimentos a todos os 

que nos procuram. Todos os contributos – 

donativo ou alimentos, devem ser entre-

gues na Secretaria do Centro Paroquial.  
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Sócio - Caritativo 

11 de Abril de 2021 

Na entrega do seu IRS 

Ajude o Centro Paroquial  do  

Montijo 

  NIPC  501 120 262 

A Direcção do Centro   

Paroquial e Acção Social  

Padre Manuel  Gonçalves  

agradece em nome  dos  

beneficiários apoiados pelo                    

Centro. 


