
FRATERNIDADE DISCÍPULOS DA MÃE DE DEUS 

MINISTÉRIO DE FORMAÇÃO PESSOAL 

ROTEIRO PARA RETIRO ANUAL DE DOIS DIAS (2021) 

 

Querido Discípulo da Mãe de Deus, eis que iniciamos mais um ano de experiência 

vocacional na nossa amada Fraternidade. 2020 foi um ano desafiador para todas as áreas da 

nossa vida, sobretudo para o que diz da nossa vida interior, do cultivo da graça dentro de nós 

ante a privação da vida sacramental e também da convivência fraterna por tanto tempo. Não 

existe pertença nem identidade sem oração e sem vida comunitária. Mas, ao mesmo tempo Deus 

que permitiu esse “jejum fraterno”, aprouve, por meio do Papa Francisco, nos presentear com a 

indizível graça do Ano Santo Josefino. Esta grande celebração ocorre por ocasião do 150º 

aniversário da proclamação de São José como Patrono Universal da Igreja, por Sua Santidade, o 

Beato Pio IX. 

E o que este ano significa para os Discípulos da Mãe de Deus? Vejamos... Em nossa 

espiritualidade carismática, em nossas orações e em nossa prática comunitária, estamos 

constantemente imersos na comunhão dos santos, nos unindo à Igreja que triunfa, que milita e 

que padece, isto é, aos Santos de Deus que nos ajudam a viver nossa santidade específica nesta 

militância terrena em vista ao céu e também às santas almas do purgatório, em nossas orações 

diárias e em cada primeiro sábado, oferecendo nossas penitências. 

O que nos ocorre é que São José é Patrono da Igreja total, dos Santos todos, dos justos 

que militam e das almas que padecem. Sendo assim, através do que foi proposto na proclamação 

deste Ano Santo, os santos do céu entoam os louvores àquele que foi todo sim a Jesus e Maria 

Imaculada; as almas do purgatório são aliviadas com tantas indulgências dispensadas 

diariamente; e nós, militantes, aprendemos do nosso Pai o exemplo para todas as áreas da nossa 

vida. 

É por esta razão que usaremos o documento Patris Corde (PC) como subsídio para 

este nosso retiro. Meditaremos sobre cada ponto e buscaremos aproveitar toda sorte de 

indulgências anexas a este tempo forte. 

Se durante este ano somos chamados a contemplar a glória de Deus, tomando-a como 

nossa luz, quem melhor do que São José para nos acompanhar nesta tarefa? Sendo todo sim a 

Jesus e à Virgem Maria, São José viveu mergulhado na glória de Deus, manifestada no mistério 

de Nazaré, na pequena casa, na pequena oficina, na vida de oração diária entre família, no amor 

mútuo, na prática das virtudes etc. 

Meditando cada ponto do documento pontifício, conforme listado abaixo, 

aprenderemos de São José a glorificar a Deus nas diversas áreas da nossa vida, em nossas 

obrigações de estado; sufragaremos as almas do purgatório lucrando para elas todas as 

indulgências possíveis neste Ano Santo, e estaremos unidos a todos os santos que em vida e na 

glória atual louvam o Santo Patriarca por tudo aquilo que sempre fez pela Igreja de Deus, desde 

que ela subsistia apenas no lar da Sagrada Família. A realização deste retiro, pois que contempla 

a meditação na figura do Santo Patriarca, é per si, obra indulgenciada. Basta que cumpramos as 

outras exigências comuns (confissão, comunhão e oração pelo Papa). 

Recordemos da intenção do Santo Padre e atendamos ao seu apelo: "O objetivo desta 

carta apostólica é aumentar o amor por este grande Santo, para nos sentirmos impelidos 

a implorar a sua intercessão e para imitarmos as suas virtudes e o seu desvelo". 

Após a reflexão sobre o texto do documento, o qual deve ser lido em sequência, junto 

das pistas de meditação deste roteiro, poderemos fazer nosso plano de vida, contemplando, 

como costume, um bom exame de consciência e a organização de todas as gavetas de nossa 

identidade e todos os nossos compromissos. 



Que a Imaculada Senhora de nossas vidas, seu Glorioso Esposo, o Príncipe da Milícia 

Celeste e nossos amados Baluartes lhe ajudem neste caminho. 

SANTO RETIRO, QUERIDO IRMÃO! 

 

LER INTRODUÇÃO, NÚMERO 1 E 2 DA CARTA APOSTÓLICA PATRIS CORDE E DEPOIS AS 

INDICAÇÕES ABAIXO. 

 

"Em teus braços radiosos de candura, fulgurante da mais célica beleza 

Um Deus repousa com filial ternura entre as faixas da humana natureza". 

 

Através dos números 1 e 2 da Carta Apostólica, somos chamados a meditar em São José 

como Pai amado e Pai na ternura. É um convite a refletir sobre nossa devoção particular a este 

Glorioso Santo e também sobre como está a primeira e mais importante gaveta da nossa 

identidade: nossa filiação divina. 

Deus nos ama com amor misericordioso e, tal como fez a Jesus, nos deu um Pai segundo 

seu Coração para que possamos em seu colo reclinar e se deixar amar. Seja a filial ternura de 

Jesus imitada por nós e saibamos nos abandonar nos braços do nosso Pai São José. 

- Como você está se sentindo hoje? Quais são as fraquezas/limitações que lhe 

paralisam? Você se sente animado ou desanimado? 

- Você tem verdadeira devoção a São José, confiando nele como Jesus e Maria 

Imaculada confiaram? Mais que isso, como o Pai do Céu confiou? 

É hora de se abrir a esta devoção e se deixar amar. Faça seu momento de diálogo com 

nosso Pai e apresente seu coração a ele para que seu retiro seja fecundo e que você se sinta mais 

feliz e em paz ao concluí-lo. 

Lembre-se que as orações a São José, os atos de piedade às quartas-feiras (dia 

tradicionalmente dedicação a ele) e nos dias 19 nos permitem lucra indulgências plenárias neste 

Ano Santo, assim como a participação piedosa na solenidade e na memória dedicadas ao Santo 

Patriarca: 19 de março e 1º de maio. Tornemo-nos mais devotos, cresçamos em santidade e 

libertemos almas do purgatório: será um bem para nós e para o próximo. 

São José é o homem do coração de Deus e está aqui para nos acolher e nos amar. Se 

você se sentir amado por Deus, conseguirá seguir neste roteiro com maior liberdade e com mais 

disposição interior para se corrigir no que for necessário. 

 

Reze com as estrofes abaixo. Tratam-se uma canção.  

Meu Pai, abraça-me bem forte 

E me prende bem junto a Ti 

Não me deixes ir para longe de Ti 

Pois não sei viver sem o Teu, amor 

 

Meu Pai, meu Pai, meu Papai 

Já não sei viver sem Ti 

Meu Pai, meu Pai, meu Papai 

Já não sei viver sem o Teu amor 

 

Não deixe de escrever tudo o que sentiu e experimentou neste momento de amor. 

 

 

 



LER NÚMERO 3 DA CARTA APOSTÓLICA PATRIS CORDE E DEPOIS AS INDICAÇÕES ABAIXO. 

 

Jesus «aprendeu a obediência por aquilo que sofreu» (Hebreus 5, 8).  

 

Como visto, neste número é-nos apresentado o exemplo de obediência de São José, 

para quem “a vontade de Deus foi sempre alimento diário” (João 4, 34). E para você, o que é a 

vontade de Deus? 

Como filho amado, você foi salvo por Nosso Senhor e recebeu a vida para fazer dela um 

dom para Deus. Diz São João Bosco: “nossa vida é um presente de Deus para nós e a maneira 

como vivemos é o nosso presente para Ele".  O Deus que nos ama nos chama a servir, nos 

chama, como a São José, no exercício do nosso estado de vida, a ser perfeitos e santos. 

Ele nos chamou a ser Discípulos da Mãe de Deus no mundo, a ser escravos de seu amor 

e de sua promessa de novos céus e novas terras. A nossa palavra norteadora para este ano de 

2021 é uma linda promessa (Ezequiel 1,28). Somos chamados a fazer da glória de Deus a 

nossa luz. Isto também significa conhecer e amar sua divina vontade. 

Sendo assim, é hora de nos avaliarmos quanto à obediência à nossa regra de vida, 

estatuto confiado por Deus a nós para ser um farol em meio às agitações do século. Revisite seus 

compromissos estatutários e identifique suas principais dificuldades, refletindo sobre as causas 

e criando novos propósitos de emenda. No que tem faltado, coloque um pouco mais de amor e 

verá que onde há amor, há fidelidade. A Imaculada Conceição sempre nos sustentará. 

 

Reze com mais uma canção: 

Quero fazer tua vontade, meu Senhor 

Deixar meus projetos e planos em teu altar 

Ofereço-me a ti por tua Doce Mãe 

Faça-se em mim, conforme a tua vontade 

 

Eis-me aqui, sou teu servo indigno 

Eis-me aqui, o teu escravo menor 

Meu coração deseja ser todo teu 

E com Maria eu quero dar meu sim (a Deus) 

 

Recorde-se do dia do seu ingresso em nossa Fraternidade e renove diante de Deus, de 

Maria Santíssima e de São José o desejo de fidelidade ao que foi prometido e renovado a cada 

ano em nossas Missas de renovação de votos. Escreva e se comprometa! Assim haverá 

amadurecimento e crescimento interior. 

 

LER NÚMERO 4 DA CARTA APOSTÓLICA PATRIS CORDE E DEPOIS AS INDICAÇÕES ABAIXO. 

 

Agora, quando pensamos em São José como Pai no acolhimento, é impossível não 

recordar as dimensões do nosso carisma: acolhimento, vivência e resgate. São José que, de 

maneira obediente, acolheu e salvou Nossa Senhora, acolheu e salvou Jesus, vem nos ensinar a 

administrar e bem viver nossos relacionamentos. 

Devemos acolher os irmãos sem restrições; devemos viver nossa escravidão de amor 

para que, através de suas práticas interiores e exteriores, galguemos os degraus da santidade e 

sejamos homens e mulheres curados; devemos resgatar os que Deus nos confiou e salvá-los, 

sejam os que convivem ou conviveram conosco e ainda estão militando aqui na terra, sejam as 

benditas almas do purgatório que precisam ser resgatadas por nossas indulgências. 



Para a reflexão sobre o tema, visitemos nossas comunidades! 

- Avaliemos nossos relacionamentos familiares, os de casa e os de fora de casa (pense 

em todos: cônjuge, filhos, pais, mães, parentes, sogros, cunhados, primos etc). Existe 

ressentimento? Existe dificuldade de relacionamento? É hora de tratar as feridas. Avante! 

- Avaliemos nossa vida fraterna: você precisa perdoar algum irmão de comunidade? 

Precisa pedir perdão a algum deles? Você tem feridas abertas precisando de remédio? Uma dose 

de humildade e outra de misericórdia, a exemplo do Glorioso São José, lhe ajudarão a viver 

reconciliado. 

- E nos outros relacionamentos? No ambiente de estudo e trabalho, nas amizades, 

como está seu coração? Quem lhe feriu? A quem você feriu? A quem você precisa suportar com 

mais amor e paciência? São José nos quer acolhedores e amáveis como ele. Vamos ao encontro 

dos nossos! 

Lembremo-nos que neste Ano Santo se lucram indulgências realizando obras de 

misericórdia corporais ou espirituais, desde que se cumpram as condições comuns já 

mencionadas aqui. Portanto, perdoar, ouvir, aconselhar, visitar... Tudo isto é lucro para o céu! 

 

Aproveite mais uma canção e reze com o Espírito de Deus: 

Espírito Santo de Deus 

Inunda meu ser, inunda meu ser 

Quero sentir o amor 

Do meu Senhor, do meu Senhor (2x) 

 

Pra poder perdoar o meu irmão 

Abrir meu coração, viver o amor 

Pra sentir a paz interior 

Sobre o mal ser vencedor 

Alegrar-me em ti 

 

Inunda meu ser. Ah! Inunda meu ser! 

Inunda meu ser. Ah! Inunda meu ser! 

Inunda meu ser. Ah! Inunda meu ser! 

Inunda meu ser. Ah! Inunda meu ser! 

 

Reze sobre tudo isso com calma, dê nome aos sentimentos e cure o que está enfermo 

dentro de você. Não esqueça de escrever cada ponto. 

 

LER NÚMEROS 5 E 6 DA CARTA APOSTÓLICA PATRIS CORDE E DEPOIS AS INDICAÇÕES 

ABAIXO. 

 

“Deus intervém por meio de acontecimentos e pessoas”. (PC, 5) 

"O trabalho torna-se participação na própria obra da salvação, oportunidade para 

apressar a vinda do Reino". (PC, 6) 

 

Refletindo agora sobre os números 5 e 6 da Carta, encontramos São José como Pai com 

coragem criativa e Pai trabalhador. Diz a canção: "o trabalho, quem diria, era a Missa de José" 

e outra: "que não falte em nossa vida este Pão que vem do Céu, mas cresceu com a comida 

que o teu trabalho lhe deu". A Missa ou missão de São José era trabalhar com coragem criativa 



para proteger Nosso Senhor e Nossa Senhora nas diversas situações de perigo em que se 

encontraram e também para sustentá-los em suas missões de Redentor e Corredentora. 

Graças ao trabalho e à fidelidade de São José, Jesus e a Virgem Maria sempre tiveram 

as condições favoráveis para a realização da obra redentora que ambos abraçaram por amor de 

cada um de nós. Assim deve ser o nosso trabalho cotidiano e o nosso serviço carismático, 

com coragem criativa e com amor. Vamos, pois, nos avaliar quanto a isso. 

- Se possui uma ocupação remunerada, você tem agido com gratidão a Deus e utilizado 

seu trabalho para evangelizar e se santificar? Seu trabalho tem sido realmente santificado ou 

amaldiçoado com maus testemunhos e murmurações? 

- Se você não possui trabalho remunerado, tem sabido valorizar as oportunidades de 

crescer em dignidade dentro de sua casa? "Nosso Senhor habita entre as panelas", concluía 

Santa Teresa de Jesus, refletindo sobre a nobreza das tarefas domésticas, pois o trabalho 

dignifica o homem, não o salário. Trabalhemos, então, com amor e com coragem, sendo gratos 

e fiéis ao que Deus nos pede ou permite neste tempo. 

O mesmo pensamento se aplica ao nosso serviço carismático. 

- Você pertence a algum ministério? Como tem sido sua doação/participação na 

missão? Jesus e Maria Santíssima foram confiados a São José, assim como a Igreja e seus filhos. 

Ele cuidou e cuida de todos. E você, tem realmente se preocupado com as almas que Deus quer 

salvar através do seu sim? Coragem! Se não nos arriscarmos pelo Reino de Deus, vamos nos 

arriscar por que causa? 

- Se você participa de mais de um ministério, faça sua autoavaliação em cada um deles. 

- Se você se afastou de algum ministério do qual participava, reflita sobre as causas, 

tome a resolução de se reencaixar em outro. 

- Se você ainda não está em nenhum ministério, lembre-se de que a nossa Fraternidade 

existe para lhe salvar, mas também para salvar outros através de você. 

Trabalhemos pelo Reino e salvemos vivos e mortos pelo nosso ofício. Neste Ano Santo, 

lucra-se indulgência plenária também através do oferecimento do trabalho a Deus, desde que 

se busque a intercessão do Operário de Nazaré e se cumpram as outras exigências já conhecidas. 

Além disso, haja vista nossa obrigação de salvar os nossos “próximos mais próximos”, 

aqueles que habitam no mesmo lar, concedem-se indulgências também para aqueles que 

rezarem o rosário em família ou entre noivos. Aproveitemos a "torneira da misericórdia" e 

salvemos a nós e aos de nossa casa. 

 

A canção abaixo lhe ajudará na renovação de sua oferta de trabalho e serviço: 

Um coração doado, ó Senhor, 

e entregue é minha oferta. 

Deponho minhas mãos e o meu trabalho 

pra viver unicamente para ti. 

Tu és a causa da minha decisão 

e sei que isto custará minha vida, 

sou devedor do amor. 

 

Minha oferta é mais que as renúncias, é real, 

me derramo aos teus pés. 

Minha oferta é aceitar que tudo está em tuas mãos, 

a verdade do meu coração. 

 

Não deixe de registrar sua experiência para que depois possa revisitar tudo. 



LER NÚMERO 7 E CONCLUSÃO DA CARTA APOSTÓLICA PATRIS CORDE E DEPOIS AS 

INDICAÇÕES ABAIXO. 

 

"Toda a verdadeira vocação nasce do dom de si mesmo, que é a maturação do simples 

sacrifício. Mesmo no sacerdócio e na vida consagrada, requer-se este gênero de 

maturidade". (PC, 7) 

 

Chegamos ao último número da Carta Apostólica e lemos São José como Pai na sombra 

e nos vemos com a mesma missão: ser sinal da paternidade divina para as almas. É, portanto, 

hora de amadurecermos nas respostas, é hora de colocar em prática a paternidade e a 

maternidade espiritual. 

É hora de refazer o plano de vida (anexo na última página), de dar respostas concretas 

à vida de oração, à vida sacramental, à vida familiar/conjugal/comunitária, à vida profissional, 

à vocação DMD etc. 

Organize seu tempo, arrume suas gavetas interiores e planeje, na companhia de São 

José, sua rotina mensal. Para o próximo mês, você poderá retomar as reflexões e ajustar a rotina 

no que for necessário. 

 

Tendo aceitado o objetivo do Papa Francisco ao início da Carta, ouçamo-lo também na 

conclusão: 

"Exorta-nos explicitamente São Paulo: «Rogo-vos, pois, que sejais meus 

imitadores» (1 Cor 4, 16).[29] O mesmo nos diz São José através do seu silêncio 

eloquente”. 

 

IMITEMOS O GLORIOSO SÃO JOSÉ E REZEMOS A ELE SEM CESSAR! 

 

Oh, Santo ditoso, que hás merecido por Jesus e a Virgem seres assistido. 

Guarda teus devotos quando agonizantes, e da eterna glória faz participantes. 

Deus te fez Patrono da Igreja Universal, fez-te o mordomo da Casa eternal. 

Ide a José, diz Deus toda hora, e o que ele disser fazei sem demora. 

És Mestre perfeito, modelo ideal, da união com Deus na vida espiritual. 

Foste varão justo e a ninguém iludes, porque possuíste todas as virtudes. 

Os Santos Patriarcas altamente honraste, pois o Pão da vida com amor guardaste. 

Santo poderoso, os devotos teus, pede ao Cristo amado, guie-nos lá dos céus. 
Ofício do Glorioso São José – Hino das completas 

 

Observações importantes: 

- Não deixe de escrever em seu diário espiritual sobre a experiência deste retiro. O que é 

guardado pode ser recordado e revivido; 

- Não deixe de fazer seu exame de consciência e procurar a confissão ao término de sua 

autoavaliação em todos os pontos sugeridos; 

- Não deixe de montar seu plano de vida, mesmo que ainda encontre dificuldades de horário. 

Com o tempo, seu Anjo da Guarda lhe ajudará a encontrar o equilíbrio; 

- Não deixe de procurar seu formador pessoal para uma partilha sobre a experiência do retiro. 
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