
NOVENA A SÃO JOSÉ

PAI AMADO



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. 

Ámen. 

Sinal da Cruz

Vinde, ó santo Espírito,
vinde, Amor ardente,
acendei na terra
vossa luz fulgente.

Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo.

Como era no princípio agora e sempre. Ámen.



MEDITAÇÃO  

(Carta Apostólica Patris corde)

A grandeza de São José consiste no facto de ter sido o esposo de Maria e o pai de 

Jesus. Como tal, afirma São João Crisóstomo, «colocou-se inteiramente ao serviço do 

plano salvífico».

São Paulo VI faz notar que a sua paternidade se exprimiu, concretamente, «em ter 

feito da sua vida um serviço, um sacrifício, ao mistério da encarnação e a ̀ conjunta 

missão redentora; em ter usado da autoridade legal que detinha sobre a Sagrada 

Família para lhe fazer dom total de si mesmo, da sua vida, do seu trabalho; em ter 

convertido a sua vocação humana ao amor doméstico na oblação sobre-humana de si 

mesmo, do seu coração e de todas as capacidades no amor colocado ao serviço do 

Messias nascido na sua casa».

Por este seu papel na história da salvação, São José e ́ um pai que foi sempre amado 

pelo povo cristão, como prova o facto de lhe terem sido dedicadas numerosas igrejas 

por todo o mundo; de muitos se terem inspirado na sua espiritualidade e adotado o 

seu nome; e de ha ́ séculos, se realizarem em sua honra várias representações sacras. 



PARA REFLEXÃO E DIÁLOGO EM FAMÍLIA

Que importância podemos dar a São 

José na nossa casa?



PARA CONCLUIR

Pai Nosso 

Ave Maria

S. José, rogai por nós.

Sinal da cruz


