
NOVENA A SÃO JOSÉ



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)

Dia após dia, José via Jesus crescer «em sabedoria, em estatura e em graça, diante de 

Deus e dos homens». Como o Senhor fez com Israel, assim ele ensinou Jesus a andar 

segurando-O pela mão: era para Ele como o pai que levanta o filho contra o seu rosto, 

inclinava- se para Ele a fim de Lhe dar de comer. 

Jesus viu a ternura de Deus em José: «Como um pai se compadece dos filhos, assim o 

Senhor Se compadece dos que O temem». 

Com certeza, José terá ouvido ressoar na sinagoga, durante a oração dos Salmos, que 

o Deus de Israel e ́ um Deus de ternura, que e ́ bom para com todos e «a sua ternura 

repassa todas as suas obras». 

A história da salvação realiza-se, «na esperança para além do que se podia esperar», 

através das nossas fraquezas. Muitas vezes pensamos que Deus conta apenas com a 

nossa parte boa e vitoriosa, quando, na verdade, a maior parte dos seus desígnios se 

cumpre através e apesar da nossa fraqueza. 



PARA REFLEXÃO E DIÁLOGO EM FAMÍLIA

Como podemos ser, uns para os 

outros, imagem da ternura de 

Deus? 



PARA CONCLUIR

Pai Nosso 

Ave Maria

S. José, rogai por nós.

Sinal da cruz


