
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)

Lembra o Papa Francisco que um escritor polaco apresenta a figura de José, com a sugestiva 
imagem da sombra. Quer isto dizer que ele e ́, para Jesus, a sombra na terra do Pai celeste: 
guarda-O, protege-O, segue os seus passos sem nunca se afastar d’Ele. 

Não se nasce pai, torna-se tal... E não se torna pai, apenas porque se colocou no mundo um filho, 
mas porque se cuida responsavelmente dele. Sempre que alguém assume a responsabilidade 
pela vida de outrem, em certo sentido exercita a paternidade a seu respeito. 

Na sociedade atual, muitas vezes os filhos parecem ser órfãos de pai. A própria Igreja de hoje 
precisa de pais, que gerem Cristo, pelo Evangelho.

Ser pai significa introduzir o filho na experiência da vida, na realidade. Não segura ́-lo, nem 
prende ̂-lo, nem subjuga ́-lo, mas torna ́-lo capaz de opções, de liberdade, de partir. Talvez seja por 
isso que a tradição, referindo-se a José, ao lado do apelido de pai colocou também o de 
«castíssimo». A castidade e ́ a liberdade da posse em todos os campos da vida. Um amor só e ́
verdadeiramente tal, quando e ́ casto. O amor que quer possuir, acaba sempre por se tornar 
perigoso: prende, sufoca, torna infeliz. O próprio Deus amou o homem com amor casto, 
deixando-o livre inclusive de errar e opor-se a Ele. A lógica do amor e ́ sempre uma lógica de 
liberdade, e José soube amar de maneira extraordinariamente livre. Nunca se colocou a si 
mesmo no centro; soube descentralizar-se, colocar Maria e Jesus no centro da sua vida. 



PARA REFLEXÃO E DIÁLOGO 
EM FAMÍLIA

Que significa ser pai ?



PARA CONCLUIR

Pai Nosso 

Ave Maria

S. José, rogai por nós.

Sinal da cruz


