
NOVENA A SÃO JOSÉ

SÃO JOSÉ, MODELO ATUAL



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 missão especifica dos Santos não e ́ apenas a de conceder milagres e graças, mas de 

interceder por nós diante de Deus, como fizeram Abraão e Moisés, como faz Jesus, «único 

mediador», que junto de Deus Pai e ́ o nosso «advogado», «vivo para sempre, a fim de 

interceder por nós». 

Os Santos ajudam todos os fiéis «a tender a ̀ santidade e perfeição do próprio estado». A sua 

vida e ́ uma prova concreta de que e ́possível viver o Evangelho. 

A ̀ semelhança de Jesus que disse: «Aprendei de Mim, porque sou manso e humilde de 

coração», também os Santos são exemplos de vida que havemos de imitar. A isto nos exorta 

explicitamente São Paulo: «Rogo-vos, pois, que sejais meus imitadores». O mesmo nos diz 

São José ́ através do seu silêncio eloquente. 

Estimulado com o exemplo de tantos Santos e Santas diante dos olhos, Santo Agostinho 

interrogava-se: «Então não poderás fazer o que estes e estas fizeram?» E, assim, chegou a ̀

conversão definitiva exclamando: «Tarde Vos amei, o ́Beleza tão antiga e tão nova, tarde Vos 

amei!»

Só nos resta implorar, de São José, a graça das graças: a nossa conversão.



PARA REFLEXÃO E DIÁLOGO 
EM FAMÍLIA

• Como podemos imitar São 
José? 

• Sugere-se que cada família 
componha uma oração, com a 
colaboração de todos, para ser 
rezada em família no dia de 
São José e dia do Pai (19 de 
março).



PARA CONCLUIR

Pai Nosso 

Ave Maria

S. José, rogai por nós.

Sinal da cruz


