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Prezados Irmãos e Irmãs  

 

No dia 8 de dezembro de 2020, Papa Francisco publicou a Carta Apostólica “Patris Corde” e 

lançou o “Ano de São José”, no aniversário de 150º da Declaração de São José como Padroeiro da 

Igreja Católica. No decorrer da referida carta, o Santo Padre apresenta São José como: Pai amado, 

Pai da Ternura, Pai da obediência, Pai no acolhimento, Pai com coragem criativa, Pai trabalhador, 

Pai na sombra. E finaliza com um convite: “Só nos resta implorar, de São José a graça das 

graças: a nossa Conversão”. 

A devoção a São José é muito presente no meio de nosso povo, portanto, no ano dedicado a 

São José, temos a oportunidade para valorizar a sua poderosa intercessão, bem como incentivar 

ainda mais o povo de Deus a olhar seu testemunho como pai, piedoso, temente a Deus, trabalhador, 

esposo, praticante da religião. 

A Igreja no ano dedicado a São José, oferece Indulgências especiais, aos que desejam 

participar com devoção e fé. No final deste subsídio, encontra-se as orientações para obter as 

Indulgências.  

Este subsídio quer ajudar na reflexão e oração junto de São José. Peçamos sua intercessão 

para toda a Igreja, de modo particular para nossa Diocese e as famílias que mais necessitam de sua 

intercessão. 

São José, rogai por nós. 

 

Dom Philip Dickmans 
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SÃO JOSÉ NAS SAGRADAS ESCRITURAS E NA 

TRADIÇÃO DA IGREJA 

  

Os textos do Novo Testamento registram 

a presença de São José na vida da Virgem Maria e de 

Jesus Cristo (Mt 13,55; Mc 6,3; Lc 1-2;3;23;4,22; Jo 

1,45;6,42). Embora os evangelhos sejam muito discretos 

a seu respeito, não deixam de evidenciar sua relevante missão dentro da história da salvação. 

Ocupou um lugar importante nos relatos da infância de Jesus. Durante o ministério público de Jesus, 

ele é apenas nomeado. 

 

Significado da palavra José  

 

Na história e vida do povo de Deus, havia muitas pessoas cujo nome era "José". É um nome 

que já fazia parte da cultura judaica. "José" provém do termo hebraico "Iodzet", que significa "Que 

Deus acrescenta”. 

 

O culto a São José 

 

Ao longo da tradição cristã, o magistério eclesiástico sempre destacou o valor de São José na 

vida da Igreja e no culto católico. O Papa Pio IX declarou-o Padroeiro da Igreja Católica em todo o 

mundo. Leão XIII o propôs como advogado dos lares cristãos. O Papa também estabeleceu a festa 

da Sagrada Família. 

 O seu nome no Cânon da Missa. No dia 19 de março, a Igreja celebra a solenidade de 

São José, esposo da Virgem Maria. Essa festa foi estabelecida pelo Papa Sixto IV, em 1479. 

 

Por que São José foi escolhido como: Padroeiro da Igreja? 

 

As razões pelas quais o bem-aventurado José deve ser tido como Padroeiro especial da Igreja 

e esta, por sua vez muito espera de seu amparo e patrocínio, originam-se principalmente do fato de 

ser ele esposo de Maria e pai adotivo de Jesus Cristo. 

Daí derivou toda a sua grandeza, graça, santidade e glória. É certo que a dignidade de Mãe de Deus 

se eleva tão alto, que nada existe de mais sublime. Mas, porque entre a bem-aventurada Virgem e 

José estreitou-se o laço conjugal, não é possível duvidar que da altíssima dignidade, pela qual a Mãe 

de Deus é imensamente superior a todas as criaturas, ele se aproximou mais que qualquer outro. 

https://www.a12.com/biblia/novo-testamento/sao_marcos/6
https://www.a12.com/biblia/novo-testamento/sao_lucas/1
https://www.a12.com/biblia/novo-testamento/sao_joao/1
https://www.a12.com/biblia/novo-testamento/sao_joao/1
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Pois o conúbio é a máxima sociedade e amizade, ao qual se une à comunhão dos bens. Por essa 

razão, se Deus deu a Virgem, como esposo, José, Ele o deu, não só para companheiro de vida, 

testemunha da virgindade e tutor da honestidade, mas também para que participasse, por meio do 

vínculo conjugal, de sua excelsa grandeza. 

Papa Leão XIII – Encíclica “Quamquam Pluries” 

Retirado do livro: “O Glorioso São José”. Prof. Felipe Aquino. Ed. Cléofas. 

 

O que significa o lírio nas mãos de São José? 

  

Este lírio faz parte de uma tradição que vem de um dos Apócrifos, segundo 

o qual, o Sumo Sacerdote teria reunido os jovens de Jerusalém para saber 

qual deles seria o pai do Messias prometido. 

Cada um tinha um bastão de madeira; e a resposta de Deus seria dada pela 

flor que brotaria de um bastão de um dos jovens, o que teria acontecido com 

o bastão de José. É uma bela tradição, mas a Igreja não tem condições de 

confirmá-la. O mais importante é que José foi de fato, escolhido para ser o 

pai adotivo do Jesus Cristo. 

 

Prof. Felipe Aquino 

(https: //cleofas.com.br/o-que-significa-o-lirio-nas-mãos-de-são-jose/) 

 

NOVENA EM HONRA DE SÃO JOSÉ 

 

Primeiro Dia 

São José, Pai Nutrício de Jesus 

Amabilíssimo São José, que tivestes a honra de alimentar, educar e abraçar o Messias, a quem 

tantos profetas e reis desejaram ver e não viram, obtende-me, com o perdão das minhas culpas, a 

graça da oração humilde e confiante que tudo alcança de Deus. Acolhei com bondade paternal os 

pedidos que vos faço nesta novena e apresentai-os a Jesus, que se dignou obedecer-vos na terra. 

Amém. 

V/. Rogai por nós, São José, pai nutrício de Jesus. 

R/. Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. 

Oremos. Ó Deus, que por uma inefável Providência Vos dignastes escolher o bem-aventurado São 

José para Esposo de vossa Mãe Santíssima, concedei-nos que aquele mesmo que na terra 

https://cleofas.com.br/wp-content/uploads/2016/03/20170302_saojose_04.jpg
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veneramos como protetor, mereçamos tê-lo no céu por nosso intercessor. Vós que viveis e reinais 

por todos os séculos dos séculos. Amém. 

 

Segundo Dia 

São José, Esposo da Virgem Maria 

São José, castíssimo Esposo da Mãe de Deus e guarda fiel da sua virgindade, obtende-me, por 

Maria, a pureza do corpo e da alma e a vitória em todas as tentações e dificuldades. Recomendo-

vos também os esposos cristãos, para que, unidos com sincero amor e fortalecidos pela graça, 

amparem-se mutuamente nos sofrimentos e tribulações da vida. Amém. 

V/. Rogai por nós, São José, esposo da Mãe de Deus. 

R/. Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. 

Oremos. Ó Deus, que por uma inefável Providência Vos dignastes escolher o bem-aventurado São 

José para Esposo de vossa Mãe Santíssima, concedei-nos que aquele mesmo que na terra 

veneramos como protetor, mereçamos tê-lo no céu por nosso intercessor. Vós que viveis e reinais 

por todos os séculos dos séculos. Amém. 

 

Terceiro Dia 

São José, Chefe da Sagrada Família 

Glorioso São José, que gozastes durante tantos anos da presença e filial afeição de Jesus, a quem 

tivestes a dita de alimentar e vestir, juntamente com vossa Santíssima Esposa, eu vos suplico me 

alcanceis o dom inefável de sempre viver em união com Deus pela graça santificante. Obtende 

também para os pais cristãos a graça do fiel cumprimento de seus graves deveres de educadores e, 

aos filhos, o respeito e a obediência, segundo o exemplo do Menino Jesus. Amém. 

V/. Rogai por nós, São José, chefe da Sagrada Família. 

R/. Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. 

Oremos. Ó Deus, que por uma inefável Providência Vos dignastes escolher o bem-aventurado São 

José para Esposo de vossa Mãe Santíssima, concedei-nos que aquele mesmo que na terra 

veneramos como protetor, mereçamos tê-lo no céu por nosso intercessor. Vós que viveis e reinais 

por todos os séculos dos séculos. Amém. 

 

Quarto Dia 

São José, Exemplo de Fidelidade 

Fidelíssimo São José, que nos destes tão belo exemplo no fiel cumprimento de vossos deveres de 

protetor da Santíssima Virgem e de pai nutrício do Redentor, rogo-vos me obtenhais a graça de imitar 

o vosso exemplo na fidelidade a todos os deveres do meu estado de vida. Ajudai-me a ser fiel nas 
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coisas pequenas, para o ser também nas grandes. Alcançai essa mesma graça para todos os que 

me são caros nesta vida, a fim de chegarmos a gozar no céu o prêmio prometido aos que forem fiéis 

até a morte. Amém. 

V/. Rogai por nós, São José, exemplo de fidelidade. 

R/. Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. 

Oremos. Ó Deus, que por uma inefável Providência Vos dignastes escolher o bem-aventurado São 

José para Esposo de vossa Mãe Santíssima, concedei-nos que aquele mesmo que na terra 

veneramos como protetor, mereçamos tê-lo no céu por nosso intercessor. Vós que viveis e reinais 

por todos os séculos dos séculos. Amém. 

 

Quinto Dia 

São José, Espelho de Paciência 

Bondoso São José, que suportastes com heróica paciência as provações e adversidades na viagem 

a Belém, na fuga para o Egito durante a vida oculta em Nazaré e me destes o exemplo de admirável 

conformidade com a vontade de Deus, obtende-me a virtude da paciência nas dificuldades de cada 

dia. Alcançai também invencível paciência a todos os que suportam pesadas cruzes, a fim de que se 

unam sempre mais a Jesus, divino modelo de mansidão e paciência. Amém. 

V/. Rogai por nós, São José, espelho de paciência. 

R/. Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. 

Oremos. Ó Deus, que por uma inefável Providência Vos dignastes escolher o bem-aventurado São 

José para Esposo de vossa Mãe Santíssima, concedei-nos que aquele mesmo que na terra 

veneramos como protetor, mereçamos tê-lo no céu por nosso intercessor. Vós que viveis e reinais 

por todos os séculos dos séculos. Amém. 

 

Sexto Dia 

São José, Modelo dos Operários 

Humilde São José, que vivendo em pobreza dignificastes a vossa profissão pelo trabalho constante 

e vos sentistes feliz em servir a Jesus e a Maria com o fruto de vossos suores, alcançai-me amor ao 

trabalho, que me foi imposto como dever de estado, procurando cumprir nisto sempre a vontade de 

Deus. Protegei os lares dos trabalhadores do Brasil contra as influências nefastas dos inimigos de 

Cristo e da Santa Igreja. Obtende-lhes a graça de santificarem o seu trabalho, pela reta intenção, em 

tudo conformados com os desígnios da Divina Providência. Amém. 

V/. Rogai por nós, São José, modelo dos operários. 

R/. Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. 
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Oremos. Ó Deus, que por uma inefável Providência Vos dignastes escolher o bem-aventurado São 

José para Esposo de vossa Mãe Santíssima, concedei-nos que aquele mesmo que na terra 

veneramos como protetor, mereçamos tê-lo no céu por nosso intercessor. Vós que viveis e reinais 

por todos os séculos dos séculos. Amém. 

 

Sétimo Dia 

São José, Protetor da Santa Igreja 

Glorioso Patriarca São José, Protetor e Padroeiro da Igreja Universal, obtende-me a graça de amar 

a Igreja como Mãe e de a honrar como verdadeiro discípulo de Cristo. Rogo-vos que veleis sobre o 

seu Corpo Místico, como outrora velastes sobre Jesus e Maria. Protegei o Santo Padre e os Bispos, 

os Sacerdotes e os Religiosos. Alcançai-lhes santidade de vida e eficácia no apostolado. Guardai a 

inocência da infância, a castidade da juventude, a honestidade do lar, a ordem e a paz da sociedade. 

Amém. 

V/. Rogai por nós, São José, protetor da Santa Igreja. 

R/. Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. 

Oremos. Ó Deus, que por uma inefável Providência Vos dignastes escolher o bem-aventurado São 

José para Esposo de vossa Mãe Santíssima, concedei-nos que aquele mesmo que na terra 

veneramos como protetor, mereçamos tê-lo no céu por nosso intercessor. Vós que viveis e reinais 

por todos os séculos dos séculos. Amém. 

 

Oitavo Dia 

São José, Consolo dos Enfermos 

Compassivo São José, esperança dos doentes e necessitados, valei-me em todas as enfermidades 

e tribulações, alcançando-me plena conformidade com os admiráveis desígnios de Deus. Obtende-

me também para mim e para todos pelos quais rezo nesta novena, a cura das enfermidades 

espirituais, que são as paixões desordenadas, fraquezas, faltas e pecados, e protegei-nos contra as 

tentações do inimigo da nossa salvação. Amém. 

V/. Rogai por nós, São José, consolo dos enfermos. 

R/. Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. 

Oremos. Ó Deus, que por uma inefável Providência Vos dignastes escolher o bem-aventurado São 

José para Esposo de vossa Mãe Santíssima, concedei-nos que aquele mesmo que na terra 

veneramos como protetor, mereçamos tê-lo no céu por nosso intercessor. Vós que viveis e reinais 

por todos os séculos dos séculos. Amém. 

 

 



    
 

8 
 

Nono Dia 

São José, Padroeiro dos Moribundos 

Ditoso São José, que morrendo nos braços de Jesus e Maria, partistes deste mundo ornado de 

virtudes e enriquecido de méritos, assisti-me na hora suprema e decisiva da minha vida contra os 

ataques do poder infernal. Obtende-me a graça de morrer confortado com os santos Sacramentos, 

necessários para a minha salvação. Tende compaixão de todos os agonizantes, alcançando-lhes a 

graça da salvação por intermédio de Maria, vossa Santíssima Esposa. Amém. 

V/. Rogai por nós, São José, padroeiro dos moribundos. 

R/. Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. 

Oremos. Ó Deus, que por uma inefável Providência Vos dignastes escolher o bem-aventurado São 

José para Esposo de vossa Mãe Santíssima, concedei-nos que aquele mesmo que na terra 

veneramos como protetor, mereçamos tê-lo no céu por nosso intercessor. Vós que viveis e reinais 

por todos os séculos dos séculos. Amém. 

 

Oração final 

(pode ser rezada todos os dias) 

Glorioso São José, que fostes exaltado pelo Eterno Pai, obedecido pelo Verbo Encarnado, favorecido 

pelo Espírito Santo e amado pela Virgem Maria; louvo e bendigo a Santíssima Trindade pelos 

privilégios e méritos com que vos enriqueceu. Sois poderosíssimo e jamais se ouviu dizer que alguém 

tenha recorrido a vós e fosse por vós desamparado. Sois o consolador dos aflitos, o amparo dos 

míseros e o advogado dos pecadores. Acolhei, pois, com bondade paternal a quem vos invoca com 

filial confiança e alcançai-me as graças que vos peço nesta novena. Eu vos escolho por meu especial 

protetor. Sede, depois de Jesus e Maria, minha consolação nesta terra, meu refúgio nas desgraças, 

meu guia nas incertezas, meu conforto nas tribulações, meu pai solícito em todas as necessidades. 

Obtende-me, finalmente, como coroa dos vossos favores, uma boa e santa morte na graça de Nosso 

Senhor. Amém. 

 

ORAÇÕES A SÃO JOSÉ 

 

1– Oração a São José para quando você for viajar 

 

Ó São José, que acompanhastes Jesus e Maria em todas as viagens e que fostes chamado de 

patrono de todos os viajantes, acompanhai-nos neste caminho que estamos prestes a fazer. Sede 

nosso guia e protetor; olhai por nós; preservai-nos de todos os acidentes e perigos para a alma e o 

corpo; auxiliai-nos em nosso cansaço e ajudai-nos a santificá-lo oferecendo-o a Deus. Fazei-nos 
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sempre cientes de que somos estrangeiros peregrinos neste mundo e que o céu é o nosso lar 

verdadeiro, e ajudai-nos a perseverar no caminho que para lá nos conduz. Pedimo-vos em especial 

que nos protejais e ajudeis na última grande viagem do tempo à eternidade, para que, sob a vossa 

orientação, possamos chegar ao reino da felicidade e da glória, para ali repousar eternamente 

convosco na companhia de Jesus e Maria. Amém. 

 

2 – Oração a São José para a família 

 

São José, intercessor das famílias por excelência, eu vos recebo como Pai desta família. Ensinai-

me, São José, a amar, a orar, a falar, a trabalhar, como tão bem ensinastes a Jesus. Peço-vos 

especialmente pela salvação de … (dizer o nome da pessoa). Libertai-o(a), São José, das amarras 

do inimigo das famílias, e fazei-o(a), São José, servir a Deus como o senhor O serviu. Querido São 

José, santificai minha família. Amém 

 

– Oração a São José para dormir em paz 

Ó querido São José, eu decido, todas as noites, antes de fechar os olhos para o sono, recitar estas 

aspirações: Jesus, Maria e José, ofereço-vos meu coração e minha alma. Jesus, Maria e José, 

socorrei-me na minha última agonia. Jesus, Maria e José, que minha alma respire em paz convosco. 

Amém. 

 

TERÇO A SÃO JOSÉ 

 

Nas contas grandes: 

Meu glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, não vos 

valeu o anjo do Senhor? Valei-me, São José!  

Nas contas pequenas: 

Valei-me, São José. 

No fim, reze este oferecimento: 

“A vós, glorioso São José, ofereço este terço em louvor e glória de Jesus e 

Maria, para que seja minha luz e guia, minha proteção e defesa, minha 

fortaleza e alegria em todos os meus trabalhos e tribulações, principalmente 

na hora da agonia. Pelo nome de Jesus, pela glória de Maria, imploro o vosso 

poderoso patrocínio, para que me alcanceis a graça que tanto desejo. Falai 

em meu favor, advogai a minha causa no céu e na terra, alegrai a minha alma 

para honra de Jesus, de Maria e vossa. Amém.” 
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INDULGÊNCIAS NO ANO DE SÃO JOSÉ 

 

Nesse ano dedicado a São José, esposo da bem-aventurada Virgem Maria, para alcançar as 

graças da Indulgência dever-se-á: 

 

a) Meditar durante ao menos 30 minutos sobre a oração do Pai-Nosso ou fazer um dia de 

recolhimento espiritual em que haja ao menos uma meditação sobre São José; 

b) Realizar qualquer obra de misericórdia;  

c) Oferecer o trabalho a proteção de São José; 

d) Rezar a Ladainha de São José;  

e) Fazer oração aprovada pela Igreja a São José, especialmente nos dias 19 de março, 1º de maio, 

Festa da Sagrada Família, Domingos de São José, no dia 19 de cada mês e em cada quarta-feira do 

ano; 

f) No caso dos enfermos e anciãos, rezar a São José pelos doentes e agonizantes, oferecendo os 

próprios sofrimentos a Deus. 

 

Oração  

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. Amém. 

(Papa Francisco.) 

 
 

https://formacao.cancaonova.com/igreja/catequese/entenda-cada-parte-da-oracao-do-pai-nosso/
https://formacao.cancaonova.com/atualidade/sociedade/todos-temos-a-autoridade-de-realizar-obras-de-misericordia/
https://formacao.cancaonova.com/igreja/
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Ladainha de São José 
 
Senhor, tende piedade de nós.T 
Jesus Cristo, tende piedade de nós. 
Senhor, tende piedade de nós. 
 
Jesus Cristo, ouvi-nos. 
R. Jesus Cristo, atendei-nos. 
 
Deus, Pai dos Céus, tende piedade de nós. 
Deus Filho, Redentor do mundo, 
Deus Espírito Santo, 
Santíssima Trindade, que sois um só Deus, 
 
Santa Maria, rogai por nós. 
São José,  
Ilustre filho de David, 
Luz dos Patriarcas, 
Esposo da Mãe de Deus, 
Casto guarda da Virgem, 
Sustentador do Filho de Deus, 
Zeloso defensor de Jesus Cristo, 
Chefe da Sagrada Família, 
José justíssimo, 
José castíssimo, 
José prudentíssimo, 
José fortíssimo, 
José obedientíssimo, 
José fidelíssimo, 
Espelho de paciência, 
Amante da pobreza, 
Modelo dos operários, 
Honra da vida de família,  
Guarda das virgens, 
Sustentáculo das famílias, 
Alívio dos miseráveis, 
Esperança dos doentes, 
Patrono dos moribundos, 
Terror dos demônios, 
Protetor da Santa Igreja, 
 
Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, R. perdoai-nos, Senhor. 
Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, R. atendei-nos, Senhor. 
Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, R. tende piedade de nós. 
 
V. Ele constituiu-o senhor da sua casa. R. E fê-lo príncipe de todos os seus bens. 
 
Oremos: Ó Deus, que por inefável providência Vos dignastes escolher a São José por esposo de 
vossa Mãe Santíssima; concedei-nos, vo-lo pedimos, que mereçamos ter por intercessor no Céu, 
aquele que veneramos na Terra como protetor. Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos 
séculos. Amém. 

Organização: Ir. Valdilene Neves da Cruz CSAC 
Formatação: Diác. Yago Correia Ribeiro Ferreira  
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