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Novena 
de São José

Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Amém.

São José, eu, teu filho indigno, te saúdo. Tu és o fiel
protetor e intercessor de todos que te amam e
veneram. Tu sabes que eu tenho uma confiança
especial em ti e que, depois de Jesus e Maria, eu tenho toda a minha esperança de salvação em
ti, pois és especialmente poderoso diante de Deus e nunca abandonará teus servos fiéis. Portanto,
eu humildemente te invoco, e coloco junto com todos os que são queridos para mim e tudo o que
me pertence, à tua intercessão. Peço-te, pelo teu amor por Jesus e Maria, que não me abandones
durante a vida e me ajude na hora da minha morte.

Glorioso São José, cônjuge da Virgem Imaculada, obtenha para mim uma mente pura, humilde,
caridosa, e resignação perfeita à vontade Divina. Seja meu guia, meu pai, e meu modelo ao
longo da vida que eu possa merecer morrer como tu o fizeste nos braços de Jesus e Maria.

Bondoso São José, fiel seguidor de Jesus Cristo, eu levanto meu coração a ti para implorar a tua
poderosa intercessão em obter do Coração Divino de Jesus todas as graças necessárias para o
meu bem-estar espiritual e temporal, particularmente a graça de uma morte feliz, e a graça
especial que agora imploro:

(Mencione seu pedido.)

Guardião da Palavra Encarnada, estou confiante de que tuas orações em meu nome serão
graciosamente ouvidas diante do trono de Deus. Amém.
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Primeiro dia 22 de abril

PAI ADOTIVO DE JESUS

São José, voce  teve o privilégio de compartilhar o mistério da
Encarnação como o pai adotivo de Jesus. Maria sozinha estava
diretamente ligada ao cumprimento do mistério, na medida em
que ela deu seu consentimento à concepção de Cristo e permitiu
que o Espírito Santo formasse a humanidade sagrada de Jesus a
partir de seu sangue. Você teve um papel neste mistério de uma
maneira indireta, cumprindo a condição necessária para a

Encarnação: a proteção da virgindade de Maria antes e durante sua vida de casado com ela.
Você tornou o casamento virginal possível, e isso era parte do plano de Deus, previsto, desejado
e decretado desde  toda a eternidade.

De uma forma mais direta você compartilhou no apoio, educação e proteção da Criança Divina
como  Seu pai adotivo. Para este fim, o Pai Celestial lhe deu um coração genuíno de pai. Com
o trabalho de suas mãos você foi obrigado a oferecer proteção à Criança Divina, a conseguir
para Ele comida, roupas e uma casa. Você era verdadeiramente o santo da infância sagrada de
Jesus.

Quando Herodes procurou a Criança para condena-Lo à morte, o Pai Celestial enviou um anjo,
mas apenas como mensageiro, dando ordens para a fuga; o resto Ele deixou inteiramente em
suas mãos. Foi esse amor paternal o único refúgio que recebeu e protegeu a Criança Divina. Seu
amor paterno o levou pelo deserto até que todos os inimigos fossem removidos. Então em seus
braços a Criança voltou para Nazaré para ser nutrida e cuidada durante muitos anos pelo
trabalho de suas mãos. O que quer que um filho humano deva a um pai humano por todos os
benefícios de sua educação e apoio, Jesus lhe devia, porque você era para Ele um pai adotivo,
professor e protetor.

Você serviu a Criança Divina com um amor singular. Deus lhe deu um coração cheio de amor
celestial e sobrenatural.

Você serviu a Criança Divina com grande altruísmo, sem qualquer consideração ao seu interesse
próprio, mas não sem sacrificios. Você não trabalhou por si mesmo, mas parecia ser um
instrumento destinado para o benefício dos outros, para ser deixado de lado assim que trabalho
fosse realizado, pois você desapareceu da cena uma vez que a infância de Jesus tinha acabado.
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Você era a sombra do Pai Celestial não só como representante terrestre da autoridade do Pai,
mas também por meio de sua paternidade, que só parecia ser natural, você  esconderia por um
tempo a divindade de Jesus. Que vocação maravilhosamente sublime e divina era sua.

O seu é um posto muito especial entre os santos do Reino de Deus, porque você fez parte da vida
da Palavra de Deus feita do Homem. Em sua casa em Nazaré e sob seus cuidados a redenção da
humanidade foi preparada. O que você conseguiu, você fez por nós. Você não é apenas um
poderoso e grande santo no Reino de Deus, mas um benfeitor de toda a cristandade e da
humanidade. Sua posição no Reino de Deus, superando em muito dignidade e honra de todos
os anjos, merece nossa veneração, amor e gratidão muito especiais.

São José, agradeço a Deus pelo seu privilégio de ter sido escolhido por Deus para ser o pai
adotivo de Seu Filho Divino. Como símbolo de sua própria gratidão a Deus por este seu maior
privilégio, obtenha para mim a graça de um amor muito dedicado por Jesus Cristo, meu Deus
e meu Salvador. Ajude-me a servi-lo com um pouco do amor e devoção que você teve enquanto
estava nesta terra com Ele. Conceda, através de sua intercessão com Jesus, seu filho adotivo, que
eu possa alcançar o grau de santidade que Deus me destinou e salvar minha alma.

Vá agora  até a última página para concluir a novena de hoje.

Segundo dia 23 de abril

        MARIDO VIRGEM DE MARIA

São José, eu o honro como o verdadeiro marido de Maria. As Escrituras
dizem: "Jacó gerou José, o marido de Maria, e dela nasceu Jesus que se chama
Cristo" (Mt 1,16). Seu casamento com Maria foi uma aliança sagrada pela qual
você e Maria se entregaram um ao outro. Maria realmente pertencia a você
com tudo o que ela era e tinha. Você tinha direito ao amor e obediência dela;
e nenhuma outra pessoa assim ganhou sua estima, obediência e amor.

Você também foi o protetor e testemunha da virgindade de Maria. Pelo 
matrimonio vocês deram um ao outro a virgindade, e também o direito mútuo
sobre ela - um direito de salvaguardar a virtude do outro. Essa virgindade mútua também
pertencia ao plano divino da Encarnação, pois Deus enviou Seu anjo para assegurar-lhe que a
maternidade e a virgindade em Maria poderiam estar unidas.
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Essa união no matrimonio não só te trouxe para a associação familiar diária com Maria a mais
bela das criaturas de Deus, mas também permitiu que compartilhasse com ela uma troca mútua
de bens espirituais. E Maria encontrou sua edificação em sua calma, humilde e profunda virtude,
pureza e santidade. Que grande honra vem a você atraves desta união próxima com ela,  a quem
o Filho de Deus chama de Mãe e a quem Ele declarou a Rainha do Céu e da Terra! Tudo o que
Maria tinha tambem te pertencia por dreito e isso incluía seu filho, mesmo que Ele tivesse sido
dado a ela por Deus de uma maneira maravilhosa. Jesus pertencia a você como Seu pai legal.
Seu casamento foi o caminho que Deus escolheu para ter Jesus introduzido no mundo, um
grande mistério divino do qual todos os benefícios vieram para nós.

Deus, o Filho, confidenciou a tutela e o apoio de Sua Mãe Imaculada aos seus cuidados. A vida
de Maria era a da Mãe do Salvador, que não veio à terra para desfrutar de honras e prazeres, mas
para redimir o mundo com trabalho duro, sofrimento e cruz. Você foi o fiel companheiro, apoio
e consolador da Mãe das Dores. Quao leal você foi a ela na pobreza, na jornada da vida, no
trabalho e na dor. Seu amor por Maria foi baseado em sua estima por ela como  Mãe de Deus.
Depois de Deus e da Criança Divina, você não amava ninguém tanto quanto ela. Maria
respondeu a esse amor. Ela se submeteu à sua orientação com naturalidade e graça e uma
confiança propria de uma crianca. O próprio Espírito Santo foi o laço do grande amor que uniu
seus corações.

São José, agradeço a Deus pelo privilégio de ter sido o marido virginal de Maria. Como um
símbolo de sua própria gratidão a Deus, obtenha para mim a graça de amar Jesus com todo o
meu coração, como você fez, e amar Maria com um pouco da ternura e lealdade com que você
a amava.

Vá para a última página para concluir a novena de hoje.

Terceiro dia 24 de abril

HOMEM ESCOLHIDO PELA SANTÍSSIMA TRINDADE

São José, você foi o homem escolhido por Deus, o Pai. Ele escolheu você para ser seu
representante na Terra, daí ele lhe concedeu todas as graças e bênçãos que você precisava para
ser seu digno representante.
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Você foi o homem escolhido por Deus, o Sol. Desejoso de um digno pai
adotivo, Ele adicionou suas próprias riquezas e dons, e acima de tudo, Seu
amor. A verdadeira medida de sua santidade deve ser julgada por sua
imitação de Jesus. Você foi inteiramente consagrado a Jesus, trabalhando
sempre perto dele, oferecendo a Ele suas virtudes, seu trabalho, seus
sofrimentos, sua própria vida. Jesus viveu em você perfeitamente para que
você fosse transformado  n'Ele. Nisso está sua glória especial, e a tônica de
sua santidade. Por isso, depois de Maria, você é o mais sagrado dos santos.

Você foi escolhido pelo Espírito Santo. Ele é o amor mútuo do Pai e do Filho, o coração da
Santíssima Trindade. Em Sua sabedoria Ele atrai todas as criaturas do nada, as guia até o fim
mostrando seu destino e dando-lhes os meios para alcançá-lo. Toda vocação e cada cumprimento
de uma vocação vem do Espírito Santo. Como pai adotivo de Jesus e cabeça da Sagrada Família,
você tinha uma vocação exaltada e responsável: preparer e abrir o caminho para a redenção do
mundo  educando e  orientando  o  jovem Homem-Deus. Neste trabalho você cooperou como
o instrumento do Espírito Sagrado. O Espírito Santo era o guia; você obedeceu e realizou os
trabalhos. Você obedeceu perfeitamente a orientação do Deus do Amor!

As palavras do Antigo Testamento que Faraó disse sobre José do Egito podem muito bem ser
aplicadas a você: "Podemos encontrar outro homem, que está cheio do espírito de Deus, ou um
homem sábio como ele?" (Gn 41,38). Não menor é a sua parte na obra divina de Deus do que
foi aquela do Egito. Você agora reina com seu filho adotivo e ve refletida no espelho da
Sabedoria de Deus a Vontade Divina e o que é benéfico para nossas almas.

São José, agradeço a Deus por ter feito de você o homem especialmente escolhido por Ele.
Como sinal de sua própria gratidão a Deus, obtenha para mim a graça de imitar suas virtudes
para que eu também possa ser agradável ao Coração de Deus. Ajude-me a  entregar-me
inteiramente ao Seu serviço e à realização de Sua Santa Vontade, para que um dia eu possa
chegar ao céu e ser eternamente unido a Deus como você o é.

Vá até a última página para concluir a novena de hoje.
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Quarto dia 25 de abril

SERVO FIEL

São José, você viveu com um propósito: ser o servo pessoal de Jesus Cristo, a Palavra que se fez
carne. Seu nobre nascimento e sua ancestralidade, as graças e os dons, tão generosamente
derramados em você por Deus - tudo isso foi seu para bem melhor server nosso Senhor. Cada
pensamento, palavra e ação sua era uma homenagem ao amor e glória da Palavra Encarnada.
Você cumpriu fielmente o papel de um servo bom e fiel que cuidou da Casa de Deus.

Quão perfeita foi sua obediência! Sua posição na Sagrada Família o obrigou a comandar, mas
além de ser o pai adotivo de Jesus, você também era Seu discípulo. Por quase trinta anos, você
viu o Homem-Deus exibir uma obediência simples e imediata  e você aprendeu a amá-la e
praticá-la perfeitamente. Sem exceção, você se submeteu a Deus, aos governantes civis, e à voz
de sua consciência.

Quando Deus pede um anjo para lhe dizer que cuidasse de Maria, você obedeceu apesar do
mistério que cercava sua maternidade. Quando lhe disseram para fugir para o Egito sob dadas
condições, você  obedeceu sem a menor reclamação. Quando Deus o aconselhou em um sonho
de voltar a Nazaré, você obedeceu tambem. Em cada situação sua obediência era tão simples
quanto sua fé, tão humilde quanto seu coração, tão rápida quanto seu amor.  Não negligenciou
nada, aceitou todos os comandos.

Você tinha a virtude da dedicação perfeita, a marca de um bom servo. Cada momento de sua
vida foi consagrado ao serviço de nosso Senhor: dormir, descansar, trabalhar, sentir dor. Fiel aos
seus deveres, você sacrificou tudo sem egoísmo, ate mesmo com alegria. Você teria sacrificado
até a felicidade de estar com Maria. O Descanso e o silêncio de Nazaré foi sacrificado diante do
chamado ao dever. Sua vida inteira foi uma generosa doação, até mesmo ao ponto de estar
pronto para morrer como prova do seu amor por Jesus e Maria. Com a verdadeira dedicação
altruísta você trabalhou sem ser louvado ou recompensado.

Mas Deus queria que você fosse, em certo sentido, um colaborador na Redenção do mundo. Ele
confidenciou a você o cuidado de nutrir e defender a Criança Divina. Ele queria que você fosse
pobre e sofresse porque ele o destinou a ser o pai adotivo de Seu Filho, que veio ao mundo para
salvar os homens por Seus sofrimentos e morte, e você deveria compartilhar Seu sofrimento. Em
todas essas tarefas importantes, o Pai Celestial sempre viu em voce um servo fiel!
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São José, agradeço a Deus pelo seu privilégio de ser o servo fiel de Deus. Como sinal de sua
própria gratidão a Deus, obtenha para mim a graça de ser um servo fiel de Deus como você era.
Ajude-me a compartilhar, como voce o fez, a obediência perfeita de Jesus, que veio não fazer
Sua Vontade, mas a Vontade de Seu Pai; confiar na Providência de Deus, sabendo que se eu
fizer Sua Vontade, Ele irá prover todas as minhas necessidades de alma e corpo; que eu  tenha
tranquilidade em minhas provacoes e deixe que  nosso Senhor me liberte delas quando ele lhe
aprouver. E me ajude a imitar sua generosidade, pois não pode haver maior recompensa aqui na
terra do que a alegria e a honra de ser um servo fiel de Deus.

Vá até a última página para concluir a novena de hoje.

Quinto dia 26 de abril

PADROEIRO DA IGREJA

São José, Deus o nomeou patrono da Igreja Católica porque você era o chefe
da Sagrada Família, o ponto de partida da Igreja. Você era o pai, protetor,
guia e apoio da Sagrada Família. Por essa razão você pertence, de uma
maneira particular à Igreja, que era o propósito da existência da Sagrada
Família.

Acredito que a Igreja é a família de Deus na Terra. Seu governo é representado em autoridade
sacerdotal que consiste em todo o seu poder sobre o verdadeiro Corpo de Cristo, realmente
presente no Santíssimo Sacramento do Altar, continuando assim a vida de Cristo na Igreja.
Desse poder, também, vem a autoridade sobre o Corpo Místico de Cristo, os membros da Igreja,
o poder de ensinar e governar as almas, reconciliá-las com Deus, abençoá-las e orar por elas.

Você tem uma relação especial com o sacerdócio porque você possuía um poder maravilhoso
sobre o nosso Salvador. Sua vida e seu oficio eram de uma função sacerdotal e estão
especialmente ligados com o Santíssimo Sacramento. Até certo ponto você foi o meio de trazer
o Redentor para nós - como é função do padre trazê-Lo para nós na missa - você criou Jesus, O
apoiou, O alimentou, O protegeu e O abrigou . Você foi prefigurado pelo patriarca Jose, que
guardava suprimentos de trigo para o seu povo. Mas muito maior do que ele era você! José do
antigo deu aos egípcios mero pão para seus corpos. Mas você alimentou, e com o mais terno
cuidado, preservado para a Igreja Aquele que é o Pão do Céu e que dá a vida eterna na Santa
Comunhão.
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Deus o nomeou patrono da Igreja porque o glorioso título de patriarca também vai por um
direito especial a você. Os patriarcas eram os chefes das famílias do Povo Escolhido, e deles era
a honra de preparar para a encarnação do Salvador. Você pertencia a esta linha de patriarcas,
pois você era um dos últimos descendentes da família de Davi e um dos antepassados mais
próximos do Cristo de acordo com a carne. Como marido de Maria, a Mãe de Deus, e como o
pai adotivo do Salvador, você estava diretamente ligado a Cristo. Sua vocação era especialmente 
ligada com a Pessoa de Jesus; toda a sua atividade centrada nele. Você é, portanto, o fechamento
do Antigo Testamento e o início do Novo, que teve sua ascensão com a Sagrada Família de
Nazaré. Porque o Novo Testamento supera o Velho em todos os aspectos, você é o patriarca dos
patriarcas, o mais venerável, exaltado e amável de todos os patriarcas.

Através de Maria, a Igreja recebeu Cristo, e, portanto, a Igreja está em dívida com ela. Mas a
Igreja deve sua dívida de gratidão e veneração a você também, pois você foi o escolhido que
permitiu a Cristo entrar no mundo de acordo com as leis de ordem e aptidão. Foi por você que
os patriarcas, os profetas e os fiéis colheram o fruto da promessa de Deus. Sozinho entre eles,
você viu com seus próprios olhos e possuía o Redentor prometido ao resto dos homens.

São José, agradeço a Deus pelo privilégio de ser o Padroeiro da Igreja. Como um símbolo de sua
própria gratidão a Deus, obtenha para mim a graça de viver sempre como um membro digno
desta Igreja, para que através dela eu possa salvar minha alma. Abençoe os sacerdotes, os
religiosos e os leigos da Igreja Católica, para que eles possam crescer no amor e fidelidade de
Deus em Seu serviço. Proteja a Igreja dos males de nossos dias e da perseguição de seus
inimigos. Através de sua poderosa intercessão que a igreja cumpra com sucesso sua missão neste
mundo- a glória de Deus e a salvação das almas!

Vá até a última página para concluir a novena de hoje.

Sexto dia 27 de abril

PATRONO DAS FAMÍLIAS

São José, eu o venero como a doce cabeça da Sagrada Família. A Sagrada Família foi o cenário
do trabado de sua vida em sua origem, em sua orientação, em sua proteção, em seu trabalho por
Jesus e Maria, e até mesmo em sua morte em seus braços. Você viveu, moveru-se  e atuou na
companhia amorosa de Jesus e Maria. O inspirado escritor descreve sua vida em Nazaré em
apenas algumas palavras:
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 "E (Jesus) desceu com eles e veio para Nazaré, e foi sujeito a eles" (Lc 2,51). No
entanto, essas palavras falam de sua alta vocação aqui na terra, e da abundância de
graças que encheram sua alma durante esses anos passados em Nazaré.

Sua vida familiar em Nazaré estava radiante com a luz da caridade divina. Havia
uma união íntima de coração e mente entre os membros de sua Sagrada Família. Não
poderia ter havido um vínculo mais próximo do que que uni-lo a Jesus, seu filho adotivo e a
Maria, sua esposa mais amorosa. Jesus escolheu cumprir em você, Seu pai adotivo, todos os
deveres de um filho fiel, mostrando-lhe cada marca de honra e afeto devido a um pai. E Maria
mostrou-lhe todos os sinais de respeito e amor de uma esposa dedicada. Você respondeu a este
amor e veneração de Jesus e Maria com sentimentos de amor e respeito mais profundos. Você
tinha por Jesus um verdadeiro amor de pai, mantido em seu coração pelo Espírito Santo. E você
não podeia deixar de admirar as graças na alma de Maria, e essa admiração fez com que o amor
sagrado que você havia consagrado a ela no dia do seu casamento ficasse mais forte a cada dia.

Deus fez de você um patrono celestial da vida em familia porque você se santificou como chefe
da Sagrada Família e, portanto, pelo seu belo exemplo santificou a vida familiar. Como feliz 
e pacificamente a Sagrada Família descansou sob os cuidados de seu governo paternal, mesmo
no meio de julgamentos. Você era o protetor, conselheiro, e consolo da Sagrada Família em
todas as necessidades. E assim como você foi o modelo de piedade, tambem você nos deu
atraves de seus cuidados, sua seriedade e confiança devota na providência de Deus, e
especialmente pelo seu amor, o exemplo de trabalho de acordo com a vontade de Deus. Você
teve todas as experiências comuns à vida familiar e as memórias da vida, sofrimentos e alegrias
na companhia de Jesus e Maria. Portanto, a família é querida por você como obra de Deus, e
muito importante aos seus olhos promover a honra a Deus e o bem-estar do homem. Em sua
paternidade amorosa e infalível intercessão você é o patrono e intercessor de famílias e você
merece um lugar em cada lar.

São José, agradeço a Deus pelo privilégio de viver na Sagrada Família e ser sua cabeça. Como
sinal de sua própria gratidão a Deus, obtenha a bênção de Deus sobre minha própria família.
Faça de nossa casa o reino de Jesus e Maria. 

Também rezo por todas as famílias cristãs. Sua ajuda é necessária em nossos dias quando o
inimigo de Deus dirige seu ataque contra a família, a fim de profaná-la e destruí-la. Diante
desses males, como patrono das famílias,  ajude-nos; e como um dia você agiu para salvar o
Menino e Sua Mãe, hoje tambem  proteja a santidade do lar. Faca de nossos lares santuários de
oracao, de amor, de sacrifício  paciente e de trabalho. Que esses lares sigam o modelo seu em
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Nazaré. Fique conosco, juntamente com Jesus e Maria, para que, com sua ajuda, possamos
obedecer aos mandamentos de Deus e da Igreja; receber os sagrados sacramentos de Deus e da
Igreja; viver uma vida de oração; e fomentar a instrução religiosa em nossas casas. Ajude que
possamos nos reunir no Reino de Deus e viver eternamente na companhia da Sagrada Família
no céu.

Vá até a última página para concluir a novena de hoje.

Sétimo dia 28 de abril

PATRONO DOS TRABALHADORES

São José, você dedicou seu tempo em Nazaré ao trabalho de um carpinteiro. Foi a
vontade de Deus que você e seu adotivo passasse seus dias juntos no trabalho manual.
Que belo exemplo você deu para as classes trabalhadoras!

Foi especialmente para os pobres, que compõem a maior parte da humanidade, que Jesus veio
sobre a terra, pois na sinagoga de Nazare, Ele Leu as palavras de Isaías e as referiu a si mesmo:
"O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para trazer boas nova aos pobres..."
(Lc 4,18). Foi da vontade de Deus que você se ocupasse de um  trabalho tipico de pessoas
pobres, pois dessa forma o próprio Jesus pode torna-lo nobre herdando-o de você, Seu pai
adotivo  fazendo isso de maneira  livre. Assim, nosso Senhor nos ensina que, para a classe mais
humilde de operários, Ele tem guardadas Suas graças mais especiais, tendo em vista que vivam
contentes no lugar que a Providência de Deus lhes designou, e permaneçam pobres em espírito
como Ele mesmo disse: "Bem-aventurados os pobres em espírito, pois o deles é o reino dos
céus" (Mt 5,3).

O tipo de trabalho ao qual você dedicou seu tempo na oficina de Nazaré lhe ofereceu muitas
ocasiões de prática de humildade. Você foi privilegiado de ver a cada dia o exemplo de
humildade que Jesus praticava, a virtude que mais o agradava. Ele escolheu para sua vida terrena
não as cortes dos príncipes nem os corredores dos literatos, mas uma pequena oficina de Nazaré.
Aqui você compartilhou por muitos anos o humilde e silencioso  trabalho do Homem-Deus. Que
exemplo comovente para o trabalhador de hoje!

Enquanto suas mãos estavam ocupadas com trabalho manual, sua mente estava voltada para
Deus em oração. Voce aprendeu do Mestre Divino, que esteve  junto a você, a trabalhar na
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presença de Deus no espírito de oração, pois enquanto Ele trabalhava, Ele adorava seu Pai e
pedia a Ele o bem do mundo. Jesus também o instruia nas maravilhosas verdades da graça e da
virtude, pois você estava em contato próximo com Aquele que disse de Si mesmo " Eu sou o
Caminho, a Verdade e a Vida."

Enquanto trabalhava no seu ofício, você se lembrava da grandeza e majestade de Deus, que,
como o arquiteto mais sábio, formou este vasto universo com habilidade maravilhosa e poder
ilimitado.

A luz da fé divina que encheu sua mente não se escureceu quando você viu Jesus trabalhando
como carpinteiro. Você acreditava firmemente que o jovem santo trabalhando ao seu lado era
verdadeiramente o próprio Filho de Deus.

São José, agradeço a Deus pelo seu privilégio de poder trabalhar lado a lado com Jesus na
oficina de carpintaria de Nazareth. Como símbolo de sua própria gratidão a Deus, obtenha para
mim a graça de respeitar a dignidade do trabalho e sempre me contentar com a posição na vida,
por mais humilde que seja, que a Divina Providência  escolher para mim. Ensine-me a trabalhar
por Deus e com Deus no espírito de humildade e oração, como você fez, para que eu possa
oferecer minha labuta em união com o sacrifício de Jesus na missa como uma reparação pelos
meus pecados, e ganhar os mérito do céu.

Vá até a última página para concluir a novena de hoje.

Oitavo dia 29 de abril

AMIGO EM SOFRIMENTO

São José, sua parte de sofrimento foi muito grande por causa de sua
estreita união com o Salvador Divino. Todos os mistérios de sua vida
eram mais ou menos mistérios de sofrimento. A pobreza o pressionou 
e a cruz do trabalho o seguiu você por toda parte. Nem foi poupado das
cruzes domésticas devido a mal-entendidos em relação aos mais
sagrados e queridos de todos os seres: Jesus e Maria, que eram tudo para
você. Grande deve ter sido o sofrimento causado pela incerteza em
relação à virgindade de Maria; por atribuicao do nome de Jesus, que
apontava para o infortúnio futuro. Profundamente doloroso deve ter sido
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a profecia de Simeão, a fuga para Egito, o desaparecimento de Jesus na festa pascal. A esses
sofrimentos foi certamente adicionada a tristeza interior ao ver os pecados de seu próprio povo.

Você suportou todo esse sofrimento de uma maneira verdadeiramente semelhante a Cristo, e
nisso você é o nosso exemplo. Nenhum sinal de reclamação ou impaciências saiu de você - você
foi  de fato o santo silencioso! Você se submeteu a tudo no espírito de fé, humildade, confiança
e amor. Você suportou tudo em união com e para o Salvador e Sua Mãe, sabendo bem que o
amor verdadeiro é um amor crucificado. Mas Deus nunca te abandonou em seus sacrificios
jornada. Esses também desapareceram e foram finalmente transformados em consolo e alegria.

Parece que Deus pretendia propositalmente que sua vida fosse cheia de sofrimento, bem como
consolo para manter diante dos meus olhos a verdade de que minha vida na Terra é apenas uma
sucessão de alegrias e tristezas, e que devo aceitar com gratidão o que Deus me da e durante o
tempo de console, me preparar para o sofrimento. Ensine-me a carregar minha cruz no espírito
de fé, confiança e gratidão por Deus. Em uma eternidade feliz, agradecerei fervorosamente a
Deus pelos sofrimentos que Ele se dignou a me dar durante a minha peregrinação na Terra, e que
depois do seu exemplo eu suportei com paciência e amor sincero por Jesus e Maria.

Você foi realmente o mártir da vida oculta. Esta foi a vontade de Deus, pois quanto mais santo
uma pessoa é, mais ela é testado pelo amor e glória de Deus. Se o sofrimento é o florescimento
da graça de Deus em uma alma e o triunfo do amor da alma por Deus, sendo o maior dos santos
depois de Maria, você sofreu mais do que qualquer um dos mártires.

Porque experimentou os sofrimentos deste vale das lágrimas, você tem mais  gentileza e empatia
com os necessitados. Através dos tempos almas se voltaram para você no perigo e sempre
enconaram em voce um amigo fiel no sofrimento. Você graciosamente ouviu suas orações em
suas necessidades, mesmo que fosse necessario um milagre. Tendo sido tão intimamente unido
com Jesus e Maria em vida, sua intercessão junto a eles é mais poderosa.

São José, agradeço a Deus pelo seu privilégio de poder sofrer por Jesus e Maria. Como um
símbolo de sua própria gratidão a Deus, obtenha para mim a graça de suportar meu sofrimento
pacientemente por amor a Jesus e Maria. Conceda que eu possa unir os sofrimentos, obras e
decepções da minha vida com o sacrifício de Jesus na missa, e ter como você, o espírito de
sacrifício de Maria.

Vá até a última página para concluir a novena de hoje.
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Nono dia 30 de abril

PATRONO DE UMA MORTE FELIZ

São José, quao apropriado foi que na hora de sua morte Jesus estava ao seu
lado com Maria, a doçura e a esperança de toda a humanidade. Você doou 
toda a sua vida ao serviço de Jesus e Maria; na morte você desfrutou do
consolo de morrer em seus braços cheios de amor. Você aceitou a morte no

espírito de doce submissao à vontade de Deus, e esta aceitação coroou sua vida de virtude. O
seu foi um julgamento misericordioso, pois o seu filho adotivo, por quem você se doou tanto,
era seu juiz e Maria era sua advogada. O veredicto do Juiz foi uma palavra de encorajamento
para esperar Sua vinda ao Limbo, onde Ele lhe banharia com  os frutos mais escolhidos da
Redenção e uma acolhida  de grato afeto antes de você expirar sua alma para a eternidade.

Você olhou para a eternidade e para sua eterna recompensa com confiança. Se nosso Salvador
abençoou os pastores, os Magos, Simeão, João Batista, e outros, porque saudaram sua presença
com corações dedicados so por um breve momento, quanto mais Ele o abençoou,  voce que se
santificou por tantos anos em Sua companhia e a de Sua Mãe? Se Jesus considera cada trabalho
espiritual de misericórdia, realizado em nome de nossos semelhantes por amor a Ele, como fez
a Si mesmo, e promete o céu como recompensa, o que deve ter sido a extensão de Sua gratidão
a você que no sentido mais verdadeiro da palavra o recebeu, deu-lhe abrigo, vestiu-o,
alimentou-o e o consolou no sacrifício de sua força e descanso . E até mesmo sua vida, com um
amor que superou o amor de todos os pais.

Deus verdadeira e pessoalmente fez de si mesmo seu devedor. Nosso Salvador Divino pagou
essa dívida de gratidão concedendo-lhe muitas graças em sua vida, especialmente a graça de
crescer no amor, que é o melhor e mais perfeito de todos os presentes. Assim, no final de sua
vida, seu coração ficou cheio de amor, fervor e um desejo do qual seu frágil corpo não podia
resistir. Sua alma seguiu o impulso triunfante de seu amor e alcou seu voo da terra para estar
com os profetas e patriarcas no Limbo,  naa boa nova do advento do Redentor.

São José, agradeço a Deus pelo seu privilégio de poder morrer nos braços de Jesus e Maria.
Como sinal de sua própria gratidão a Deus, obtenha para mim a graça de uma morte feliz.
Ajude-me a passar cada dia em preparação para a morte. Que eu também, aceite a morte no
espírito de resignação à Santa Vontade de Deus e morra, como você o fez, nos braços de Jesus,
fortalecido pela Santa Viaticum (a Sagrada Eucaristia) e nos braços de Maria, com seu rosário
na minha mão e seu nome nos meus lábios!
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Dias de festa 1 de maio
LADAINHA DE SÃO JOSÉ

Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós.
Jesus Cristo, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós.
Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós.
Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, ouvi-nos.
Jesus Cristo atendei-nos. Jesus Cristo atendei-nos. 

Pai do Céu que sois Deus, tende piedade de nós.
Filho, Redentor do mundo, que sois Deus, tende piedade de nós.
Espírito Santo que sois Deus, tende piedade de nós.
Santíssima Trindade que sois um só Deus, tende piedade de nós.

Santa Maria, rogai por nós.
São José, ... 
Honra da família de David, 
Glória dos Patriarcas, 
Esposo da Mãe de Deus, 
Castíssimo guardião da Virgem, 
Amparo do Filho de Deus, 
Vigilante defensor de Cristo, 
Chefe da Sagrada Família, 

José justíssimo, rogai por nós.
José castíssimo, ...
José prudentíssimo, 
José fortíssimo, 
José obedientíssimo, 
José fidelíssimo, 
Espelho de paciência, 
Amante da pobreza, 
Modelo dos trabalhadores, 
Glória dos lares, 
Guardião das virgens, 
Sustentáculo das famílias, 
Consolo dos infelizes, 

14



Esperança dos enfermos, rogai por nós.
Advogado dos moribundos, ...
Terror dos demónios, 
Protector da Santa Igreja, 

Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, perdoai-nos Senhor!
Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo, ouvi-nos Senhor!
Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo, tende piedade de nós Senhor!

Ele o constituiu Senhor da sua casa. E o fez príncipe de todos os seus bens.

Oremos:  Ó Deus, cuja inegável providência se dignou escolher o bem-aventurado São José para
esposo de Vossa Mãe Santíssima, fazei que venerando-o como protector na terra, mereçamos
tê-lo como nosso intercessor no Céu. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito
Santo. Amém.

ORAÇÃO DE CONSAGRAÇÃO A SÃO JOSÉ

Ó Glorioso Patriarca e Padroeiro da Igreja! Ó casto Esposo da Virgem Mãe de Deus! O
Guardião e Pai Virginal da Palavra Encarnado! Na presença de Jesus e Maria, eu escolho você
neste dia para ser meu pai, meu guardião e meu protetor.

Ó grande São José, a quem Deus fez o Chefe da Sagrada Família, aceite-me, peço-lhe, embora
totalmente indigno, para ser um membro de sua "Santa Casa". Apresente-me a sua esposa
imaculada; pede a ela também para me adotar como seu filho. Com ela, reze para que eu possa
constantemente pensar em Jesus, e servi-lo fielmente até o fim da minha vida. Ó Terror dos
Demônios, aumente minha virtude, proteja-me do mal, e ajude-me a não ofender a Deus de
forma alguma.

Ó meu Pai Espiritual, eu me consagro a você. Na fiel imitação de Jesus e Maria, eu me coloco
e tambem todas as minhas preocupações sob seu cuidado e proteção. Para você, depois de Jesus
e Maria, eu consagro meu corpo e alma, com todas as suas faculdades, meu crescimento
espiritual, minha casa, e todos os meus negocios e empreendimentos.

Não me abandone, mas me adote como servo e filho da Sagrada Família. Cuide de mim o tempo
todo, mas especialmente na hora da minha morte. Console e fortalece-me com a presença de
Jesus e Maria para que, com vocês, eu possa louvar e adorar a Santíssima Trindade por toda a
eternidade. Amém.
Vá para a próxima página para concluir a consagração de hoje.

ORAÇÕES DE CONCLUSÃO PARA CADA DIA:

LEMBRAI-VOS DE SÃO JOSÉ

Lembrai-Vos, ó puríssimo esposo da Virgem Maria, meu doce
protetor São José, de que jamais se ouviu dizer, que alguém tivesse
invocado a Vossa proteção, e implorado o Vosso Auxílio, sem ter
sido por Vós consolado. 

Com esta confiança, venho à Vossa presença e a Vós fervorosamente
me recomendo. Não desprezeis a minha súplica, Pai nutrício do
Redentor, mas dignai-Vos acolhê-la piedosamente. Amém.

ORAÇÃO MAIS ANTIGA A SÃO JOSÉ

Ó São José, cuja proteção é tão grande, tão forte e tão imediata diante do trono de Deus, a vós
confio todas as minhas intenções e desejos.

Ajudai-me, São José, com a vossa poderosa intercessão, a obter todas as bênçãos espirituais por
intercessão do vosso Filho adotivo, Jesus Cristo Nosso Senhor, de modo que, ao confiar-me,
aqui na terra, ao vosso poder celestial, Vos tribute o meu agradecimento e homenagem. 

Ó São José, eu nunca me canso de contemplar-Vos com Jesus adormecido nos vossos braços.
Não ouso aproximar-me enquanto Ele repousa junto do vosso coração. Abraçai-O em meu
nome, beijai por mim o seu delicado rosto e pedi-Lhe que me devolva esse beijo quando eu
exalar o meu último suspiro. São José, padroeiro das almas que partem, rogai por mim! Amém.

ATO DE CONSAGRAÇÃO DIÁRIA A SÃO JOSÉ

Ó querido São José, eu me consagro à sua honra e me entrego a você, para que você sempre seja
meu pai, meu protetor, e meu guia no caminho da salvação. Obtenha para mim uma maior
pureza de coração e um amor fervoroso pela vida interior. Seguindo o seu exemplo, que eu possa
sempre agir para a maior glória de Deus, em união com o Sagrado Coração de Jesus e o
Imaculado Coração de Maria. Ó Santíssimo São José, reze por mim para que eu possa
compartilhar a paz e a alegria de uma morte santa como a sua. Amém "

São José, rogai por nós.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Canção da Missão


