EXERCÍCIOS DE PIEDADE
EM HONRA A
SÃO JOSÉ
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na defesa da sublime virtude da castidade, em qualquer de
seus três graus e categorias. O Cordão de São José pode e
deve ser usado pelas gestantes que o levarão cingido à cintura, protegendo-as do perigo de aborto, nos partos difíceis
etc, como comprovam centenas de fatos. Deve-se rezar, diariamente, Sete Glórias ao Pai em honra das sete dores e das
sete alegrias de São José, ou qualquer outra oração a São
José. O Papa Pio IX enriqueceu esta fácil e benéfica devoção,
com várias indulgências plenárias e parciais.

São José é um grande intercessor que temos diante de Jesus. Nunca
tarda em nos ajudar a conseguir alguma graça que desejemos, desde que a
peçamos com fé. Tudo o que sabemos de São José é o que nos conta a
Sagrada Escritura: que era um homem justo, temente a Deus e aceitou dar sua
vida para criar e educar um filho que não era seu (afinal Jesus era filho de
Deus). A Escritura Sagrada diz que era carpinteiro (Mt 13,55) e pobre, tanto
que quando foi levar Jesus ao Templo para ser circuncidado e Maria
purificada, ofereceu como sacrifício um par de rolas, permitido apenas
àqueles que não tinham condições de comprar um cordeiro (Lc 2,24). Embora
sendo pobre, José era de linhagem real, da descendência do rei Davi (Mt 1,116 e Lc 3,23-28). Era um homem bom, compassivo e carinhoso,
características de um justo. Quando soube da gravidez de Maria, não sendo
seu o filho que ela esperava, planejou deixá-la silenciosamente para não a
expor à vergonha e crueldade, porque naquela época, as mulheres acusadas de
adultério eram apedrejadas até à morte (Mt 19,20). José foi também um
homem de fé e obediente. Quando o anjo do Senhor em sonho lhe revelou o
mistério sobre a criança que Maria trazia no ventre, imediatamente e sem
questionar ou preocupar-se com fofocas, a tomou como esposa. Quando o
anjo lhe apareceu novamente para avisá-lo do perigo que a sua família corria,
imediatamente deixou tudo o que possuía, bem como os parentes e amigos e
partiu para um país estranho e lá permaneceu, aguardando pacientemente até
que o anjo do Senhor, no devido tempo, o instruiu para retornar (Mt 2,13-23).
Quando Jesus ficou no templo, perdido dele e da mãe, José, junto com Maria,
procurou-o com grande ansiedade até encontrá-lo ao fim de três dias (Lc
2,48). Tratava Jesus como seu próprio filho, a tal ponto que os habitantes de
Nazaré repetiam constantemente em relação a Jesus "Não é ele o filho de
José?" (Lc 4,22). José teve uma morte linda, como muitos gostariam de ter,
ao lado de Jesus e de Maria.
São José é invocado em casos de doença, junto a agonizantes, em casos
de dificuldades financeiras e pelas famílias. Na ladainha em sua honra é
invocado como terror dos demônios. Mas não são só esses os casos em que é
invocado. A sua intercessão é para qualquer situação como diz Santa Tereza
D' Ávila (Vida, cap. 6n.6-8): "Tomei por advogado e senhor ao glorioso São
José e encomendei-me muito a ele... Causa espanto as grandes mercês que
Deus me fez por meio desse bem aventurado Santo, dos perigos que me
livrou tanto do corpo como da alma. A outros santos parece que o Senhor lhes
deu graças para socorrer em determinada necessidade. Mas deste glorioso
santo tenho experiência que socorre em todas... Só peço, por amor de Deus,
que o prove quem em mim não acreditar e verá por experiência o grande bem
que é encomendar-se a este glorioso patriarca e lhe ter devoção".

INDULGÊNCIAS:
Dias nos quais se lucram indulgências plenárias trazendo consigo o cordão: No dia do recebimento do Cordão; No Natal
(25/12); Na festa de Nossa Senhora Mãe de Deus e Circuncisão (01/01); Na festa de Reis (06/01); na festa da Páscoa,
na festa da Ascensão, na festa de Pentecostes e na festa de
Corpus Christi; Na Festa do Sagrado Coração de Jesus; Na
festa do Imaculado Coração de Maria (22/08); Na Festa da
Assunção de Nossa Senhora (15/08); na Festa dos Esponsais
de São José (23/01) e na Festa de São José (19/03); Na festa
de São José Operário (01/05); e em perigo de morte.
Condições para ganhar as indulgências plenárias:
a) Confissão;
b) Comunhão;
c) Um Pai Nosso, uma Ave Maria e um Glória ao Pai, nas intenções do Santo Padre o Papa.
Deve-se rezar diariamente sete Glórias ao Pai em honra das
sete dores e das 7 alegrias de São José, ou qualquer outra
oração a São José como, por exemplo, as seguintes orações:
AS SETE PRINCIPAIS TRISTEZAS E AS SETE PRINCIPAIS
ALEGRIAS DE SÃO JOSÉ (conforme os sete nós do
cordão)
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os perigos da alma. Devemos, também, salientar que, o
Cordão de São José é utilizado como uma arma poderosa,
contra o demônio da impureza. Devido à sua comprovada
eficácia contra os males corporais, espirituais e morais, a
Santa Sé autorizou a Devoção do Cordão de São José, permitindo até que fosse usado pública e solenemente. Permitiu,
também, a Santa Sé a fundação da Confraria e Arquiconfraria
do Cordão de São José, elevando uma delas à categoria de
PRIMÁRIA. Em setembro de 1859, dando provimento a uma
petição do Bispo de Verona, a Sagrada Congregação dos Ritos aprovou a fórmula da Bênção do Cordão de São José. O
Cordão de São José deve ser confeccionado com linho ou algodão bem alvejado. A pureza e a alvura desses materiais
nos hão de indicar a candura e a virginal pureza de São José,
castíssimo esposo da Virgem Maria, Mãe de Deus. Numa das
extremidades, o Cordão tem Sete nós que representam as
sete tristezas e as sete alegrias do Glorioso São José. Por fim,
deve o Cordão de São José ser bento com bênção própria,
por sacerdotes que tenham faculdades para isto, dentre eles,
o Padre Pedro Antonio Bach, da Congregação dos Religiosos
de Nossa Senhora de Sion. O Cordão de São José, desde
que esteja bento, pode ser usado das seguintes formas: Usálo cingido à cintura sob a roupa (o cordão maior), no pulso (o
cordão menor) ou tê-lo bem guardado para ser usado por
ocasião de dores e sofrimentos físicos, aplicando-o com fé na
parte enferma do corpo, como costumamos fazer com medalhas do Senhor Jesus e de Nossa Senhora, rezando, então, a
São José, sete vezes o Glória ao Pai. Pode, também, ser
usado no carro, nos livros escolares, na carteira de documentos, na carteira de motorista, no travesseiro etc. Pode, também, ser colocado na cabeceira do doente e no pulso. As pessoas que usarem, habitualmente, o Cordão de São José terão
a graça da boa morte. Aqueles que o trouxerem, constantemente, consigo, terão proteção, especialmente, na guarda e

CONSAGRAÇÃO A SÃO JOSÉ

São José, eu te consagro, minhas alegrias e meus
sofrimentos, todos os meus bens, o que sou e o que
tenho,meu corpo e minha alma.Eu me consagro,
cheio de confiança,a tua benevolência e proteção.Sou teu filho, tem compaixão de mim,Leva-me
em teus braços,os mesmos braços que levaram o
Filho de Deus.
Amém.
LEMBRAI-VOS DE SÃO JOSÉ
Lembrai-vos ó puríssimo Esposo de Maria Virgem, ó
meu doce protetor, São José, que jamais se ouviu
dizer que alguém tivesse invocado a vossa proteção,
implorado vosso socorro e não fosse por vós
consolado e atendido. Com esta confiança venho à
vossa presença e a vós fervorosamente me
recomendo. Não desprezeis a minha súplica ó Pai
adotivo do Redentor, mas dignai-vos acolhê-la
piedosamente. Assim seja.(Indulgência de 300 dias)
(Oração de Pio IX)
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ATO DE CONSAGRAÇÃO AO GLORIOSO PATRIARCA
SÃO JOSÉ

O CORDÃO DE SÃO JOSÉ
São José, Pai virginal de Jesus, Esposo da Santíssima Virgem
Maria, Mãe de Deus e nossa, e guarda do Filho de Deus, patrono Universal da Santa Igreja, protetor e modelo dos operários, modelo e protetor das famílias e conforto dos atribulados, rogai sempre por nós que recorremos a Vós.

(Para o último dia)
Prostrados aos vossos pés, eis-nos aqui, gloriosíssimo São
José. Injustiça seria não reconhecer os benefícios sem
número que de Vós recebemos, e negra ingratidão deixar de
manifestar-vos o nosso reconhecimento. E que faremos nós, e
que vos daremos pobres e sem méritos como somos? Isto
mesmo é o que viemos vos oferecer. Nada valemos, nada
podemos, mas o que temos, nossa vida, nossas forças, nossa
atividade ou ao menos nosso bom desejo, isso vos
oferecemos: doravante nos propomos consagrarmos
inteiramente a vosso serviço e trabalharmos o quanto de nós
depender, para que sejais de todo conhecido e amado, e se
propague sempre mais vossa devoção, para que sejam mais
numerosos os que vos honrem e participem de vossas
graças.Somos fracos e inconstantes, bem o sabemos e
choramos, mas, por isso mesmo vimos a vós, para que
intercedais por nós e nos alcanceis de Deus a graça e a
perseverança nela.Lembrai-vos que jamais se ouviu dizer que
alguém tivesse implorado vosso socorro e não fosse por vós
consolado. Acolhei-nos e aceitai-nos agora, por vossos servos
e por vossos filhos no céu. Amém.

ORIGEM, FINALIDADE, MODO DE USAR E BENEFÍCIOS
O Cordão de São José teve usa origem na Bélgica, mais precisamente, na cidade de Anvers, onde se localizava o convento das Agostinianas. Conta-se que Sóror Isabel Sillevorts
foi, em determinada ocasião, atacada do “mal de pedra”, sem
que todos os recursos da medicina, empregados para curá-la,
surtissem qualquer efeito. Devota de São José, Sóror Isabel,
animada da mais firme confiança no Patrocínio deste Glorioso
Santo, conseguiu que um Sacerdote lhe benzesse um cordão,
cingindo-o à cintura, em homenagem ao grande Patriarca,
abandonando, dessa forma, os recursos da terapêutica e iniciando, com todo o fervor, uma Novena de Súplica ao Esposo
puríssimo da Virgem Maria, Mãe de Deus. Alguns dias depois,
mais precisamente em 10 de junho de 1649, quando, entre
fortes dores, fazia ao Santo as mais ardentes súplicas, Sóror
Isabel se vê livre de um cálculo de dimensões muito grandes,
ficando, assim, completamente curada. A repercussão do milagre foi muito grande e rápida, fazendo com que aumentasse,
nos habitantes de Anvers, a devoção a São José, que já não
era pequena. Em 1842, na Igreja de São Nicolau, em Verona,
por ocasião dos piedosos exercícios do mês de São Paulo, foi
esse fato publicado, causando grande repercussão e muitas
pessoas enfermas cingiram-se com o cordão bento e experimentaram o valioso auxílio do Glorioso Patriarca, o Santíssimo José. O uso do Cordão de São José foi crescendo cada
vez mais e, hoje, ele não é só procurado para alívio das enfermidades corporais, mas, também, e com igual sucesso, para

Obs.: Rezando durante sete domingos seguidos, em qualquer
época do ano, porém mais especialmente os que precedem a
festa de São José, esta Coroa, ou havendo legítimo
impedimento, apenas 7 Pai Nosso, 7 Ave Maria e 7 Glórias,
lucra-se, em cada domingo, 5 anos de indulgência, e uma
plenária, comungando e orando na intenção do Santo Padre.
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NOVENA A SÃO JOSÉ

Conclui-se com este oferecimento:
Vós glorioso São José, ofereço este terço em louvor e glória
de Jesus e de Maria, para que seja minha luz e guia, minha
proteção e defesa, minha fortaleza e alegria em todos os meus
trabalhos e tribulações e 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 e glória vossa, de
Jesus e de Maria. Assim seja.

1º. 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 de
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.Rogai por nós,
São José, Pai nutrício de Jesus.Para que sejamos dignos das
promessas de Cristo.
(Para todos os dias)
Oremos:
Glorioso São José, que fostes exaltado pelo Pai eterno,
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 tenha
alguém recorrido a vós e fosse por vós desamparado. Sois o
consolador dos aflitos, o amparo dos míseros e o advogado
dos pescadores. Acolhei, pois, com bondade paternal a quem
vos invoca com filial confiança e alcançai-me as graças que
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. Assim seja. ...

“Eis o servo fiel e prudente a quem o Senhor confiou
a sua casa.”(Lucas 12,41)

Dar esmolas em honra de São José é prática
excelente.
6

71

TERÇO DE AGRADECIMENTO A SÃO JOSÉ

2º. Dia SÃO JOSÉ, CASTÍSSIMO ESPOSO DA MÃE DE
DEUS

Na Cruz Lembrai-vos ó puríssimo Esposo de Maria Virgem, ó
meu doce protetor, São José, que jamais se ouviu dizer, que
alguém tivesse invocado a vossa proteção, implorado vosso
socorro e não fosse por vós atendido. Com esta confiança
venho à vossa presença e a vós, fervorosamente, me recomendo. Não desprezeis a minha súplica, ó Pai adotivo do
Redentor, mas, dignai-vos acolhê-la piedosamente. Assim
seja.

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

(Oração de PIO IX – (Indulgência de 300 dias).

Rogai por nós, São José, esposo da Mãe de Deus.Para que
sejamos dignos das promessas de Cristo.

Mistérios

Oremos:...

1º – Encontro da Virgem Maria com o Casto São José e o
noivado.
2° – Informado pelo Anjo, São José sabe de agora em diante
que Maria será mãe do Salvador.
3º – No presépio de Belém, São José e Santa Maria adoram o
Filho de Deus.
4º – Para escapar do massacre dos inocentes ordenado pelo
rei Herodes, São José foge para o Egito com o Menino Jesus
e a Virgem Maria.
5º – Após a morte do rei Herodes, são José retorna a Nazaré
com Jesus e Maria.

3º. 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 Esposa Santíssima,
vos suplico, me alcanceis o dom inefável de sempre viver
unido com Deus, pela graça santificante. Obtende, também,
para os pais cristãos, a graça do fiel cumprimento dos seus
graves deveres de educadores, e , aos filhos, o respeito e a
obediência, segundo o exemplo do menino Jesus. Amém.

Nas contas do Pai Nosso: Ó meu glorioso São José, nas
vossas maiores aflições e atribulações o Anjo não vos valeu,
valei-me São José. (uma vez por mistério)

Rogai por nós, São José, chefe da Sagrada Família.Para que
sejamos dignos das promessas de Cristo.

Nas contas da Ave-Maria: São José, valei-me! (dez vezes
por mistério) .

Oremos: ...

No final de cada dezena: Jesus, Maria e José!
No final: “Jesus, Maria, José abençoai-nos, socorrei-nos,
guiai-nos.” (3 vezes).

4º. Dia SÃO JOSÉ, EXEMPLO DE FIDELIDADEFidelíssimo
São José, que nos destes tão belo exemplo no fiel
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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
coisas pequenas, para o ser também nas grandes. Alcançai
esta mesma graça para todos 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.

TRÍDUO A SÃO JOSÉ (Começa em 16 de março)
I – Ó gloriosíssimo São José, que pela vossa ilibada pureza
merecestes ser escolhido para esposo da mais pura das
Virgens e guarda de sua virgindade; pelos merecimentos de
Jesus, alcançai-me o dom da santa pureza.
Pai Nosso - Ave Maria – Glória.
II – Ó gloriosíssimo São José, que pela vossa ardentíssima
caridade, merecestes que fossem confiados a vossos cuidados o próprio Filho de Deus, e sua Mãe Santíssima; pelos
merecimentos de Jesus, alcançai-me verdadeiro amor e constante devoção a Jesus e Maria.
Pai Nosso – Ave Maria – Glória.

Rogai por nós, São José, exemplo de fidelidade.Para que
sejamos dignos das promessas de Cristo.
Oremos: ...

III – Ó gloriosíssimo São José, que me premiou da fidelidade
com que cumpristes o cargo de chefe da Sagrada Família,
tivestes a sorte de morrer nos braços de Jesus e de Maria; alcançai-me, a graça de viver fiel aos deveres de meu estado,
para que mereça morrer nos braços de Jesus e de Maria.
Pai Nosso – Ave Maria – Glória.

5º. 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 e 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 que
suportam pesadas cruzes, a fim de que, se unam sempre
mais a Jesus, divino modelo de mansidão e paciência.

Oremos:
Ó Santo, digno de ser venerado, invocado e amado sobre todos os habitantes do céu, pela vossa excelsa glória e poderosa proteção, na presença de Jesus Cristo, que vos elegeu
por seu pai putativo, e de Maria, vossa puríssima esposa,
renovamos, hoje, a escolha que de vós fizemos para ser
amabilíssimo intercessor e protetor fidelíssimo de cada um de
nós, de nossas famílias, desta nossa casa e de tudo o que
nos pertence; propomos, firmemente, nunca nos afastarmos
de vossa proteção e tudo fazermos para vos honrar devidamente.Instantemente vos suplicamos que nos acolhais debaixo de vossa especial proteção; sede nosso arrimo nos trabalhos e aflições e nosso advogado junto de Jesus e de
Maria. Obtende-nos, principalmente, o conforto de que necessitamos na hora da morte. Assim seja.

Rogai por nós, São José, espelho de paciência.Para que
sejamos dignos das promessas de Cristo.
Oremos: ...

6º. Dia SÃO JOSÉ, MODELO DOS OPERÁRIOS
Humilde São José, que vivendo em pobreza, dignificastes a
vossa profissão, pelo trabalho constante e vos sentistes feliz
8
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em servir a Jesus e Maria, com o fruto dos 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 operários 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.

TRÍDUO DE AÇÕES DE GRAÇAS
I – Bendigo-vos e vos rendo graças, ó meu amorosíssimo
protetor São José, por haverdes volvido vosso olhar benigno
ao mísero pecador, vosso devoto, por me terdes consolado na
aflição e socorrido na dura necessidade que tanto me oprimia.
Fazei que eu, ó Santo querido, não cesse jamais de vos ser
agradecido pelo benefício recebido, de modo que possa gozar
sempre de vossa proteção.
Pai Nosso – Ave Maria – Glória.

Rogai por nós, São José, modelo dos operários.Para que
sejamos dignos das promessas de Cristo.

II – Bendigo-vos e vos rendo graças, ó meu poderosíssimo
advogado São José, por terdes prestado ouvido atendo e
benévolo às minhas súplicas, por me haverdes livrado do
perigo e acudido na hora da tribulação. Rogo-vos, ó meu
amado Santo, que vos digneis assistir-me com vosso valioso
patrocínio em todo o curso da vida, e, especialmente, na hora
da morte.
Pai Nosso – Ave Maria – Glória.

Oremos: ...

7º. 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 honrá-la 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 paz
da sociedade. Amém.

III – Bendigo-vos e vos rendo graças, ó meu afetuosíssimo
São José, por me haverdes estendido a mão benfazeja, a socorrer-me com tanta liberdade na terrível crise, em que ainda
há pouco, animado de justa confiança, vos invoquei, ó dileto
Santo, vós que tudo podeis, como Pai adotivo de Jesus e
puríssimo esposo de Maria, sua Mãe Santíssima, continuai a
abrigar-me com vosso manto, concedei-me a graça de, mediante uma vida, inteiramente cristã e uma santa morte, chegar
a gozar de Deus, a render-lhe graças e bendizê-Lo convosco
por todos os séculos no paraíso. Amém.
Pai Nosso – Ave Maria – Glória.

Rogai por nós, São José, protetor da Santa Igreja.Para que
sejamos dignos das promessas de Cristo.
Oremos: ...

“ Ó Jesus, dai a ardente caridade de São Josée nada
mais restará a desejar sobre a terra”.
São João Vianney, Cura d’Ars
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Oremos:Glorioso São José, esposo de Maria, concedei-nos
vossa proteção paterna, nós vos suplicamos, pelo Coração de
Jesus Cristo.Vós, cujo poder se estende a todas as necessidades, sabendo tornar possível as coisa impossíveis, volvei
vossos olhos de pai sobre os interesses de vossos filhos.Na
dificuldade e tristeza que nos afligem, recorremos a vós com
toda confiança.Dignai-vos tomar sob vosso poderoso amparo
este negócio importante e difícil, causa de nossas preocupações... e alcançai-nos a graça...Fazei que o seu êxito sirva
para a glória de Deus e bem de seus dedicados servos. Assim
sejaSão José, amigo do Sagrado Coração de JesusRogai por
nós (3 vezes)

8º. Dia SÃO JOSÉ, ESPERANÇA 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, a cura
das enfermidades, fraquezas, faltas e pecados e protegeinos contra as tentações do inimigo de nossa salvação.
Amém.
Rogai por nós, São José, esperança dos enfermos.Para que
sejamos dignos das promessas de Cristo.
Oremos: ...

“Quisera

subir à mais alta montanha para gritar a todos:Ide a São José! Jamais recorri a ele em
vão.”
(Palavras de Santa Teresa)

9º. Dia SÃO JOSÉ, PADROEIRO DOS MORIBUNDOS
Ditoso São José, morrendo nos braços de Jesus e Maria,
partistes deste mundo ornado de virtudes e enriquecido de
méritos, assisti-me na hora suprema e decisiva de 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 Esposa Santíssima. Amém.

O Senhor recomendou à Santa Margarida que
tivesse especial devoção a São José, e lhe prestasse sempre filial homenagem.

Rogai por nós, São José, padroeiro dos moribundos.Para
que sejamos dignos das promessas de Cristo.
Oremos: ...
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TRÍDUO DEVOTO AO GLORIOSO SÃO JOSÉ

NOVENA A SÃO JOSÉ

I – Ó Advogado e Protetor amabilíssimo de minha alma,
grande São José, que com admirável disposição do Céu,
fostes escolhido para Esposo da Rainha das virgens, da SS.
Mãe do Filho de Deus, ah! Volvei o vosso olhar piedoso sobre
mim, prostrado aos vossos pés, enquanto medito as vossas
eminentes virtudes, com o coração aberto, Vos rogo, por amor
a Maria SS., alcançai-me a graça de que tanto necessito. Oh!
Sim, pelo afeto castíssimo que tivestes à vossa santíssima
Esposa, ouvi-me, consolai-me.
Pai Nosso, Ave Maria e Glória ao Pai.

Aprender as virtudes de São José e alcançar graças por sua
intercessão

Oração preparatória para todos os dias:
Deus e Senhor meu, Uno e Trino, Pai, Filho e Espírito Santo,
creio que estou em vossa soberana presença agora, quando
pretendo consagrar a São José esta novena.

II – Ó celeste conforto dos atribulados e doce esperança dos
aflitos, amável São José, que à preferência de todos, tivestes
o singular privilégio de fazer aqui na terra, o ofício ao filho do
Altíssimo, ah! Lembrai-vos de mim mesquinho, que, enquanto
contemplo a dignidade, à qual fostes elevado, encarecidamente, Vos suplico que me alcanceis do vosso querido Jesus,
a mercê que tanto suspiro. Oh! Sim, pelo carinhoso desvelo
que lhe dedicastes, aqui na terra, quando estava entregue aos
vossos cuidados, tende compaixão de mim, ouvi-me, consolaime.
Pai Nosso, Ave Maria e Glória ao Pai.

Adoro-Vos com todo o meu coração, porque sois infinitamente
bom e digno de ser amado sobre todas as coisas.
Adoro-Vos com toda a intensidade de que sou capaz, e arrependo-me dos muitos pecados que fiz contra Vossa Divina
Majestade.
Quero, nesta novena, aprender as virtudes que, com tanta
perfeição, praticou o glorioso Patriarca São José, e alcançar,
por sua intercessão, as graças de que tanto preciso. Senhor,
quem sou eu para atrever-me a comparecer diante de Vossa
presença?

III – Amorosíssimo Pai, glorioso São José por aquele sublime
grau de glória, a que fostes exaltado no Céu, e pelo sumo poder de que fostes investido por Deus, fazei com que eu experimente a eficácia de vossa proteção. Intercedei por mim, junto
de Jesus, considerado como Filho vosso, e de Maria Santíssima Imaculada, vossa Esposa, e alcançai-me a graça que
tanto vos suplico.Se até agora ninguém recorreu a vós que
não acolhido e consolado, por ventura tão somente eu não experimentarei os benéficos efeitos de vossa proteção? – Ah!
Não. – Tudo espero receber de Vós, do vosso coração pronto
a beneficiar, da vossa mão poderosa para me ajudar.Eia, pois,
grande Patriarca São José, ouvi-me, atendei-me e consolaime.
Pai Nosso, Ave Maria, e Glória ao Pai.

Conheço a deficiência de meus méritos e a multidão de meus
pecados, pelos quais não mereço ser ouvido em minhas orações; mas, o que não mereço merece-o o pai nutrício de Jesus; o que não posso ele pode. Venho, portanto, com toda a
confiança, implorar a divina clemência, não fiado em minha
fraqueza, mas no poder e valimento de São José.
Amém.
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Primeiro dia
Dou graças à Santíssima Trindade, Santíssimo São José, pelos
muitos privilégios, méritos e virtudes com que vos enriqueceu e,
principalmente, pelo grande e singularíssimo mérito a poucos concedido, de ter sido santificado no ventre de vossa mãe e confirmado em graça. Que alegria para vosso coração ver-vos livre do
pecado, que é a única coisa que desagrada a Deus Filho, que vos
chamava de Pai! Que graças destes à Trindade Beatífica por esse
tão assinalado privilégio! Eu vos felicito com todo o meu coração,
pela inocência incomparável que tivestes desde antes de nascer e
pela graça a amizade particular com que o mesmo Deus vos
distinguiu.
Por esse privilégio e pela grande alegria que ele vos causou, suplico-vos, ó meu querido pai, que me alcanceis de Deus, um
grande ódio ao pecado, grande amor às virtudes e à minha salvação eterna. E como creio que a graça que desejo conseguir nesta
novena será benéfica à minha salvação, tenho inteira confiança de
que a alcançareis por vossa poderosíssima intercessão; todavia,
se minha oração não for bem dirigida, endireitai-a e rogai ao
boníssimo Deus por mim. Amém.
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VII Gloriosíssimo São José, pai poderoso de minha alma, pela
reverência que vos tributa a corte celeste, como pai nutritivo
de Jesus e esposo da Mãe de Deus, Rainha de todo o universo, atendei, ó grande Santo, minha súplica.Pai Nosso, Ave
Maria, Glória ao Pai.Jesus, José e Maria, eu vos dou meu
coração, alma e minha vida.Jesus , José e Maria assisti-me na
hora da agonia.Jesus, José e Maria, fazei que, em paz, expire
na vossa companhia.
V. Rogai por nós Bem-Aventurados São José.
R. Para que sejamos dignos das promessas de Cristo.
Oração:
Ó Deus, que por inefável providência vos dignastes de escolher o bem-aventurado São José, para esposo de vossa Mãe
Santíssima, concedei-nos, vo-lo suplicamos, mereçamos ter
como intercessor no céu, aquele que veneramos na terra
como protetor; vós que viveis e reinais por todos os séculos
dos séculos.
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SETE SÚPLICAS A SÃO JOSÉ
(Para obter graças)

Segundo dia
Que felicidade a vossa, meu glorioso Protetor, serdes escolhido milagrosamente para esposo da Imaculada Maria.
Alegro-me convosco pela satisfação imensa que experimentastes, naquele dia feliz, quando associastes vossa sorte à da
Mãe de Jesus Cristo. Que admiração vos teriam os Santos
Anjos, por serdes o sustentáculo da mãe do Verbo encarnado,
e por esse mesmo motivo também protetor do Filho de Deus!

I Amabilíssimo São José, pela singular honra que vos distinguiu o Eterno Pai, escolhendo-vos para serdes seu representante aqui na terra, como pai presuntivo de seu Filho
Unigênito, obtende-me de Deus, ó grande Santo, a graça que
tanto desejo.Pai Nosso, Ave Maria, Glória ao Pai.
II Felicíssimo São José, pelo amor filial que Jesus vos consagrou, reconhecendo-vos como respeitoso filho, alcançai-me
de Deus, ó meu caro Santo, a graça que, do fundo do coração, vos imploro.
Pai Nosso, Ave Maria, Glória ao Pai.

Uno meus louvores aos que, nesse dia, vos dariam os Anjos
do Céu e, de todo o meu coração, vos felicito por vos ter sido
dada de presente a Rainha dos Anjos, e pelo zelo que se
dedicou a vosso serviço. Que transbordante felicidade! Que
maravilha terdes por companheira Aquela que trouxe o Filho
de Deus em Seu seio sagrado!

III Puríssimo São José, pela graça, especialíssima, que recebestes do Divino Espírito Santo ao dar-vos por esposa a sua
própria esposa Maria Santíssima, nossa Mãe querida, rogai a
Deus, me outorgue a graça que, instantemente, vos
peço.
Pai Nosso, Ave Maria, Glória ao Pai.
IV Amantíssimo São José, pelo amor puríssimo que tivestes a
Jesus e Maria, amando a Jesus como vosso filho e vosso
Deus, e a Maria Santíssima, como vossa esposa, obtende-me
de Deus, ó glorioso santo, a graça desejada.Pai Nosso, Ave
Maria, Glória ao Pai.

Que felicidade terdes, para vosso consolo nas penas, a Consoladora dos aflitos, para conselheira nas dificuldades a sapientíssima Mãe de Jesus Cristo e para modelo nas virtudes,
aquela que é o espelho sem mancha, da majestade divina e a
imagem da bondade de Deus!

V Dulcíssimo São José, pelo grande gozo que vos inundou o
coração, por terdes sempre convosco Jesus e Maria e pelos
serviços que lhes prestastes, impetrai de Deus, ó grande
Santo, a graça que vos suplico.Pai Nosso, Ave Maria, Glória
ao Pai.

Por este favor e felicidade tão grandes peço-vos, poderosíssimo José, a amizade e a graça de Deus, e a proteção e amparo constantes de Maria Santíssima.
Interponde, ao mesmo tempo, vosso valimento com Jesus e
com vossa santíssima esposa, para alcançar as graças particulares que, com esta novena, pretendo conseguir. Amém.

VI Poderosíssimo São José, pela boa sorte que vos coube de
morrer nos braços de Jesus e Maria, e de ser por eles consolado e confortado na vossa agonia e morte, tornando-se-vos,
ambos um verdadeiro êxtase de amor, alcançai-me de Deus,
ó grande Santo, a graça que tanto almejo.Pai Nosso, Ave
Maria, Glória ao Pai.
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SÚPLICA A SÃO JOSÉ
São Francisco de Sales

Terceiro dia
Que pena tão amarga devíeis ter sentido em vosso coração,
José gloriosíssimo, quando em vossa humildade julgastes
dever
separar-vos
de
vossa
esposa
Maria!
Separar-vos de Maria, que tanto amáveis e que correspondia
a vosso amor com amor puro e sincero.

Glorioso São José, esposo de Maria, concedei-nos vossa proteção paterna, nós vos suplicamos pelo Coração de Jesus
Cristo.Vós, cujo poder se estende a todas as necessidades,
sabendo tornar possíveis as coisas impossíveis, volvei vossos
olhos de pai sobre os interesses de vossos filhos.Nas dificuldades e tristezas que nos afligem, recorremos a vós, com
toda confiança.Dignai-vos tomar sob vosso poderoso amparo,
este negócio importante e difícil, causa de nossas preocupações. Fazei que o seu êxito sirva para a glória de Deus e bem
de seus dedicados servos. Assim seja.

Confraternizo-me convosco, por aqueles momentos de sofrimento e por essa amarga provação que o Senhor vos permitiu! Por caridade, ficastes ao lado da Mãe do Unigênito Filho
de Deus. Maria vos pertenceu e amou sempre no amor de
Deus. Em Seu infinito poder, Deus fez nela maravilhas de Seu
Divino Amor. Fostes a maior testemunha das grandiosidades
operadas em Maria. Ela é o jardim de Deus e o paraíso onde
o Filho de Deus tem seu receio, e vós José, fostes o Anjo da
guarda dese jardim, o depositário desse eterno tesouro.
São José, aceitai sinceras felicitações pela parte ativa que
Deus vos concedeu o mistério da Encarnação, e pela sujeição
de Jesus e de Sua Santíssima Mãe às vossas ordens.
Por essa grande alegria e também pelos méritos da tristeza
que a precedeu, suplico-vos, meu pai querido, que me alcanceis de Deus o conhecimento de Jesus Cristo e a graça de
conservar uma fé tão viva em todos os seus mistérios, que
esteja pronto a antes morrer que duvidar deles; alcançai-me,
outrossim, a graça que, nesta novena, pretendo conseguir, se
for para maior glória de Deus e bem de minha alma. Amém.
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ORAÇÃO PELOS AGONIZANTES

Quarto dia

São José, Pai adotivo de Jesus Cristo e verdadeiro esposo da
Virgem Maria, rogai por nós e pelos agonizantes deste dia
(desta noite).

Esposo castíssimo da Mãe do Unigênito Filho de Deus, unome a vós na tristeza que experimentastes em Belém, quando
lá chegando, depois de penosa viagem, vistes vossa venerada
esposa Maria e o Salvador do mundo, que ela levava em suas
entranhas, desconhecidos e repelidos de todas as casas e
pousadas.

V: São José, padroeiro dos agonizantes
.R: Rogai por nós.

Ó meu querido José, como conhecestes então que o mundo
não é amigo de Cristo, e que é impossível servir juntamente
dois
senhores
tão
inimigos
e
contrários!
Dai-me a Jesus, que tanta alegria vos causou em Seu nascimento. As vozes dos Anjos dizendo “Paz na Terra aos
homens de boa vontade” são principalmente dirigidas a vós.
Aceitai meus louvores pelo muito amor que Jesus vos manifestou, escolhendo-vos para Seu pai nutrício e para seu poderoso defensor e amparo.
Permiti-me, gloriosíssimo e poderosíssimo Santo, chegar
aonde vós estais, perto de Jesus, contemplar Sua santidade
divina e esplendor. Pedi a Jesus que Ele me dê as graças recebidas pelos pastores e reis que foram adora-lo no presépio;
pedi-Lhe, também, as graças que desejo conseguir nesta novena, se forem para maior glória de Deus e salvação de minha
alma. Amém.
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ORAÇÃO À FAMÍLIA SAGRADA, PELA FAMÍLIA

Quinto dia
Que grande dor sofrestes, nosso querido São José, quando
vistes derramar-se o preciosíssimo sangue de Cristo na circuncisão! Por que teria, esse infante divino, de sofrer assim,
poucos dias depois de ter nascido? Ah! Sendo Jesus a perfeição em pessoa, certamente que foi pelos nossos pecados,
esse padecer.

Ó Deus, somos uma família e nos dirigimos a Vós, ó
Senhor, que sois a verdadeira Família no céu e quisestes
também na terra colocar uma Família Santa, em Nazaré:
JESUS, MARIA e JOSÉ.
Com isto queríeis que a nossa Comunidade e as vossas
famílias fossem parecidas com estes modelos. Por isso, nós
Vos pedimos, Senhor:- Que os nossos PAIS, realizem a
paternidade, a autoridade, a responsabilidade, a dedicação
que São José exerceu na Sagrada Família de Nazaré.- Que
as nossas MÃES, como Maria, tenham a mesma fé, o mesmo
amor fiel, o mesmo carinho e o mesmo heroísmo em relação
aos maridos e aos filhos recebidos por Deus.- Que as nossas
Crianças e Jovens se inspirem em Jesus, para crescerem
como Ele crescia: em idade, sabedoria e Graça.Que na família
achem o primeiro lugar de encontro convosco e com o mundo,
onde são chamados a viver, a primeira escola de virtudes e a
primeira Igreja. Amém.

São José, daí-me a conhecer o preço do sangue de Jesus,
para que nunca deixe perder a menor gota; e que esse sangue, caindo abundantemente sobre minha alama, lave-me e
purifique inteiramente. Permiti, São José, que, para eu conseguir graça tão importante, aproxime-me mais de vós para ouvir
atento e obedecer aos ensinamentos do Divino Mestre e receber as bênçãos e graças que dele emanam e que, por bondade divina, passam por vossas sagradas mãos.
Vossas mãos sagradas amparam Jesus, o Salvador do
mundo, que tira os pecados dos homens!
São José, que alegria a vossa, quando destes ao Salvador o
nome de Jesus, sabendo que esse nome, a própria felicidade,
é a chave que nos abre a porta do Céu!
Adorador de Cristo, consiga que ele seja para mim Jesus, isto
é, meu salvador nesta vida e na eterna.
Pelo nome adorável, Jesus, peço-vos também as graças que
desejo alcançar nesta novena, se forem para maior glória de
Deus e para o bem de minha alma. Amém.
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ORAÇÃO A SÃO JOSÉ PEDINDO PARA EVITAR
O PECADO

Sexto dia
Ó meu boníssimo São José, protetor e amparo dos desvalidos! Por aquela alegria que experimentou o vosso coração, ouvindo os louvores que os doutores da lei fazem ao
Cristo Menino, peço-vos que não vos esqueçais de mim, fazei
que Jesus, meu Salvador, seja sempre para mim ocasião de
ressurreição.

Glorioso São José, eu desejaria nesta hora, uma parte da
enorme dor que experimentastes quando perdestes o
amabilíssimo Jesus no Templo. Quão grande pena sentistes
em vosso coração! Eu me envergonho e me confundo de não
experimentar nenhum desgosto, depois de ter perdido a divina
graça, tantas vezes, por meus pecados. Ó São José, alcançaime uma dor verdadeira e perfeita das minhas culpas. Obtende
-me fervor para fazer um firme propósito de não mais ofender
a Deus. Arrependo-me de ter ofendido a Deus, tão bom e
digno de ser amado e resolvo nunca mais ofendê-lo. Confio
também que por vosso poderoso Patrocínio os agonizantes se
arrependerão dos seus pecados, Confessa-los-ão todos com
viva dor e, assim purificados e reconciliados com Deus, terão
direito às alegrias do céu.

Confraternizo-me convosco, pacientíssimo José, pela ferida
que em vosso coração fizeram as palavras do Santo Simeão,
com que anunciara a Maria que uma espada de dor havia de
atravessar Seu delicadíssimo e amorosíssimo coração.
Em tão tremenda ocasião para Maria, vós nem poderíeis
remediar essas dores, nem ao menos ser testemunha de tão
terrível padecer, para consolar vossa esposa com vossa presença humana na paixão de Cristo!

Pai Nosso, Ave Maria, Glória ao Pai.

Eu, sim, posso e devo, com minha vida e bons costumes, consolar a Maria, porque culpado, por meus pecados, na morte
de Jesus e nas dores de Maria, quero e devo evitar e reparar
esses pecados.
Ajudai, José poderosíssimo, minha pobreza espiritual e poucas forças, alcançando-me de Nosso Senhor a graça de
nunca ser, por minha culpa, causa das penas de Jesus e das
dores de Maria. Alcançai-me, também, a graça que desejo
conseguir rezando esta novena, se for para maior glória de
Deus e salvação de minha alma. Amém.

60

17

Sétimo dia

ORAÇÃO A SÃO JOSÉ PELA FAMÍLIA
Ó São José, guarda amorosíssimo de Jesus e Maria, concedei-nos o socorro de vossa proteção, em todas as nossas
necessidades, espirituais e temporais, a fim de que possamos,
com a bem-aventurada Virgem Maria e convosco, louvar e
bendizer, eternamente, a Jesus Cristo, nosso Divino Redentor.
Amém. Ó glorioso Patriarca São José, que tiveste o sublime
encargo de chefe da Santa Família, valei-me com a vossa proteção e apresentai a Jesus, pelas mãos de Maria, a minha
família para que Ele a abençoe e livre de todo o mal. Amém

São José, permiti que, em espírito, eu vos acompanhe na
viagem ao Egito, para admirar vossos sacrifícios e imitar vossas virtudes. Tudo fizestes para defender a Jesus de tantos
perigos, e sobretudo da morte.
Que dor tão grande foi para vosso coração amante ver sofrer
a Jesus e a Maria! Quanta sede devem ter sofrido no deserto
os três peregrinos santíssimos!
Peço-vos humildemente que tireis de mim a sede dos prazeres mundanos, e dai-me a fome e sede de todas as virtudes,
principalmente a humildade, a paciência, a mortificação, que a
minha lama deseja ardentemente possuir.
Entristeçam-me as coisas que vós entristecem, amável São
José, e saiba eu alegrar-me com as que vos causam alegria.

ORAÇÃO A SÃO JOSÉ PELA FAMÍLIA

Experimente minha alma, conservando-se na graça de Deus,
a mesma alegria que experimentou vosso delicado coração,
quando afinal, depois dos transtornos de uma perigosa
viagem por ermos desertos, vistes Jesus a salvo e Maria
vossa amantíssima esposa segura no novo lar. Assim como
vos alegrastes com aqueda dos ídolos do Egito, alegra-se
meu coração com a queda dos ídolos das afeições desregradas e das paixões desordenadas de modo que, em tudo e
por tudo, agrade a Jesus, à Santíssima Mãe e a vós, meu
amável José, que tanto gozais na glória de Deus. Alcançai-me
também a graça que desejo conseguir nesta novena, se for
para maior glória de Deus. Amém.

Grande Santo, a quem Deus confiou o cuidado da mais santa
família que jamais houve, sede vós, vo-lo pedimos, o pai e
protetor da nossa, e impetrai-nos a graça de vivermos e morremos no amor de Jesus, de Maria e do Vosso. Glória ao Pai,
ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e
sempre. Amém.
Pai Nosso e Ave Maria.
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ORAÇÃO PARA ALCANÇAR A GRAÇA DA SANTIFICAÇÃO

Oitavo dia

Glorioso São José, conjuro-vos, pelo coração paternal que Deus
vos deu para com seu Filho, e pelo coração de filho que Jesus
teve para convosco, tomai cuidado da santificação de minha
alma. Sede, vós mesmo, meu diretor, meu guia, meu pai e meu
modelo.Fazei-me humilde, enchei-me do espírito de oração, daime o mais generoso amor para com Jesus e Maria, a fim de
que, imitando vossas virtudes, chegue à felicidade dos eleitos.
(100 dias de indulgências. Uma vez ao dia)

Confraternizo-me convosco, terníssimo José, por causa das
privações a que vistes sujeita vossa amada família, na terra
de peregrinação, e pelo mesmo desterro tão meritório, sobretudo, para a Mãe do Filho de Deus.
Uno minhas lágrimas às que derramastes, em vosso coração,pela dureza do exílio, e por tudo que faltou a vós, a Maria
e a Jesus, no Egito. Vossa família, que é a família de Deus,
tão paciente, e eu me queixo de qualquer pequena e insignificante mortificação, ainda que necessária!
Ó meu querido José, pela alegria imensa que inundou vosso
coração, quando Jesus, pela primeira vez, vos deu o doce
nome de pai,e ela sujeição com que, pela primeira vez, vos
prestou a homenagem de sua obediência, suplico-vos que me
ensineis a obedecer aos meus superiores e a sofrer, com
paciência e resignação, as provas que a divina Providência se
dignar enviar-me, para purificar-me de meus pecados, ou para
aumentar meus méritos.

Alcançai-me também, pela alegria com que voltastes do exílio
para morar em Nazaré, a graça com que tanta humildade vos
peço nesta novena, se não for em prejuízo de minha salvação.
Amém.
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ORAÇÃO PARA O DIA DE FESTA DE SÃO JOSÉ
(19 de março)

Nono dia
Ó José, chamado por Jesus com o nome de pai; que dor e tormento indizível seria para vosso coração amorosíssimo ter
perdido Jesus com o qual estavam todas as afeições de vossa
vida! Que grande aflição sentistes por não ter encontrado o
menino Jesus entre parentes e conhecidos e por ninguém ter
dado notícias dele.

Ó benigníssimo protetor São José, vós que fostes escolhido
por Deus para esposo da mais pura das Virgens e para defensor e guarda de seu virginal candor; vós que tiveste a honra
incomparável de trazer nos braços e de proteger como pai o
próprio Filho de Deus, o Senhor do Universo, vós que tão felizmente consumastes a mortal carreira, expirando nos braços
de Jesus e de Maria; sede-me propício e ouvi meus rogos. Alcançai-me de vosso Jesus, que eu também O ame, como o
amaste; que seja Ele o único objeto de meus pensamentos,
como foi dos vossos; que constante em seus propósitos,
passe em seu santo serviço todos os dias de minha vida,
como empregastes todos os vossos em sua cuidadosa
guarda. Alcançai-me, finalmente, que chegando minha última
hora, assistida por vós, Jesus e Maria, com vossos santíssimos nomes na boca, exale o espírito. Assim seja

Onde estaria Jesus? Como poderíeis viver, se Ele era a vossa
alegria de viver? Vós perdestes a Jesus, sem culpa vossa,
mas eu perdi-O muitas vezes por culpa própria, por causa de
minha malícia e de meus pecados.
Fazei-me conhecer a Jesus e procura-Lo com perseverança,
ensina-me a obedecê-Lo, ensina-me a adorá-Lo, custe o que
custar. Consiga-me a graça de que, de hoje em diante, nunca
mais eu o perca pelo pecado e que se por infelicidade eu
venha a perdê-Lo, nunca tenha sossego até que o encontre
novamente, pela divina graça.

.Pai Nosso – Ave Maria – Glória.

Peço-vos esta graça, pela alegria inefável que experimentastes achando a Jesus no templo, ensinando, como Mestre
Divino, aos doutores da lei e causando-lhes encanto e admiração com Suas perguntas e respostas.
Intercedei para que eu esteja sempre em união com Jesus e
sua santa Igreja. Consegui que Jesus esteja sempre em meu
coração, com sua divina caridade e que, no futuro, eu possa
gozar de Sua visão e amizade no céu para sempre.
Alcançai-me também, as graças que vos tenho pedido, todos
os dias, durante a novena. Tenho confiança de que, tudo que
vos pedi, irei receber do amor de Deus, por vosso intermédio.
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De agora em diante, com a graça divina, serei divulgador dopoder que o Misericordiosíssimo Deus vos concede. Amém

ORAÇÃO PARA ALCANÇAR A VIRTUDE DA PUREZA
Glorioso São José, Pai e Protetor das virgens, guarda fiel, a
quem Deus confiou Jesus Cristo, a própria inocência, e Maria
a Virgem das Virgens! Eu vos peço e vos rogo por Jesus e
Maria, esse dúplice depósito que vos foi feito tão querido, que
me livreis de toda a mancha e que com a alma incontaminada,
o coração puro e o corpo casto, sirva constantemente a Jesus
e Maria.

Pede-se agora a graça que necessita conseguir
Para melhor alcançar as graças pedidas, rezaremos sete Painossos, sete Ave-Marias e sete Glórias ao Pai... em honra das
alegrias e dores do glorioso Patriarca.

Santo Agostinho compara os outros santos a estrelas,mas, São José, ao Sol.

Oração final para todos os dias:
Lembrai-vos, ó puríssimo Esposo da Virgem Maria, ó meu
doce Protetor São José, que jamais se ouviu dizer que alguém
tivesse invocado vossa proteção, implorando vosso socorro e
não fosse por vós consolado.
Com grande confiança, venho, à vossa presença, recomendar
-me fervorosamente a vós. Não despreseis a minha súplica, ó
pai adotivo do redentor, mas dignai-vos acolhê-la piedosamente. Assim seja.
ANT. – José, filho de Davi, não temas receber Maria, vossa
Esposa Santíssima, em vossa companhia, porque o que ela
leva em suas puríssimas entranhas é por obra do Espírito
Santo.
V. Rogai por nós, José santíssimo.
R. Para que sejamos dignos das promessas de Cristo.
Oremos: Ó Jesus, que por uma inefável providência, vos dignastes escolher o bem-aventurado esposo de vossa Mãe
Santíssima; concedei-nos que aquele mesmo que veneramos
como protetor, mereçamos tê-lo no Céu por nosso intercessor.
Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos.
Amém.
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DEVOÇÃO DOS SETE DOMINGOS EM HONRA DE
SÃO JOSÉ

ORAÇÃO PELA CONVERSÃO DE UM PECADOR

Esta devoção manifestada pelo mesmo São José a dois
religiosos franciscanos, foi confirmada e indulgenciada pelos
Sumos Pontífices, principalmente por Pio IX.
Exercícios
para cada um dos sete domingos dedicados em honra e
veneração das sete principais dores e sete gozos que teve
São José durante sua vida mortal.

Ó justo e glorioso São José, recomendo-vos incessantemente,
a salvação da alma de (...), que Jesus resgatou à custa de seu
precioso Sangue. Sabeis, quanto são infelizes aqueles que,
tendo banido de seu coração o divino Salvador, ficam expostos a perdê-lo por toda a eternidade. Não permitais, pois,
que esta alma, que me é tão querida, fique por muito tempo
separada de Jesus. Fazei-lhe conhecer os perigos, que a
ameaçam. Falai, fortemente, a seu coração. Reconduzi este
filho pródigo ao seio do melhor dos pais, e não o deixeis, sem
lhe terdes aberto as portas do céu, onde Vos bendirá, eternamente, pela felicidade de vos ter procurado.
Amém.

Primeiro Domingo
A santa Comunhão deste dia se oferecerá para agradecer a
São José, os serviços que prestou a Jesus e Maria.
A indulgência plenária aplicar-se-á pelas almas do
purgatório que mais amaram o glorioso Patriarca.

Pai Nosso – Ave Maria – Glória.
ORAÇÃO PREPARATÓRIA PARA TODOS OS DOMINGOS
ATO DE CONTRIÇÃO
Deus e Senhor meu, em quem creio e espero e a
quem amo sobre todas as coisas, entre a multidão de meus
pecados, me confundo e com sincero arrependimento, peçoVos perdão e clemência. Pesa-me de Vos ter ofendido e
proponho, com a Vossa Divina Graça, nunca mais tornar a vos
ofender. Tende piedade de mim, Senhor. Escutai os meus
rogos e não permitais que eu me separe de vós. E Vós,
bondoso São José, intercedei por mim para que Jesus perdoe
os meus pecados e derrame sobre a minha alma os tesouros
de Sua santa graça para que eu possa fazer, com fruto, os
Sete Domingos, em vossa honra e bem de minha
alma. Lembrai-vos, meu doce protetor, que nenhum dos que
têm implorado vosso auxílio têm ficado sem consolo. Animado
desta confiança, venho à vossa presença neste dia,
suplicando-vos as graças de que necessito e que espero
conseguir de Jesus e Maria. Amém.
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MEDITAÇÃO Sobre as Tristezas e Alegrias de São José
na maternidade de Maria. Após a meditação sobre o tema
acima, reza-se: REZA-SE A COROA DAS SETE
TRISTEZAS E DAS SETE ALEGRIAS DE SÃO JOSÉ

ORAÇÃO A SÃO JOSÉ PARA OS OPERÁRIOS
(1º de maio)

Segundo Domingo
A Santa Comunhão deste dia, se oferecerá para dar graças a
São José pelos favores que nos tem alcançado com sua
poderosa intercessão.

Glorioso São José, modelo de todos os que se dedicam ao
trabalho, obtende-me a graça de trabalhar com espírito de
penitência para expiar meus numerosos pecados; de trabalhar com consciência, pondo o culto do dever acima das minhas inclinações; de trabalhar com reconhecimento e alegria,
julgando uma honra empregar e desenvolver, pelo trabalho,
os dons recebidos de Deus; de trabalhar com ordem, paz,
moderação e paciência, sem nunca recuar perante o cansaço e as dificuldades; de trabalhar, sobretudo, com pureza
de intenção e com desapego de mim mesmo, tendo sempre
diante dos olhos a morte e a conta que deverei dar do tempo
perdido, dos talentos inutilizados, do bem omitido e da vã
complacência nos sucessos, tão funesta à obra de
Deus.Tudo para Jesus, tudo para Maria, tudo à vossa imitação, ó Patriarca São José. Tal será minha divisa na vida e na
morte. Assim seja.

A indulgência plenária será aplicada pelas almas do
purgatório que mais devoção tiverem à Sagrada Família.
Reza-se o ato de Contrição
MEDITAÇÃO Sobre as Tristezas e as Alegrias de São
José por ocasião do nascimento do Menino Jesus no Presépio
de Belém.
(após a meditação sobre o tema acima, reza-se a Coroa das
sete Tristezas e das sete Alegrias de São José)
Terceiro Domingo
A Santa Comunhão deste dia se oferecerá pela conversão
dos inimigos da Igreja.
A indulgência plenária se aplicará pelas almas do purgatório
que mais tiveram devoção ao precioso sangue de Nosso
Senhor Jesus Cristo.
Reza-se o Ato de Contrição
MEDITAÇÃO Sobre as Tristezas e as Alegrias de São
José na circuncisão do Menino Jesus.
(após a meditação sobre o tema acima, reza-se a Coroa das
sete Tristezas e das sete Alegrias de São José)
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Quarto Domingo
A Santa Comunhão deste dia se oferecerá ao Pai Eterno, para
imitar a São José quando lhe ofereceu o Menino Jesus.

ORAÇÃO DE SÃO CLEMENTE A SÃO JOSÉ

A indulgência plenária se aplicará pelas almas do purgatório
que mais trabalharam em propagar a devoção a São José.

São José, ó meu terno pai, ponho-me para sempre sob a
vossa proteção; considerai-me como vosso filho e preservaime de todo o pecado. Lanço-me nos vossos braços para que
me acompanheis no caminho da virtude, e me assistais na
hora da minha morte.

Reza-se o Ato de Contrição
MEDITAÇÃO Sobre as Tristezas e as Alegrias de São
José na apresentação do Menino Jesus no Templo.
(Após a meditação sobre o tema acima, reza-se a Coroa das
sete Tristezas e das sete Alegrias de São José)
Quinto Domingo
A Santa Comunhão deste dia se oferecerá para arrojarmos de
nosso coração todo ídolo que ocupar o lugar de Jesus.
A indulgência plenária será aplicada pelo descanso eterno
dos missionários falecidos que levaram o culto de São José a
países infiéis.
Reza-se o Ato de Contrição
MEDITAÇÃO Sobre as Tristezas e as Alegrias de São
José por ocasião de sua fuga para o Egito.
(Após a meditação sobre o tema acima, reza-se a Coroa das
sete Tristezas e das sete Alegrias de São José)
Sexto Domingo
A Santa Comunhão deste dia se oferecerá
necessidades do Soberano Pontífice da Igreja.

pelas

A indulgência plenária será aplicada pelos que nesta vida
tiveram o nome de José.
Reza-se o Ato de Contrição
24

53

MEDITAÇÃO Sobre as Tristezas e as Alegrias de São
José por ocasião de seu regresso do Egito.
(Após a meditação sobre o tema acima, reza-se a Coroa das
sete Tristezas e das sete Alegrias de São José)

ORAÇÃO A SÃO JOSÉ
Ó glorioso São José, que Deus escolheu para Pai adotivo de
Jesus, para Esposo Puríssimo da Virgem Maria e chefe da
Sagrada Família e que o Sumo Pontífice declarou padroeiro e
protetor da Igreja fundada por Jesus, nós recorremos a vós,
neste momento, e imploramos, com a maior confiança, o
vosso poderoso auxílio para toda a Igreja militante.Protegei,
especialmente, com o vosso amor verdadeiramente paternal,
o Vigário de Cristo e todos os bispos e sacerdotes unidos à
Santa Sé de Pedro.Defendei os que trabalham pelas almas
entre as angústias e tribulações desta vida e fazei que, todos
os povos da terra, se sujeitem, docilmente, à Igreja que é o
meio de salvação necessário para todos.Dignai-vos, também,
querido São José, aceitar a consagração que vos fazemos.
Sejais sempre o nosso Pai, o nosso protetor e o nosso guia no
caminho da salvação.Alcançai-nos um amor ardente à vida
interior e uma grande pureza de coração.Fazei que, seguindo
o vosso exemplo, todas as nossas obras sejam dirigidas para
maior glória de Deus, em união com o Coração Divino de Jesus e com o Coração Imaculado de Maria e convosco.Rogai
por nós, para que possamos participar da paz e da alegria que
gozastes na vossa santa morte.São José, verdadeiro Esposo
de Maria SSma., e Pai adotivo de Jesus, rogai por nós e pelos
agonizantes deste dia.

Sétimo Domingo
A Santa Comunhão deste dia se oferecerá a São José,
pedindo-lhe que nos conceda a graça de que todos os anos,
durante nossa vida possamos fazer com fruto esta devoção
dos sete domingos.
A indulgência plenária será aplicada em sufrágio das almas
do purgatório que foram fiéis em praticar esta mesma
devoção.
Reza-se o Ato de Contrição
MEDITAÇÃO Sobre as Tristezas a as Alegrias de São José
quando perdeu o Menino Jesus no Templo de Jerusalém.
(Após a meditação sobre o tema acima, reza-se a Coroa das
sete Dores e das sete Alegrias de São José)

“Vi no céu os santos inclinarem a cabeçaquando pronunciavam o nome se São José. “
Santa Gertrudes
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São José, fazei que eu morra, como vós, nos braços de
Jesus e Maria.
São José, mostrai que sois meu pai.
São José, tenho confiança em vós, defendei-me, guardaime.
São José, tornai cada vez mais conhecido o poder de
vossa proteção eficacíssima.
Bendito sejais, São José, pelo amor com que sois amado
por vosso Deus e Senhor.
Amabilíssimo São José, a cada respiração minha, cresça
em mim o vosso amor.
São José, mostrai sempre e em toda parte que sois meu
pai.
São José, fazei que eu vos ame cada vez mais.

COROA DAS SETE TRISTEZAS E DAS SETE
ALEGRIAS DE SÃO JOSÉ
1) Ó Esposo puríssimo de Maria Santíssima, glorioso São
José, assim, como foi grande a amargura de vosso coração
na perplexidade de abandonardes a vossa castíssima Esposa,
assim foi indizível a vossa alegria quando pelo Anjo vos foi
revelado o soberano mistério da Encarnação.Por esta tristeza
e por esta alegria, vos pedimos a graça de consolardes agora
e nas extremas dores, a nossa alma, com a alegria de uma
vida justa e de uma santa morte, semelhante à vossa,
assistidos por Jesus e por Maria.
Pai Nosso, Ave Maria e Glória.
2) Ó felicíssimo Patriarca, glorioso São José, que fostes
escolhido para ser o Pai adotivo do Verbo emanado, a tristeza
que sentistes ao ver nascer em tanta pobreza o Deus menino,
se vos mudou em júbilo celeste ao ouvirdes a Angélica
harmonia e ao contemplardes a glória daquela brilhantíssima
noite.Por esta tristeza e por esta alegria, vos suplicamos a
graça de nos alcançardes que, depois da jornada desta vida,
passemos a ouvir os angélicos louvores e a gozar os
resplendores de glória celeste.
Pai Nosso, Ave Maria e Glória.
3) Ó obedientíssimo executor das divinas Leis, glorioso
São José, o sangue preciosíssimo que na Circuncisão
derramou o Redentor-Menino vos transpassou o coração, mas
o nome de Jesus vo-lo reanimou, enchendo-o de
contentamento. Por esta tristeza e por esta alegria, alcançainos viver sem pecado, a fim de expirar cheios de júbilo com o
nome de Jesus no coração e na boca.
Pai Nosso, Ave Maria e Glória.
4) Ó fidelíssimo Santo, que tivestes parte nos mistérios de
nossa Redenção, glorioso São José, se a profecia de Simeão
a respeito do que Jesus e Maria teriam de padecer, vos
causou mortal angústia, também vos encheu de suma alegria
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pela salvação e gloriosa ressurreição que, igualmente, predisse
teria de resultar para inumeráveis almas. Por esta tristeza e por
esta alegria, obtende-nos que sejamos do número daqueles
que, pelos méritos de Jesus e pela intercessão da da SS.
Virgem, sua Mãe, têm de ressuscitar gloriosamente.
Pai Nosso, Ave Maria, Glória.

JACULATÓRIAS A SÃO JOSE
Dai-me São José, inteira confiança na vossa poderosa
intercessão.
Ao vosso serviço me consagro para sempre, ó São José.
São José, pela obediência que Jesus vos prestou, tornaime obediente a todas as vontades de Deus.
São José, que sois tão grande, e ao mesmo tempo tão
humilde, obtende-me a verdadeira humildade.
São José, salvai-nos. Nossa salvação está em vossas
mãos.
São José, sede sempre nosso pai e concedei-nos a graça
de sermos verdadeiros filhos vossos.
São José, penetrai nossos corações de contrição e tornainos mais sensíveis às amabilidades de Jesus.
São José, quero ser todo vosso, para preservar, por meio
de vós, todo de Jesus e Maria.
São José, lírio brilhante de castidade, conservai em nós
esta virtude dos anjos.
São José, aumentai a minha devoção à Maria.
São José, inflamai-nos no amor de Jesus.
São José, obtende-me um grande espírito de oração.
São José, poderoso protetor de nossas almas, livrai-me
de todo pecado.
São José, sede minha defesa nas tentações e a minha
força nas adversidades.
Dai-me, São José, a graça de vencer as paixões e ter
horror ao pecado.
São José, socorrei-me em todas as necessidades.
São José, rogai sempre para mim, a perseverança em
bem orar.
São José, consolador das almas aflitas, a vós recorro em
todas as minhas aflições.
São José, assisti-me em minha agonia.
São José, fazei que vos invoque sempre cheio de
confiança.
São José, fazei que eu ame a Jesus como Ele quer ser
amado por mim.

5) Ó vigilantíssimo custódio, íntimo familiar do Filho de
Deus encarnado, glorioso São José, quanto sofrestes para
alimentar e servir o Filho do Altíssimo, particularmente na fuga
com Ele para o Egito. Mas, qual não foi também vossa alegria o
por terdes sempre convosco o mesmo Deus e por verdes cair
por terra os ídolos egípcios. Por esta tristeza e por esta alegria,
alcançai-nos que, afastando para longe de nós o infernal tirano,
especialmente, com a fuga das ocasiões perigosas, sejam
extirpados do nosso coração todos os idílios de afetos terrenos
e que, inteiramente dedicados ao serviço de Jesus e de Maria,
para eles somente vivamos e, na alegria do seu amor,
expiremos.
Pai Nosso, Ave Maria e Glória.
6) Ó anjo da terra, glorioso São José, que cheio de pasmo
vistes o Rei do Céu submisso a vossos mandados, se a vossa
consolação, ao reconduzi-lo do Egito, foi turbada pelo temor de
Arquelau, contudo, sossegado pelo Anjo, permanecestes alegre
em Nazaré com Jesus e Maria. Por esta tristeza e por esta
alegria, alcançai-nos a graça de desterrar do nosso coração
todo temor nocivo, de gozar a paz da consciência, de viver
seguros com Jesus e Maria e também de morrer assistidos por
eles.
Pai Nosso, Ave Maria, Glória.
7) Ó exemplar de toda santidade, glorioso São José, que
perdeste, sem culpa vossa, o Menino Jesus, e com grande
angústia houvestes de procurá-lo por três dias até que, com
sumo júbilo, gozastes do que era vossa vida, achando-o no
Templo entre os doutores. Por esta tristeza e por esta alegria,
vos suplicamos, com o coração nos lábios, que interponhais o
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vosso valimento para que nunca se suceda perder a Jesus por
culpa grave; mas, se por desgraça o perdermos, com tão
grande dor o procuremos que o achemos favorável,
especialmente em nossa morte, para passarmos a gozá-la no
céu e lá cantarmos convosco suas divinas misericórdias.
Pai Nosso, Ave Maria e Glória.

Quando dermos o último suspiro, rogai por nós.
Quando nossa alma comparecer ao tribunal de Deus, rogai
por nós.
Se for condenada ao Purgatório, rogai por nós.
Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, perdoainos Senhor.

Rogai por nós, Santíssimo José.
Para que sejamos dignos das promessas de Cristo.

Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, ouvi-nos
Senhor.

Oremos: Ó Deus, que por Vossa inefável Providência Vos
dignastes escolher o bem-aventurado São José para Esposo
de Nossa 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.
Assim seja.

Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende
piedade de nós Senhor.
V. São José, patrono da boa morte, rogai por nós.
R. Para que sejamos dignos de morrer nos vossos braços.
Oremos: Ó querido São José, socorrei-nos em todos os
dias da nossavida, especialmente, porém, nos últimos momentos dela. Disponde então, das nossas almas para que
recebam
os
santos
Sacramentos
com grande fé,
com viva esperança e ardente caridade. Com a vossa poderosa intercessão afastai de nós os assaltos do
demônio Fazei que morramos para, juntamente convosco ir
bendizer a Jesus e Maria, por todos os séculos. Assim seja.

“O nome de São José é alegria do céu, esperança da terra e
terror do inferno.”
(Berlioux)

O Senhor recomendou à Santa Margarida que
tivesse sempre especial devoção a São José, e lhe
prestasse sempre filial homenagem.
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São José, que na hora da vossa morte fostes assistido pelo
Salvador e pela sua dulcíssima Mãe, rogai por nós.

COROA DE SÃO JOSÉ
Para implorar seu auxílio em qualquer necessidade

São José, que nas vossas agonias fostes confortado pelas
bênçãos do Redentor, rogai por nós.

V. Louvemos de todo o coração o Senhor Deus nosso, honrando e recomendando-nos com muito fervor a São José,
escolhido para a dignidade mais alta e excelente, depois da
divina maternidade.

São José, que nos vossos últimos instantes fostes consolado
pelas orações da Mãe da misericórdia, rogai por nós.

R. Por todos os séculos dos séculos.

São José, que a vossa morte pronunciastes tão suavemente,
os nomes de Jesus e Maria, rogai por nós.

Louvemos e demos graças à Trindade generosíssima, por ter
adornado o glorioso Patriarca São José, mais que nenhum
outro santo, com seus celestes dons divinos e carismas.

São José, que oferecestes os vossos últimos momentos para
alcançar uma boa morte aos vossos devotos, rogai por nós.

R. Por todos os séculos dos séculos.

São José, que morrestes, suavemente, entre os braços de Jesus e Maria, rogai por nós.

Louvemos e demos graças à Trindade bondosíssima, por ter
constituído o glorioso São José sobre sua família, e havê-lo
instituído em nosso favor, fiel administrador de todos os seus
bens.

São José, que Deus escolheu como protetor dos agonizantes,
rogai por nós.

R. Por todos os séculos dos séculos.

São José, que acudis em suas agonias aos que vos honram
durante a vida, rogai por nós.

Louvado, exaltado e glorificado seja o Pai Eterno, por ter
escolhido o excelso São José para que junto ao Filho de
Deus, fizesse suas vezes na terra, e por lhe ter dado um coração amoroso e paternal para com o divino Filho, e supliquemos-lhe com grande fervor e profundíssima humildade,
nos conceda benignamente o que tanto desejamos.

São José, que jamais permites uma morte má, entre os vossos fiéis devotos, rogai por nós.
Pela vossa morte felicíssima, rogai por nós.
Quando a doença nos abater, rogai por nós.

Amém.

Quando chegarem os nossos derradeiros instantes, rogai por
nós.

Pai-Nosso, Ave-Maria, Glória

Quando nossos olhos, obscurecidos pela aproximação da
morte, nada mais enxergarem deste mundo sensível, rogai por
nós.

Louvado, exaltado e glorificado seja o Filho Unigênito, por ter
recebido o excelso São José por seu Pai adotivo, e infundido
em seu coração um cuidado amoroso e diligente para zelar
por sua vida, alimentá-lo, vesti-lo e defendê-lo;

Quando os nossos ouvidos se fecharem às palavras dos
homens, rogai por nós.

E supliquemos-lhe confiantemente nos conceda a graça de
que tanto necessitamos.
Amém.

Quando o nosso coração pulsar pela última vez, rogai por nós.

Pai-Nosso, Ave-Maria, Glória
48

29

LADAINHA EM HONRA DE SÃO JOSÉ PEDINDO
UMA BOA MORTE

Louvado, exaltado e glorificado seja o Espírito Divino, que no
egrégio São José deu à Virgem Imaculada um esposo castíssimo, muito semelhante à celeste Senhora, e fiel custódio da
sua virgindade, enchendo ao mesmo tempo o coração do ilustre Patriarca de muito amor e grande estima do tesouro que
lhe tinha confiado;

Senhor, tende piedade de nós.

E roguemos-lhe e até importunemo-lo humildemente e com
afeto de filhos, para conseguir a graça de que tanto precisamos, que tanto desejamos, e pela qual tanto suspiramos.

Senhor, tende piedade de nós.

Senhor, tende piedade de nós.
Jesus Cristo, tende piedade de nós.

Jesus Cristo, ouvi-nos.

Amém.

Jesus Cristo, atendei-nos.

Pai-Nosso, Ave-Maria, Glória

Pai celeste, que sois Deus, tende piedade de nós.
Oração

Filho de Deus e Redentor do mundo, tende piedade de nós.

Oh! glorioso São José, a quem o Pai Eterno comunicou sua
paternidade, o Filho divino honrou com esta mesma qualidade
e o Espírito Santo escolheu para ser esposo de sua mesma
Esposa;

Espírito Santo, Deus, tende piedade de nós.

Eu vos felicito e vos dou mil parabéns, porque fostes levantado a tão alta dignidade e adornado de tantas graças.

São José, que morrestes no mais perfeito amor de Deus, rogai por nós.

Mas lembrai-vos oh! glorioso Santo, que de alguma maneira
também sois nosso pai, porque o sois de Jesus, nosso irmão
maior.

São José, que vivestes como se cada dia fosse o derradeiro
da vossa vida, rogai por nós.

Jesus,que pela nossa salvação vos dignastes morrer na cruz,
tende piedade de nós.

São José, que compreendestes tão bem a verdade de que
Deus nos concedeu o tempo, unicamente, para tratarmos da
salvação da nossa alma, rogai por nós.

Não esqueçais ainda que sois verdadeiro esposo de nossa
Mãe muita amada e por esse mesmo título também pai dos
filhinhos daquele Coração Imaculado.

São José, que considerastes este mundo como uma sombra
passageira, rogai por nós.

Ora, cheios de confiança filial, erguemos hoje os olhos e os
fitamos nesse vosso rosto bondosíssimo, e a Vós bradamos
na presente necessidade, bem assim como os pintinhos constantemente bradam por suas mães, e ainda com muito mais
razão, porque não há amor de mãe, por extremosa que seja,
que iguale nem se possa comparar ao amor que Vós nos
tendes.

São José, que nunca vos afeiçoastes àquilo que um dia há de
acabar, rogai por nós.
São José, que na vida nada desejastes, a não ser a eternidade feliz, rogai por nós.
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José obedientíssimo, rogai por nós.

Lançai, pois, um olhar amoroso para os que assim vos contemplam, e para os que a Vós clamam do fundo de seus corações.

José fidelíssimo, rogai por nós.
Espelho da paciência, rogai por nós.

Compadeçam-se essas entranhas, já de si tão ternas, das necessidades em que nos encontramos.

Amante da pobreza, rogai por nós.

Oh! Pai amado, que nossas obras digam com o nome que levais, que significa acréscimo; desempenhai dignamente o
título de Padroeiro e Protetor universal, que vos dá a Igreja.

Modelo dos operários, rogai por nós.
Honra da vida doméstica, rogai por nós.

Fazei conosco segundo a multidão de vossas misericórdias, e
sejam as obras garantia de vossos ofícios: fazei, enfim, como
quem sois.

Guarda das Virgens, rogai por nós.
Amparo das famílias, rogai por nós.

Olhai, Pai misericordiosíssimo, que não mudastes de
condição, que o vosso poder estende-se a todas as nossas
necessidades; eia, zelai por vossa honra.

Consolo dos aflitos, rogai por nós.
Esperança dos enfermos, rogai por nós.

E se tudo isto não bastar, vo-lo pedimos pelo grande amor
que tivestes a vossa amada Esposa e ao bom Jesus, de cuja
divina presença desejamos gozar convosco, por toda a eternidade, na celeste Jerusalém.

Padroeiro dos moribundos, rogai por nós.
Terror dos demônios, rogai por nós.
Protetor da Santa Igreja, rogai por nós.

Amém.

Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos
Senhor.
Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, ouvi-nos
Senhor.
Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende
piedade de nós.
Rogai por nós, São José
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 intercessor. Vós que viveis e reinais por todos os séculos. AMÉM.
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PRIMEIRAS QUARTAS-FEIRAS DEDICADAS A
SÃO JOSÉ

LADAINHA DE SÃO JOSÉ

A vós querido São José, recorremos, cheios de confiança,
solicitando o vosso valioso patrocínio.Ó querido São José,
pelo privilégio incomparável, de Esposo puríssimo da Imaculada Virgem, Mãe de Deus, Pai adotivo de Jesus, de chefe augusto da sagrada família, protegei a grande família de Jesus,
a santa Igreja Católica, o santo Padre o Papa! Conservai e aumentai a pureza de nossa mocidade, a felicidade e dedicação
dos esposos, o zelo dos pais na educação religiosa dos filhos!
Santificai nossas famílias, na fé e na piedade cristã, na união
dos corações e na paz! Ó querido São José, que com tanto
amor e carinho, criastes o nosso Sumo Sacerdote Jesus, despertai numerosas vocações sacerdotais e religiosas! Daí aos
escolhidos perseverança na vocação! Purificai e Santificai
nossos Sacerdotes! Acendei em seus corações zelo
apaixonado, pela glória de Deus e salvação das almas! Ó
querido São José, que tivestes a ventura de morrer nos braços de Jesus e de Maria, socorrei a nós e a todos os pobres
moribundos, para que confortados com os santos Sacramentos, possamos, confiantes, entregar nossa alma nas mãos
misericordiosas de Jesus, nosso Juiz, mas também nosso Salvador.Jesus, Maria, José, eu vos dou meu coração e minha
alma!Jesus, Maria, José, assisti-me na última agonia!Jesus,
Maria, José, expire em paz, entre vós, a minha alma. (Para
cada jaculatória: 7 anos de indulgência)

Senhor, tende piedade de nós.
Jesus Cristo, tende piedade de nós.
Senhor, tende piedade de nós.
Jesus Cristo,ouvi-nos.
Jesus Cristo, atendei-nos.
Deus Pai Celestial, tende piedade de nós.
Deus Filho, Redentor do mundo,tende piedade de nós.
Deus Espírito Santo, tende piedade de nós.
Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de
nós.
Santa Maria, rogai por nós,
São José,rogai por nós.
Ínclito descendente de Davi, rogai por nós.
Luz dos Patriarcas, rogai por nós.
Esposo da Mãe de Deus, rogai por nós.
Casto Guarda da Virgem, rogai por nós.
Pai nutrício de Jesus Cristo, rogai por nós.

Obs.: A Igreja no seu livro oficial de indulgências, concede indulgências de 5 anos, e indulgência plenária com as
condições de costume aos fiéis, que, na primeira quarta-feira
do mês, fizerem algum exercício piedoso em honra de São
José.As condições de costume são: Confissão, Comunhão e
visita a uma Igreja, rezando pelas intenções do Santo Padre.

Desvelado defensor do Filho de Deus, rogai por nós.
Chefe da Sagrada Família, rogai por nós.
José justíssimo, rogai por nós.José castíssimo, rogai por nós.
José prudentíssimo, rogai por nós.
José fortíssimo, rogai por nós.
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SALVE Ó SÃO JOSÉ
(Para o dia 19 e primeira 4ª feira de cada mês)

DEVOÇÃO DOS TRINTA DIAS A SÃO JOSÉ
Oh! amabilíssimo Patriarca, Senhor São José! Desde o
abismo de minha pequenez, dor e ansiedade, vos contemplo
com emoção e alegria de minha alma em vosso apoio do céu,
como glória e alegria dos bem-aventurados, mas também
como pai dos orfãos na terra, consolador dos tristes, amparador dos desvalidos, alegria e amor de teus devotos ante o
trono de Deus, de teu Jesus e de tua santa Esposa.

Salve, ó São José, Esposo de Maria, cheio de graça; Jesus e
Maria estão convosco; bendito sois entre todos os homens e
bendito é Jesus, o Filho de Maria.São José, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Eu Vos saúdo, glorioso São José, pelos grandes privilégios e alegrias que Deus
vos concedeu. Por eles vos suplico que me livreis de todo o
mal e que me alcanceis, principalmente, a graça do Senhor
nesta vida e depois a glória eterna para acompanhar-vos na
glorificação e Gozo do supremo Bem.Intercedei também pela
conversão dos infiéis, hereges e pecadores, pelos agonizantes e viajantes, pela perseverança dos justos, pelas almas
do purgatório, pela exaltação da fé católica e pela prosperidade de nossa Mãe, a Igreja, do Sumo Pontífice e de nossa
Nação.

Por isso eu, pobre, desvalido, triste e necessitado, a Vos dirijo
hoje e sempre minhas lágrimas e penas, meus rogos e clamores da alma, meus arrependimentos e minhas esperanças;
E hoje especialmente vos trago ante vosso altar e vossa imagem uma pena que consolais, um mal que remediais, uma
desgraça que impessais, uma necesidade que socorreis, uma
graça que obtenhais para mim e para meus seres queridos.
E para comover-vos e obrigar-vos a ouvir-me e conseguir-me,
vos pedirei e demandarei durante trinta dias continuos em reverência aos trinta anos que vivesteis na terra com Jesus e
Maria, e vos pedirei, urgente e confiante, invocando todos os
títulos que tenhas para compadecer-vos de mim e todos os
motivos que tenho para esperar que não vos negareis a ouvir
meu pedido e remediar minha necessidade;

Pai Nosso, Ave Maria e Glória.
Jaculatória: São José, modelo e protetor dos amigos do
Sagrado Coração de Jesus, rogai por nós.

Sendo tão certa minha fé em vossa bondade e poder, que ao
senti-la Vós sentireis também obrigado a obter e dar-me mais
ainda do que vos peço, e desejo.
Vos peço pela bondade divina que obrigou ao Verbo Eterno a
encarnar-se e nascer na pobre natureza humana, como Deus
de Deus, Deus homem, Deus do homem, Deus com o
homem.
Vos suplico por vossa ansiedade de sentir-vos obrigado a
abandonar a vossa santa Esposa, deixando-a sozinha, e vos
vendo sozinho sem ela.
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Vos rogo por vossa resignação dolorosíssima para buscar um
estabulo e um casebre para palácio e abrigo de Deus, nascido
entre os homens, que lhe obrigaram a nascer entre animais.
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CONSAGRAÇÃO DA FAMÍLIA A SÃO JOSÉ

Vos imploro pela dolorosíssima e humilhante circuncisão de
vosso Jesus, e pelo o Santo e dulcíssimo nome que lhe colocasteis por ordem do Eterno para alegria, amor e esperança
nossa.

Ó glorioso São José, que por Deus fostes escolhido para
cabeça e guarda da mais santa entre as famílias, dignai-vos
lá do céu ser, também, cabeça e guarda desta que aqui está
prostrada diante de vós e pede que a recebais sob o manto
do vosso patrocínio. Nós, desde este momento, vos
escolhemos para Pai, Protetor, Conselheiro, Guia e
Padroeiro e pomos debaixo da vossa guarda especial a
nossa alma, corpo e bens, quanto temos e somos, a vida e a
morte.Olhai-nos como vossos filhos e coisa vossa. Defendeinos de todos os enganos de nossos inimigos visíveis e
invisíveis. Assisti-nos em todos os tempos, em todas as
necessidades, consolai-nos em todas as amarguras da vida,
mas em especial, na agonia da morte. Dizei, em nosso favor,
uma palavra Àquele amável Redentor, que, em menino,
trouxestes em vossos braços, àquela Virgem gloriosa de
quem fostes amantíssimo Esposo.
Alcançai-nos deles
Bênçãos que conheceis serem necessárias ao nosso
verdadeiro bem e eterna salvação. Numa palavra, ponde
esta família no número das que amais e ela procurará, por
meio de uma vida, verdadeiramente cristã, não se tornar
indigna do vosso especial patrocínio.
Assim seja.

Vos demando por vosso sobressalto ao ouvir do anjo a morte
decretada contra vosso Filho Deus, por vossa obedientíssima
fuga ao Egito, pelas penalidades e perigos do caminho, pela
pobreza do desterro, e por vossas ansidades ao voltar do
Egito a Nazare.
Vos peço por vossa aflição dolorosa de três dias ao perder a
vosso Filho, e por vossa consolação suavíssima ao encontrar
lhe no templo;
Por vossa felicidade inefável dos trinta anos que vivesteis em
Nazare com Jesus e Maria sujeitos a vossa autoridade e
Providência.
Vos rogo e espero pelo heróico sacrifício, com que oferecesteis a vítima de vosso Jesus ao Deus Eterno para a cruz e
para a morte por nossos pecados e nossa redenção.
Vos demando pela dolorosa previsão, que vos fazia todos os
dias ao contemplar aquelas mãos infantis, pregadas um dia na
Cruz por agudos cravos;
Aquela cabeça que se reclinava dulcíssimamente sobre vosso
peito, coroada de espinhos; aquele corpo divino que apertavas
contra vosso coração, ensanguentado e estendido sobre os
braços da Cruz; aquele último momento em que o verias expirar e morrer por mim, por minha alma, por meus pecados.
Vos peço por vosso dulcíssimo trânsito desta vida nos braços
de Jesus e Maria, e vossa entrada no Limbo dos Justos no
céu, onde tinhas vosso trono de poder.
Vos suplico por vosso alegria e vossa glória, quando contemplasteis a Ressurreição de vosso Jesus, sua subida e entrada
nos céus e seu trono de Rei imortal dos séculos.
Vos demando por vossa felicidade inefável quando visteis sair
do sepulcro a vossa Santíssima Esposa, ressucitada, e ser
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levada aos céus por anjos, e coroada pelo Eterno, e entronizada em um lugar junto ao vosso como Mãe, Senhora e
Rainha do Céus, dos anjos e dos homens.

Sexta Dor de São José
Oh! anjo da terra, glorioso São José, que cheio de pasmo
vistes o Rei do Céu submisso aos vossos mandatos, se a
vossa consolação, ao reconduzi-lo do Egito, foi turbada pelo
temor do Arquelau, sossegado pelo Anjo, permanecestes alegre em Nazaré com Jesus e Maria.

Vos peço e rogo e espero confiadamente por vossos trabalhos, penalidades e sacrifícios na terra, e por vossos triunfos e
glória, feliz bem-aventuranza no céu com vosso Filho Jesus e
vossa esposa Santa Maria.

Por esta vossa dor e por esta vossa alegria, alcançai-nos que,
desocupado o nosso coração de vãos temores, gozemos paz
de consciência, vivamos seguros com Jesus e Maria, e também entre eles morramos.

Oh! meu bom São José! eu, inspirado nos ensinamentos da
Igreja Santa e de seus Doutores e Teólogos e no sentido universal do povo cristão, sinto em mim uma força misteriosa,
que me alenta e obriga a pedir-vos e suplicar-vos e esperar
que me obtenhas de Deus a grande e extraordinaria graça
que vou a por ante este teu altar e imagem e ante teu trono de
bondade e poder no céu:

Pai-Nosso, Ave-Maria, Glória
Sétima Dor de São José

Assim espero, Santo Patriarca.

Oh! exemplar de toda santidade, glorioso São José, que perdestes sem culpa vossa o Menino Jesus, e para maior angústia
houvestes de buscá-lo por três dias, até que com sumo júbilo
gozastes do que era vossa vida, achando-o no templo entre
os doutores.

Aqui, levantado o Coração ao alto, se pedirá ao Santo com
amorosa insistencia a graça que se deseja.

Por esta vossa dor e esta vossa alegria, suplicamos, com o
coração nos lábios, que interponhais o vosso valimento para
que nunca nos suceda perdermos a Jesus por culpa grave,
mas se por desgraça o perdermos, com tão contínua dor o
procuremos, que o achemos favorável, especialmente a gozálo no céu e lá cantarmos convosco eternamente Suas divinas
misericórdias.
Pai-Nosso, Ave-Maria, Glória
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DEVOÇÃO DO DIA 19 DE CADA MÊS

Quarta Dor de São José
Oh! fidelíssimo Santo, que também tivestes parte nos
mistérios de nossa redenção, glorioso São José, se a profecia
de Simeão a respeito do que Jesus e Maria tinham de sofrer
vos causou mortal angústia, também vos encheu de sumo
gozo pela salvação e gloriosa ressurreição, que igualmente
predisse, teria de resultar para inumeráveis almas.

Oração a Maria Santíssima
Amabilíssima Mãe minha; Gostais tanto de que veneremos a
vosso querido esposo São José, acendei mais em meu coração a chama da devoção a tão grande santo, e pela reverencia e amor que lhe tens, vos suplico me alcanceis de vosso
divino Filho o perdão de meus pecados e a graça que necessito para minha salvação; favor que espero não me negareis
pondo por medianeiro a meu patrono e advogado São José.
Amém.

Por esta vossa dor e por esta vossa alegria, obtende-nos que
sejamos aqueles que, pelos méritos de Jesus e pela intercessão da Virgem Sua Mãe, têm de ressuscitar gloriosamente.
Pai-Nosso, Ave-Maria, Glória
Quinta Dor de São José
Oh! vigilantíssimo guardião, íntimo familiar do Filho de Deus
encarnado, glorioso São José, quanto penastes para alimentar
e servir o Filho do Altíssimo, particularmente na fuga que com
ele houvestes de fazer ao Egito!

Oração a São José
Gloriosíssimo patriarca São José, digníssimo esposo da Mãe
de Deus, pai adotivo de nosso adorável Redentor e poderosíssimo advogado nosso em toda tribulação, em toda necessidade e em todo perigo: vos elejo por meu patrono e advogado
para toda minha vida e para minha morte.

Mas, qual não foi também vossa alegria terdes sempre convosco o mesmo Deus e por verdes cair por terra os ídolos do
Egito.

Vos peço humilde e com toda minha alma que me recebais,
santo meu, por perpétuo servo e escravo vosso, e que com
vosso poderoso valimento me alcanceis a continua proteção
de vossa Esposa, a Imaculada Virgem Maria e as
misericórdias de meu amantíssimo Jesus.

Por esta vossa dor e por esta vossa alegria, alcançai-nos que,
expelindo longe de nós o inferno tirano, especialmente com a
fuga das ocasiões perigosas, sejam derrubados de nosso
coração todos os ídolos de afetos terrenos e que inteiramente
empregados no serviço de Jesus e de Maria, para eles
somente vivamos e felizmente morramos.

Assisti-me sempre e abençoai minhas palavras, obras, ações,
pensamentos e desejos para que em tudo esteja de acordo
com a vontade divina, e assim, servindo-vos constantemente,
logre com vosso patrocinio uma feliz morte. Assim seja, Jesus,
Maria e José.

Pai-Nosso, Ave-Maria, Glória

Felicitações a São José por seus sete principais privilégios e
as felicidades dispensadas pelo Senhor:
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SETE DORES E ALEGRIAS DE SÃO JOSÉ

Primeiro Privilégio
Vos felicito, glorioso São José, e dou infinitas graças a Deus
por ter-vos escolhido para pai adotivo de seu unigênito Filho e
para guia do mesmo Jesus e de sua Santíssima Mãe em suas
penosas viagens durante sua vida mortal: por esta vossa felicidade, vos suplico que me guiais em minha viagem desta
vida a eterna, alcançando-me a graça de purificar minha alma
no santo Sacramento da penitência. Assim seja, Jesus, Maria
e José.

Primeira Dor de São José
Oh! Esposo puríssimo de Maria Santíssima, glorioso São
José, assim como foi grande a amargura de vosso coração na
perplexidade de abandonardes vossa castíssima Esposa, assim foi inexplicável a vossa alegria, quando pelo Anjo vos foi
revelado o soberano mistério da encarnação.
Por esta vossa dor e por esta vossa alegria, vos rogamos a
graça de consolardes agora e nas extremas dores, a nossa
alma com a alegria de uma boa morte semelhante à vossa entre Jesus e Maria.

Pai-Nosso, Ave-Maria e Glória.
Jesus e Maria, José, Joaquim e Ana, na vida e na morte amparai a minha alma.

Pai-Nosso, Ave-Maria, Glória

Segundo Privilégio

Segunda Dor de São José
Oh! felicíssimo Patriarca, glorioso São José, que fostes escolhido para o cargo de pai adotivo do Verbo Humanado, a dor
que sentistes ao ver nascer em tanta pobreza o Deus Menino,
que se transformou em celeste júbilo ao escutardes a angélica
melodia e ao verdes a glória daquela brilhantíssima noite.

Vos felicito, glorioso São José, e dou infinitas graças a Deus
porque vos concedeu favor de guardar da perseguição de
Herodes, para beneficio do mundo, a Jesus Cristo , verdadeiro
Pão da vida: por esta vossa felicidade vos suplico, que me
ajudeis a recebe-lo dignamente com frequencia, e particularmente, antes de morrer, por viático e prenda da vida eterna.
Assim seja, Jesus, Maria e José.

Por esta vossa dor e por esta vossa alegria, suplicamos a
graça de nos alcançardes que depois da jornada desta vida,
passemos a ouvir os angélicos louvores e gozar os resplendores da glória celeste.

Pai-Nosso, Ave-Maria e Glória.
Jesus e Maria , José, Joaquim e Ana, em vida e em morte amparai a minha alma.

Pai-Nosso, Ave-Maria, Glória
Terceira Dor de São José
Oh! obedientíssimo executor das divinas leis, glorioso São
José, o sangue preciosíssimo, que na Circuncisão derramou o
Redentor Menino vos transpassou o coração, mas o nome de
Jesus vo-lo reanimou, enchendo-o de contentamento.

Terceiro Privilégio
Vos felicito, glorioso São José, e dou infinitas graças a Deus,
porque vos concedeu a honra de fortalecer-vos e santificarvos com o frequente contato e o trato íntimo de nosso
adorável Redentor: por esta vossa felicidade vos suplico que
me alcanceis a graça não morrer sem o auxílio espiritual do
Sacramento da Extrema Unção que alivia a enfermidade cor -

Por esta vossa dor e por esta vossa alegria, alcançai-nos que,
sendo arrancados de nós os vícios nesta vida, com o nome de
Jesus no coração e na boca expiremos cheios de júbilo.
Pai-Nosso, Ave-Maria, Glória
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poral, se convém, e cura a alma dos pecados. Assim seja, Jesus, Maria e José.

Sexto Privilégio

Pai-Nosso, Ave-Maria e Glória.

Vos felicito, glorioso São José, e dou infinitas graças a Deus
porque vos concedeu a graça de morrer assistido com o maior
carinho por Jesus e Maria : por esta vossa inefável felicidade,
vos suplico que me alcanceis a de morrer abrasado em amor
de Deus e assistido por vossa Imaculada Esposa e por Vós
mesmo. Assim seja, Jesus, Maria e José.

Jesus e Maria, José, Joaquim e Ana, na vida e na morte amparai a minha alma.
Quarto Privilégio

Pai-Nosso, Ave-Maria e Glória.

Vos felicito, glorioso São José, e dou infinitas graças a Deus
porque vos concedeu uma fé vivíssima e constante com que
cresteis que era obra do Espírito Santo o fruto de vossa puríssima Esposa: por esta vossa felicidade, vos suplico que me
alcanceis a incomparável de viver e morrer com a maior firmeza na santa fé católica. Assim seja, Jesus, Maria e José.

Jesus e Maria, José, Joaquim e Ana, na vida e na morte amparai a minha alma.
Sétimo Privilégio

Jesus e Maria, José, Joaquim e Ana, na vida e na morte amparai a minha alma.

Vos felicito, glorioso São José, e dou infinitas graças a Deus
pelo privilégio que vós tivestes de ressucitar com Jesus Cristo
e subir a eterna glória: por esta vossa honra, vos suplico que
me alcanceis a de encontrar-me na hora de minha morte, disposto para merecer, desde aquele momento, o descanso
eterno dos santos. Assim seja, Jesus, Maria e José.

Quinto Privilégio

Pai-Nosso, Ave-Maria e Glória.

Pai-Nosso, Ave-Maria e Glória.

Jesus e Maria, José, Joaquim e Ana, na vida e na morte amparai a minha alma.

Vos felicito, glorioso São José, e dou infinitas graças a Deus
por ter vos escolhido para fiel ministro de Jesus e Maria na
terra: por esta vossa grande felicidade, vos suplico que me
alcanceis a de saber vos imitar, sirvindo fiel e constantemente
a Deus e a sua divina Mãe. Assim seja, Jesus, Maria e José.
Pai-Nosso, Ave-Maria e Glória.
Jesus e Maria, José, Joaquim e Ana, na vida e na morte amparai a minha alma.
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