
Orações para os 33 Dias de Consagração a São José  

 Introdução  

Com a frase "guardião do mistério de Deus" usada para descrever o papel de São José na história da salvação, 

o Papa São João Paulo II nos deixou com um ponto de partida certo quando começamos nossa Consagração 

de 33 Dias a São José. Cabe a nós, todos nós, sermos uma nova criação, nos tornarmos pessoas que, tendo 

sido unidos pelo Espírito Santo, agora estão focadas e proibidas de tirar a vida do Mistério de Deus, do mistério 

feito carne na pessoa de Jesus Cristo, aquele que nos convida a segui-Lo, chamados a nos tornarmos guardiões 

fiéis do mistério de Deus. 

 

Ao fazer essa consagração a São José, estamos pedindo ao Espírito Santo, através da proteção de São José e 

em imitação dele, para trazer auxílio a identidade que recebemos em nosso batismo, renascer para que 

possamos permanentemente voltar nosso olhar para a maternidade de Maria, para o bebê que cresceu em 

sabedoria e força, que pelo seu sofrimento, morte e ressurreição, um mundo é redimido, um amor 

definitivamente incontestável e proclamado. Jesus, por sua pessoa sagrada e carne, refez a família em uma 

manjedoura portadora de Deus, que detém o mistério da filiação, da verdadeira autodoação conjugal, da 

fidelidade casta ao longo da vida à vontade de Deus e à glória de seu nome.  

Deus usará está consagração para atraí-lo para uma elevação diferente, a partir do qual todo o mistério que 

é você será compreendido novamente no mistério de Deus; ele irá atraí-lo para abraçar uma nova visão e 

identidade, uma visão que está presa em seu plano, no mistério de Cristo, assim em sua identidade e missão, 

com a ajuda celestial de São José, pode, como uma joia preciosa, irradiar a luminescência da ressurreição, a 

esperança que não pode decepcionar. Se ainda não entendemos que Jesus e seu sofrimento, morte e 

ressurreição é o novo ponto de virada para a história - para cada um de nós e para toda a nossa história - 

então precisamos especialmente dessa consagração. Precisamos da ajuda daquele a quem Deus confiou este 

mistério, para contribuir e nos ajudar a remover as escamas de nossos olhos, que incomodou São Paulo e 

ainda nos frustra, para que a grandeza que Deus tem reservado para todos nós, sua glória, possa ser revelada. 

Peço que se juntem a mim, e a toda a Arquidiocese de Detroit, neste Dia dos Pais - mais particularmente todos 

os homens que têm o carisma da paternidade, sacerdotes e paroquianos - para caminhar nestes 33 dias com 

São José, confiantes de que, com sua ajuda, seremos feitos pelo Espírito Santo, guardiões mais aptos do 

mistério de Deus. Peço a vocês, jovens e idosos, que prestem atenção aos desafios contidos nesta 

consagração, que vejam neles um desafio à nossa complacência e torpor, que comecem a exercitar de novo 

o dom que se torna claro para nós enquanto meditamos sobre a maternidade de Maria e a maternidade de 

nossas amadas esposas. 

Se você pular um dia nesta consagração, não tenha medo. Estamos todos correndo o mais rápido que 

podemos. Apenas reze a oração perdida no dia seguinte e continue com sua consagração. Deus abençoe a 

todos nós e nos conceda compartilhar na renovação de todos as nossas famílias. 

— Bispo Gerard Battersby  



Dia 1 – Nobre descendente de Davi 

Os profetas do Antigo Testamento sempre ensinaram que o Messias sairia da semente de Davi, o grande herói-

rei a quem os judeus olhavam para trás com tanto orgulho. A profecia foi primeiramente declarada pelo profeta 

Nathan ao próprio Rei Davi:   

No tempo em que eu estabelecia juízes sobre o meu povo. Concedo-te uma vida tranquila, livrando-te de 
todos os teus inimigos. O Senhor anuncia-te que quer fazer-te uma casa. Quando chegar o fim de teus dias e 
repousares com os teus pais, então suscitarei depois de ti a tua posteridade, aquele que sairá de tuas 
entranhas e firmarei o seu reino. Ele me construirá um templo e firmarei para sempre o seu trono real. (2 
Samuel 7:11-13)   

José era do sangue real de Davi. Os Evangelhos de Mateus e Lucas mostram a linhagem de José ao rei Davidico. 

Embora Jesus não seja o filho biológico de José, ele é o Filho de José por lei e, portanto, tem o direito legal de 

ser chamado de descendente do rei Davi. José é chamado de "Filho de Davi" pelo anjo que o instruiu a levar 

Maria para sua casa (Mateus 1:20). O anjo o lembra de sua ascendência real e do papel que Deus lhe deu na 

vinda do Messias. 

  

Deus dá a cada um de nós um papel em Seu plano de salvação. Você nasceu para um momento como este 

(Esther 4:14). Reflita sobre o papel que Deus lhe deu e às pessoas que Ele confiou a você.    

São José, rogai por mim para que eu possa ter a graça de cumprir meu papel e cuidar do povo que Deus 
confiou a mim.  

Reze a Ladainha de São José.  

Desafio Diário: Reflita sobre sua identidade exaltada como um filho amado de Deus, o Pai, e como você está 

ajudando aqueles que confiam aos seus cuidados a se aproximarem de Jesus.     

 

Dia 2 – Luz dos Patriarcas 

São José é chamado de Luz dos Patriarcas porque ele é a luz brilhante entre os precursores de Cristo. Ele foi um 

dos grandes patriarcas de uma longa linhagem de servos de Deus (Abraão, Isaque, Jacó, Davi etc.) que esperou 

pelo Messias. Todos os patriarcas do Antigo Testamento previram a luz paterna de Deus brilhando através da 

paternidade de São José.  

  

São José é o portador da luz e nos ajuda a receber a luz de Cristo. Ele traz 

Jesus, a verdadeira Luz do Mundo, para nós tão bem que podemos ser uma luz para os outros. Jesus diz:   

  

Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre uma montanha nem se acende 
uma luz para colocá-la debaixo do alqueire, mas sim para colocá-la sobre o candeeiro, a fim de que brilhe a 
todos os que estão em casa. Assim, brilhe vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas 
obras e glorifiquem vosso Pai que está nos céus. (Mateus 5:14-16)  
  

São José, rogai por mim para que a luz de Cristo ilumine a minha vida para que minhas palavras e ações 
glorifiquem nosso Pai celestial.  
 



Reze a Ladainha de São José. 
 
Desafio Diário: Identifique uma maneira de você ser a luz de Cristo para aqueles que você encontrar e servir 

neste dia.  

 

Dia 3 – Esposo da Mãe de Deus 

Em 19 de março, a Igreja celebra a Solenidade de São José, mas o fazemos por referência ao seu ser "o Cônjuge 

da Virgem Maria". Na verdade, toda a vida de São José é definida por sua relação com os outros. Ele é o pai 

terreno de Jesus, e o marido de Maria. O dia da festa celebra sua fidelidade e coragem em cumprir suas 

obrigações com cada um deles. Onde alguns transmitem sua própria virtude superficial através das mídias 

sociais, St Joseph é mais um "Nike man": ele apenas faz isso. Ele é um excelente contratestemunha para as 

obsessões modernas com autonomia.  São José é o homem tranquilo da ação e suas ações são orientadas para 

a vontade de Deus. Qualquer visão que ele possa ter tido de sua vida foi radicalmente alterada naquela noite 

quando o anjo apareceu para ele em um sonho: 

  

"Enquanto assim pensava, eis que um anjo do Senhor lhe apareceu em sonhos e lhe disse: “José, filho de 
Davi, não temas receber Maria por esposa, pois o que nela foi concebido vem do Espírito Santo. Ela dará à 
luz um filho, a quem porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo de seus pecados." (Mateus 1:20-
21)  
  

Após essa visão, nos disseram que quando José acordou, ele fez o que o anjo lhe disse (Mateus 1:20-22, 24). 
Tendo contemplado uma vida sem Maria, ele agora vê que ser marido de Maria e criar um filho, não 
biologicamente seu, será seu futuro.  Jesus é o Filho de Deus, e a Segunda Pessoa da Trindade; Maria é a Mãe de 
Deus e a Mãe da Igreja; e José é lembrado em relação a eles. A grandeza de José deve ser encontrada em sua 
vontade de deixar Maria e Jesus serem quem deveriam ser. Como João Batista, ele diminui para que eles 
possam crescer. i 

  

São José, rogai para que eu possa imitar seu altruísmo e deixar de lado minhas próprias ambições pela 
vontade de Deus... para que você possa crescer, e eu possa diminuir.  
 
Reze a Ladainha de São José. 
  
Desafio Diário: Examine o quão disposto você está a deixar de lado seus próprios planos e ambições e como São 

José silenciosamente procura atender às necessidades dos outros primeiro.    

 

Dia 4 – Guardião casto da Virgem 

São José foi o Esposo da Mãe de Deus, mas por uma anomalia maravilhosa também o Guardião de sua 

Virgindade. Assim como em Maria são combinadas milagrosamente duas coisas aparentemente incompatíveis, 

maternidade e virgindade; assim também em José, por ser marido de Maria e ainda escudo da virgindade de 

sua esposa. São José e Maria viviam no que é frequentemente chamado de "casamento josefino". Eles eram 

realmente marido e mulher, mas nunca se envolveram em relações sexuais. Ambos foram consagrados a Deus 

e sacrificaram um bem natural para um bem maior: a salvação das almas. 

  



Castidade é uma virtude importante. Ser casto é ter autodomínio e estar no controle de suas paixões e 

sexualidade. A castidade preserva o coração e o corpo humanos para autodoação autêntica. Todas as pessoas, 

não importa sua vocação na vida, são chamadas à castidade.  

  

Ao lado de Jesus, São José é o maior exemplo de castidade masculina. Em uma mensagem dada pelo próprio 

São José a Santa Maria Ephrem em março de 1958, ele diz: "Que os pais também imitem minha grande pureza 

da vida e o profundo respeito que tenho pela minha esposa imaculada. Que sejam um exemplo para seus filhos 

e companheiros, nunca fazendo intencionalmente nada que causasse escândalo entre o povo de Deus." ii São 

José era casado com uma bela mulher, e ele a tratou com respeito, dignidade e reverência. Se os homens 

fossem mais como São José - protetores e defensores da beleza, em vez de usuários e abusadores do mistério 

feminino - que mundo diferente seria este! 

  

Enquanto alguns homens são chamados para o celibato consagrado, a maioria dos homens são chamados para o 

casamento. Ambas as vocações são necessárias. Sem casamento, não há filhos. Sem padres, não há 

Sacramentos. Homens casados precisam ser castos no casamento; padres e bispos precisam ser castos em seu 

sacerdócio. Deus quer que todos os homens modelem a castidade e a autodoação de São José. iii 

  

São José, em um mundo cego pela impureza, me ajuda a resistir às tentações e a ter autodomínio sobre 
minhas paixões. Rogue para que eu viva minha vocação de forma casta e sagrada.  
 
Reze a Ladainha de São José. 
  
Desafio Diário: Resolva hoje enfrentar decisivamente padrões de pensamentos impuros, palavras e ações e 

substituí-los pela virtude da castidade com a ajuda de São José.  

 

Dia 5 – Pai Adotivo do Filho de Deus 

A nomeação de uma criança no antigo costume judaico era responsabilidade legal do pai. Jesus não tinha pai 

terreno; portanto, pertencia ao Seu Pai Celestial para conferir a Ele seu nome. Deus, o Pai, transferiu este direito 

para José, de modo que em Seu lugar, ele deveria dar-Lhe o nome de Jesus (Mateus 1:21). Ao fazê-lo, Deus, o 

Pai, conferiu a José os cuidados paternos de Seu Filho Só-Gerado.  

  

A paternidade de São José é um mistério que merece profunda reflexão. Podemos ver o anúncio do anjo a José 

como a contrapartida para a Anunciação do anjo Gabriel para Maria. José, como Maria, foi chamado para seu 

papel na história da salvação. Além disso, o papel de São José na história da salvação se estende até os dias 

atuais. Em sua aparição a Santa Maria Ephrem, São José revela o seguinte: 

  

"Toda paternidade é abençoada em mim, a quem o Pai Eterno escolheu como seu representante na terra, o Pai 

Virgem de seu próprio Filho Divino. Através de mim, o Pai Celestial abençoou toda a paternidade, e me disse que 

ele continua e continuará a fazê-lo até o fim dos tempos. Minha paternidade espiritual se estende a todos os 

filhos de Deus, e junto com minha Esposa Virgem eu cuido deles com muito amor e solicitude." Iv 

  

Em sua vida terrena, São José compartilharia muitos mistérios que ele não entenderia. Sua vida teria muitas 

reviravoltas, e ele seria constantemente jogado em circunstâncias que exigiriam o exercício da confiança cega e 



heroica em Deus. Paternidade terrena (seja biológica ou espiritual) também exige confiança heroica em Deus. A 

vida está cheia de circunstâncias além do nosso controle. No entanto, os pais de hoje podem se confortar com o 

amor e a paternidade espiritual de São José. Como ele cuidou de Jesus na terra, ele vai cuidar de você também 

em sua peregrinação terrena.  

São José, rogai para que eu confie nos planos de Deus para mim e para minha família, especialmente quando os 

tempos são difíceis. Cuide da minha vida e seja meu provedor e protetor em um mundo cheio de incertezas.  

Reze a Ladainha de São José. 

Desafio Diário: Recorra a São José por sua paternidade espiritual e a graça de imitar sua confiança completa em 

Deus para cada desafio atual e imprevisível em cuidar de sua família (ou de sua família paroquial).    

 

Dia 6 – Zeloso Defensor de Cristo 

São José é chamado de Defensor Zeloso de Cristo porque quando Cristo foi ameaçado e perseguido ele não 

hesitou, nem mesmo por um momento, para defender e proteger Jesus e Maria. Quando Herodes ameaçou 

matar o menino Jesus, ele ouviu as instruções de Deus e obedeceu, levando a Sagrada Família ao Egito:  

“Depois de sua partida, um anjo do Senhor apareceu em sonhos a José e disse:” Levanta-te, toma o menino 
e sua mãe e foge para o Egito; fica lá até que eu te avise, porque Herodes vai procurar o menino para 
matar”. José levantou-se durante a noite, tomou o menino e sua mãe e partiu para o Egito.” (Mateus 2:13-
14)  

Nós também temos a oportunidade e o dever de defender Cristo e Sua Igreja hoje. Temos Cristo plenamente 
presente entre nós no Santíssimo Sacramento. A Eucaristia, o próprio corpo, sangue, alma e divindade de Cristo, 
é seu presente mais precioso para nós, mas muitas pessoas não entendem ou acreditam em Sua presença real 
na Eucaristia. Nós mesmos mostramos realmente amor e reverência a Cristo no Santíssimo Sacramento? Vamos 
à missa fielmente e levamos o povo que Deus nos confiou ao nosso Senhor Eucarístico? Como discípulos de 
Jesus, seremos criticados, odiados, ridicularizados e zombados pelo mundo - muitas vezes por nossa própria 
família e amigos. Nosso sofrimento pode ser grande, mas nosso testemunho a Jesus será maior. 
  
Vamos resolver hoje fazer da Eucaristia uma prioridade em nossas vidas. Que Jesus transforme nossos corações. 

Sejamos um Santo Vaso de Cristo e uma luz para brilhar em um mundo cheio de escuridão. Se quisermos ser a 

Luz de Cristo para os outros, devemos vir e receber Cristo na Santa Eucaristia, com humildade e entrega. 

  

São José, Defensor de Cristo! Ensine-nos a defender Cristo zelosamente. Rogai por nós para que possamos 
ser dignos de amar e defender Jesus como você o amou e o defendeu.  
 
Reze a Ladainha de São José 
  
Desafio Diário: Reflita sobre a realidade e o poder de Jesus que está presente em sua totalidade na Santa 

Eucaristia, e se não já, tornar a missa dominical algo inegociável para sua família.  

 

Dia 7 – Chefe da Sagrada Família 

 

“Seus pais iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa... Em seguida, desceu com eles a Nazaré e 
lhes era submisso.” (Lucas 2:41, 51) 



 
Jesus, Maria e José compõem a Sagrada Família. Jesus era Deus, e Maria, a Mãe de Deus; e ainda vemos pela 
passagem acima que São José foi chefe da Sagrada Família; durante trinta anos Jesus e Maria lhe prestaram 
homenagem e obediência. 
  
A Santa Igreja Católica ensina, através das Escrituras e Tradição, que o marido é o chefe de sua família e tem 

autoridade dada por Deus sobre sua esposa e filhos. Este dom de autoridade não dá a um marido maior 

dignidade do que sua esposa. Ambos são membros iguais do pacto conjugal, como é refletido por Deus criando 

mulher do lado do homem (ao contrário de sua cabeça ou pés). Em vez disso, esta ordem de autoridade reflete 

a ordem divina entre Deus, Cristo e o homem. As Escrituras Sagradas claramente afirmam que Deus atribuiu a 

responsabilidade da liderança espiritual na casa aos maridos: 

 

“Sujeita-vos uns aos outros no temor de Cristo. As mulheres sejam submissas a seus maridos, como ao 

Senhor, pois o marido é o chefe da mulher, como Cristo é o chefe da Igreja, seu corpo, da qual ele é o 

Salvador. Ora, assim como a Igreja é submissa a Cristo, assim também o sejam em tudo as mulheres a seus 

maridos. Maridos, amai as vossas mulheres, como Cristo amou a Igreja e se entregou por ela, para 

santificá-la, purificando-a pela água do batismo com a palavra, para apresentá-la a si mesmo toda gloriosa, 

sem mácula, sem ruga, sem qualquer outro defeito semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim os 

maridos devem amar as suas mulheres, como o seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher ama-se a si 

mesmo.” (Efe 5:21-28) 
  

Nesta passagem, São Paulo está pedindo que as esposas se coloquem livremente sob os cuidados de seus 

maridos e ele chama os maridos em seu papel de "chefe" da família para serem como Cristo. Com Jesus como 

modelo, isso só pode significar que o homem deve seguir o caminho de um servo-líder. O homem morre para si 

mesmo e prioriza as necessidades de sua família (ou família paroquial) sobre as suas próprias. Ele está 

preocupado com o bem-estar espiritual da família. Ele procura maneiras de ajudar seus membros a crescer em 

sua relação com Deus. Ele fornece apoio físico, graça e encorajamento. Ele está pronto para proteger, ajudar e 

defender. Nos bons e maus momentos, ele está pronto para dar sua vida para aqueles que foram confiados aos 

seus cuidados.  

  

Jesus e Maria eram encantados com a chefia de São José. Seu exemplo paternal mostra que força, autoridade e 

chefia devem estar a serviço dos outros. Famílias e paróquias ao redor do mundo serão fortalecidas se maridos, 

pais e pastores imitarem São José.  

  

São José, Chefe da Sagrada Família, me ajude a viver meu papel como chefe da minha casa (ou chefe da 
minha paróquia) em humilde serviço. Rogue para que eu possa ter a graça de imitar o sacrifício de Cristo e 
amar aqueles que você confiou aos meus cuidados.  
 

Reze a Ladainha de São José 
  
Desafio Diário: Pense em uma maneira de "morrer para si mesmo" e priorizar as necessidades de sua família (ou 

as necessidades de sua família paroquial) sobre as suas próprias. Comprometa-se com esse comportamento por 

pelo menos uma semana.   

 



8 – Mais Justo 

 

As Escrituras atribuem a José o maior elogio: ele era um homem "justo". Ao dizer que José era "justo", as 

Escrituras revelam que ele estava completamente aberto a tudo o que Deus queria fazer por ele. Tornou-se 

santo abrindo-se totalmente a Deus. Joseph também era um homem honrado...um homem de honestidade, 

integridade e virtude. São José é o maior e mais sagrado santo depois da própria Mãe Santíssima. Na verdade, 

alguns dos Doutores da Igreja disseram que nunca houve graça dada a nenhum dos santos (exceto Maria) que 

não foi dada a São José também. 

  

A virtude da justiça envolve "dar a outro o seu devido". Por exemplo, em nossa relação com Deus, devemos a 

Ele ser grato por nossa existência, louvar a Ele por Sua bondade, e ter gratidão pelas muitas maneiras que Ele 

nos abençoou. Em nossa relação com os outros, significa tratar familiares, amigos, vizinhos, colegas de trabalho, 

paroquianos e todas as pessoas com amor, dignidade e respeito. Lembre-se do que Jesus diz: "O que quereis que 

os homens vos façam, fazei-o também a eles." (Lucas 6:31) 
 

São Tomás de Aquino diz que Deus dá graça proporcional ao nosso ofício e ao nosso estado de vida. Então, se 

você é um marido e pai, você terá a graça de ser um marido e pai santo. Se você é um padre ordenado, você 

terá a graça de ser um padre e pai espiritual para o seu povo. Imagine quanta graça São José recebeu para ser o 

pai adotivo do Filho de Deus e o cônjuge da Mãe de Deus! No entanto, ser uma pessoa justa não acontece 

automaticamente. É preciso uma atitude e mentalidade específicas para querer fazer o que é certo e desejo de 

receber a graça de Deus. Devemos perguntar a nós mesmos: "Eu quero fazer o que é certo aos olhos de Deus? 

Estou aberto à graça de Deus para transformar meu coração e minha mente para crescer em virtude da justiça? 

Eu quero desenvolver a integridade e o caráter de São José? 

  

São José, Mais Justo, rogue para que eu possa crescer em virtude da justiça. Ajude-me a examinar minha 
vida para ver se estou realmente aberto a tudo o que Deus quer de mim.  
 
Reze a Ladainha de São José 
  
Desafio Diário: Resolva ser completamente verdadeiro e justo em todas as interações que você tem neste dia.  

 

Dia 9 – O mais casto 

 

Em 1998, em uma aparição a Edson Glauber, estudante universitário brasileiro, o Menino Jesus falou com Edson 

sobre o coração mais casto de São José. Jesus disse: "Aqui neste Coração você vai me encontrar vivo, porque é 

puro e santo. Que todos os corações possam ser como este, para que eles possam ser minha casa na Terra. 

Imite este Coração para que você possa receber minhas graças e bênçãos." v 

  

Quantos corações são como o de São José? Luxúria é o vício predominante no coração de muitos homens hoje. 

O mundo está cheio de ações imorais e cheias de luxúria. Essas ações ofendem muito Deus, arruínam famílias e 

clamam por justiça aos céus.  As Escrituras dão um aviso claro sobre evitar a imoralidade: 

  

“Mortificai, pois, os vossos membros no que têm de terreno: a devassidão, a impureza, as paixões, os maus 
desejos, a cobiça, que é uma idolatria”. (Colossenses 3:5)  



 
São José é um poderoso intercessor na batalha pela pureza.  Se as tentações contra a pureza espancarem sua 

mente, coração e alma, agarrem-se a São José! São José é capaz de aumentar a virtude da castidade em seu 

coração e levá-lo ao amor verdadeiro e virtuoso de Deus e do próximo. A Igreja precisa de virtuosos e 

sacerdotes sagrados, e o mundo precisa de homens santos que amam suas esposas como São José amava 

Maria. Se os homens reverenciarem suas esposas como templos sagrados, as famílias serão renovadas, e os 

males de nossa era que atacam a dignidade da pessoa humana serão superados. vi 

  

São José, o mais casto, rogue para que eu possa crescer em virtude da castidade. Ajude-me a ser vitorioso 
contra a luxúria e triunfante sobre o pecado. Lute por mim contra a maldade e armadilhas do diabo e ajude-
me refugiar em você. 
 
 Reze a Ladainha de São José 
  
Desafio Diário: Honestamente e em oração confronte e exponha quaisquer pensamentos e ações luxuosas que 

você entretém ou se envolva neste dia, por mais aparentemente inofensivo, ou insignificante, ou habitual. 

Decida trazê-los para o sacramento da Reconciliação.  

 

 

Dia 10 – Mais Prudente 

 

Prudência é a mãe de todas as virtudes e a virtude chave na tradição moral cristã; é a capacidade de fazer 

julgamentos certos. Prudência nos ajuda a determinar nosso verdadeiro bem em todas as circunstâncias. 

Sabedoria e prudência andam de mãos dadas. Sabedoria é conhecimento combinado com a experiência prática 

necessária para usá-lo efetivamente no momento certo ou na situação certa. Prudência é a capacidade de agir 

de acordo com o conhecimento e a sabedoria. O Livro dos Provérbios nos ajuda a ver o valor da sabedoria e 

prudência: 

  

“Recebei a instrução e não o dinheiro. 

Preferi a ciência ao fino ouro, 

pois a Sabedoria vale mais que as 

pérolas e joia alguma a pode igualar. 

Eu, a Sabedoria, sou amiga da prudência, 

possuo uma ciência profunda.” 

(Provérbios 8:10-12)  

  

Em todas as situações da vida, São José era um modelo de prudência. Ele orou e esperou o Senho revelar os 

mistérios da gravidez de sua esposa para ele. Ele educou o Homem-Deus, e, em todas as situações, permitiu 

prudência para governar suas ações. Cada vez que José sabia a vontade de Deus, ele agiu decisivamente, 

rapidamente e com precisão. Ele agiu nem precipitadamente nem timidamente, mas prudentemente. vii 

  

A vida real tem infinitas oportunidades de exercer a virtude da prudência. Alguns atos são intrinsecamente 

maus, e nunca devem ser feitos. Mas essa lista é curta, então a maior parte da vida requer julgamento 

prudencial. Rezemos e peçamos a São José um aumento da prudência.  



  

São José, ajude-me a aumentar a virtude da prudência. Me guie para fazer o que é certo, não importa o 
quanto eu tenha que sofrer por isso.  
 
Reze a Ladainha de São José 
 
Desafio Diário: Existem situações na minha vida agora que requerem grande sabedoria e prudência para saber a 

coisa certa a fazer? Se assim for, identifique-os e decida buscar sabedoria piedosa através de conselhos e 

orações para estar preparado para agir com prudência 

 

Dia 11 – Mais corajoso 

 

São José brilha como um modelo de coragem e fortaleza. Quando dito pelo anjo "Não temas receber Maria por 

esposa", (Mateus 1:20) ele corajosamente obedeceu. Ele viajou muitos quilômetros até Belém no frio e no 

vento, apenas para encontrar a rejeição quando chegou lá. Ele encontrou refúgio em um abrigo de animais para 

o nascimento de Jesus. Poucos dias depois, ele surgiu cedo para fugir para o Egito salvando o Menino Jesus das 

ameaças cruéis e assassinas do rei Herodes. Diante de tantas dificuldades, São José cresceu e enfrentou os 

obstáculos em sua vida com coragem viril.  

  

A virtude principal da fortaleza fortalece a vontade e dá a uma pessoa coragem e uma firme determinação para 

fazer a vontade de Deus, mesmo em meio a um grande sofrimento. A fortaleza nos ajuda a superar todos os 

perigos, obstáculos e medos; permite que uma pessoa resista a quaisquer dificuldades que possam impedi-lo de 

alcançar seu verdadeiro objetivo.   

  

Do que você tem medo? Perder sua saúde? Perder seu emprego? Prover sua família? Cuidar de sua paróquia? 

Tem medo de rejeição? Você tem medo de não se igualar com os outros? Diz-se que, na Bíblia, Deus nos diz 

"Não tenha medo!" 365 vezes – uma para cada dia do ano. Claramente, Deus nos chama a confiar nele e ter 

coragem: 

  

“Coragem! E sede fortes. Nada vos atemorize, e não os temais, porque é o Senhor, vosso Deus, que marcha 
à vossa frente: ele não vos deixará nem vos abandonará.” (Deuteronômio 31:6)  
  
“Deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não vo-la dou como o mundo a dá. Não se perturbe o vosso 
coração, nem se atemorize!” (João 14:27)  
  

“Mas Jesus logo lhes disse: “Tranquilizai-vos, sou eu. Não tenhais medo!” (Mateus 14:26)  
  
É fácil ser corajoso quando os tempos são bons, mas é difícil ser corajoso quando os tempos são difíceis. 

Quando as coisas ficarem difíceis, podemos chamar St. José para nos ajudar a ser corajosos. Podemos pedir sua 

intercessão para que Jesus possa nos infundir com força e coragem através do poder do Espírito Santo.  Pois é 

de Jesus Cristo que recebemos a graça e as virtudes, só que nos tornamos não apenas filhos de seu pai terreno 

São José, mas filhos adotivos de nosso Pai no céu. 

  

São José, ajude-me a imitá-lo e a ser corajoso, especialmente em tempos cheios de dificuldade e tristeza. 
Dê-me a coragem de ser uma testemunha boa e fiel a Jesus Cristo em palavra e em ação. 



 Reze a Ladainha de São José.  
  
Desafio Diário: Identifique uma circunstância em sua vida onde você precisa de maior coragem. Peça o dom da 

coragem e a ajuda de São José para dar os próximos passos necessários para enfrentar seu desafio.  

 

Dia 12 – Mais Obediente 

Obediência requer confiança. A falta de confiança por parte de nossos primeiros pais (Adão e Eva) foi o que fez 

com que toda a humanidade caísse no pecado. No Jardim do Éden, o diabo incutiu em suas mentes dúvidas 

sobre a confiabilidade de Deus e enganou nossos primeiros pais para desobedecer a Deus. Desde então, a 

humanidade tem lutado para confiar e obedecer a Deus.  

  

Na cultura de hoje, a obediência é em grande parte mal compreendida. Muitas pessoas são da opinião de que a 

obediência limita sua liberdade. Para eles, liberdade significa a capacidade de fazer o que quiserem com pouco 

ou sem limites. Neste caso, a liberdade é sempre de alguma coisa, mas para um cristão, a liberdade é sempre 

para alguma coisa. A compreensão cristã e bíblica da liberdade é a capacidade e a habilidade de obedecer a 

Deus. Emparelhar liberdade e obediência parece paradoxal, mas ao obedecer a Deus, somos verdadeiramente 

livres porque cada um de nós nos tornamos o homem que Ele nos criou para ser. A própria natureza que Ele nos 

deu é aperfeiçoada pela obediência libertadora da fé. 

  

Encontramos em São José um modelo refrescante de obediência.  Considere como ele segue as ordens de Deus 

através do anjo.  Ele, herdeiro do trono de Davi, o rei, vive a humilde vida de um carpinteiro.  Noivo da jovem 

virgem Maria, ele talvez visse sua vida futura como um conforto: um emprego estável, uma esposa amorosa, 

uma existência simples.  

  

Então ele recebe seu chamado:  ser um pai terreno para o próprio Deus. Ele poderia ter dito não, mas em vez 

disso, ele ouve o anjo, viaja para Belém, e monta uma casa lá após o nascimento de Cristo.  Ele ouve novamente 

o anjo e foge para o Egito, e originalmente tentou retornar a Belém, mas muda seus planos em acordo com a 

vontade de Deus e retorna a Nazaré. 

  

Em nossas vidas, às vezes tentamos ordenar a Deus.  Tendemos a colocar nossas vontades contra a de Deus e 

colocar condições sobre o que esperamos dele. No entanto, mesmo com nossas tentativas de descarrilar Seus 

planos para nós, Deus ainda guia nossas vidas. No entanto, quanto mais lutarmos contra a Providência de Deus, 

mais tempo levará para sermos verdadeiramente felizes. Deus tem um plano para nossas vidas, e é do nosso 

interesse ouvi-Lo.  Afinal, ele é Deus.   

  

Vá para São José para se tornar filhos obedientes da Igreja. 

  

São José, ajude-me a examinar minha vida para descobrir o que me impede de confiar e obedecer a Deus 
mais plenamente. Rogue por mim para que eu possa ter um coração humilde e ceder a Deus o tempo todo.  
 
Reze a Ladainha de São José 
 



Desafio Diário: Identifique uma área de sua vida onde você resiste à obediência à vontade de Deus.  Reze a São 

José por um aumento de confiança para que você possa experimentar a verdadeira liberdade que vem através 

da obediência a Deus.  

 

Dia 13 – Mais Fiel 

 

Quando um homem tem fé, ele está na posse de algo inestimável, algo que age como um baluarte impenetrável 

contra o sofrimento e os julgamentos da vida. Pense em um homem de fé verdadeira que você encontrou. 
Homens como este são construídos a partir de algo diferente, quase como se não vivessem pelas mesmas 

normas, máximas e valores mais comumente encontrados entre os homens. Eles têm uma determinação que 

desafia o que a maioria considera razoável. Não importa a era ou circunstância, um homem de verdadeira fé 
vive com sua bússola dirigida a Deus, superando todo e qualquer obstáculo. viii 

 

São José é o modelo desse tipo de fé. José sabia, com uma certeza além da razão humana, que a voz de Deus 

tinha falado com ele para tomar Maria como sua esposa, e ele respondeu com fé generosa. Sua fé nunca 

vacilou através de toda a incerteza e julgamentos da vida da Sagrada Família. Ele nunca duvidou da divindade 

de Jesus ou do seu poder de dominar o mal. Para o mundo, Jesus parecia uma criança comum, mas São José 

sabia que era Deus.  

  

O maior medo de qualquer pai é não proteger e sustentar suas famílias. Os pais também têm que lidar com as 

inúmeras ameaças que estão à espera de seus filhos na esfera espiritual e moral. O que vai estar na TV na casa 

do amigo deles? Alguém vai mostrar pornografia no smartphone? Que olhares ou comentários vulgares suas 

filhas podem enfrentar? A que bullying ou pressão dos colegas em relação ao mal eles serão submetidos?  Em 

muitas dessas situações, os pais não poderão estar presentes para proteger suas famílias.   

  

Portanto, devemos confiar nas armas espirituais disponíveis para nós como defesas poderosas: a intercessão de 

nosso pai espiritual, São José, bem como nossos próprios Anjos guardiões e aqueles Anjos designados por Deus 

para vigiar os membros de nossas famílias. Criar uma criança hoje como um católico fiel toma um nível 

proporcional de fé: quanto mais grave o perigo, maior a fé necessária. 

  

São José, Mais Fiel, rogue por nós e por nossas famílias!  
 
Reze a Ladainha de São José 
  
Desafio Diário: Componha uma simples oração ao seu anjo da guarda e peça a Deus para ajudá-lo a estar ciente 

de sua presença, suas armas espirituais e ajuda celestial. Refletir sobre Efésios 6: 10-17, "Coloque a Armadura 

de Deus".   

 

Dia 14 – Espelho da Paciência 

 

“Em silêncio, abandona-te ao Senhor, 

põe tua esperança nele. 

Não invejeis o que prospera em suas empresas, 



e leva a bom termo seus maus desígnios. 

Guarda-te da ira, depõe o furor, 

não te exasperes, que será um mal, 

porque os maus serão exterminados, 

mas os que esperam no Senhor possuirão a terra.” 

(Salmos 37:7-9)  

  

Paciência é uma virtude que é falada em toda a Bíblia no Antigo e Novo Testamento. Ser paciente é uma parte 
vital da confiança em Deus, pois nossas circunstâncias de vida nem sempre são o que preferimos. No entanto, a 
paciência é uma virtude que muitas pessoas acham difícil de praticar. Nós tendemos a querer que as coisas 
aconteçam de acordo com nossa própria linha do tempo. Além disso, os avanços atuais da tecnologia colocaram 
quase tudo na vida na ponta dos dedos. Nossas refeições, entretenimento, música e contatos são 
instantaneamente disponíveis para nós. Com essa capacidade, pode ser muito difícil esperar e adquirir a virtude 
da paciência. ix 

  
São José exibiu paciência heroica ao longo de sua vida. São José não exigiu saber o plano completo traçado 

passo a passo antes do tempo escolhido de Deus. Devemos imaginar que ele estava ansioso quando ele não 

conseguia encontrar um lugar apropriado para Maria dar à luz. Devemos imaginar que ele estava ansioso por 

ouvir que sua família estava sendo caçada. Mas ele aguardava pacientemente a revelação do plano de Deus, 

submetendo-se completamente à Providência de Deus.  

  

Todos nós experimentaremos muitos testes na vida que testarão nossa paciência. Deus permite tais 

julgamentos porque ele quer que cresçamos em virtude. Uma área concreta em sua vida onde você pode 

exercitar a virtude da paciência é por ser misericordioso para com os outros, especialmente quando você sabe 

seus defeitos. Embora São José tivesse vivido com duas pessoas perfeitas, ele deve ter encontrado 

frequentemente pessoas desagradáveis e difíceis: empregadores, colegas de trabalho, cobradores de impostos, 

políticos etc. Você também experimentará pessoas desagradáveis em sua vida. Nesses casos, imite a paciência 

de São José. Peça a Deus a graça de amar todas as pessoas que cruzam seu caminho. x 

  

São José, rogue por um aumento na virtude da paciência em mim. Me ensine a amar as pessoas difíceis da 
minha vida, me ajude a ficar no meio das tempestades que vêm em meu caminho, e confiar que seu tempo é 
sempre perfeito.  
 
Reze a Ladainha de São José 
 
Desafio Diário: Peça ao Espírito Santo para sugerir uma pessoa ou situação em que você possa exibir uma maior 

paciência. Peça a São José, Espelho da Paciência, para ensiná-lo a praticamente fazê-lo.  

 

Dia 15 – Amante da Pobreza 

 

"Bem-aventurados os que têm  
um coração de pobre, 
porque deles é o Reino dos Céus!” 

(Mateus 5:3)  



  

O que significa ser pobre de espírito e por que é uma bênção? Ser pobre de espírito significa que se está 

separado das coisas deste mundo. Jesus nos diz que aqueles que são pobres em espírito não estão longe do 

reino dos céus. Uma pessoa que se desprende das coisas mundanas é espiritualmente rica. Nesse sentido, 

entende-se que a pobreza é uma virtude, e é neste contexto que atribuímos o título de "Amante da Pobreza" a 

São José.   

  

São José abraçou uma vida austera como artesão e pai humilde. O nascimento de Cristo em uma caverna, a 

viagem para o Egito, e sua ocupação laboriosa demonstram seu distanciamento dos bens do mundo. O Novo 

Testamento também nos revela que a Sagrada Família era muito pobre. Quando a Sagrada Família viajou para o 

Templo em Jerusalém para participar do ritual judaico de purificação para uma nova mãe, José não podia sequer 

comprar um cordeiro para uma oferta queimada; ele só poderia oferecer um presente de um pobre homem, 

duas rolinhas ou dois pombos jovens. Se o Menino Jesus não tivesse recebido ouro, incenso e mirra pelos Sábios 

de Belém, é provável que São José não tivesse dinheiro para comprar comida e outras necessidades para sua 

família quando eles viajaram para o Egito. xi No entanto, apesar de sua austeridade financeira, só se pode 

imaginar que graça inconcebível deve ter sido estar presente com a Mãe Santíssima e o Filho de Deus e 

contribuir para o plano de salvação de Deus.   

  

Aqueles que dependem de coisas mundanas estão destinados à infelicidade. A verdadeira felicidade nunca é 

encontrada em bens materiais, mas nas coisas de Deus. 

  

São José, Amante da Pobreza, rogai para que eu possa me tornar pobre em espírito. Ajude-me a me separar 
das coisas mundanas e abandonar minha vida para a Providência de Deus.  
 
Reze a Ladainha de São José.  
  
Desafio Diário: Peça ao Espírito Santo para mostrar-lhe qualquer área de sua vida onde a dependência indevida 

de bens do mundo o impede de perseguir a virtude da pobreza e confiar na providência de Deus.  Confie essas 

áreas a Deus em uma simples oração.  

 

Dia 16 – Modelo de Operário 

 

O primeiro de maio, ou "Dia de Maio", foi celebrado em todo o mundo comunista como uma forma de 

supostamente honrar o papel e a importância dos trabalhadores nos países marxistas. A concepção comunista 

do trabalho, como quase um fim em si mesmo era, naturalmente, muito diferente do entendimento Cristão, e 

em 1955, para destacar essa diferença, o Papa Pio XII instituiu a festa de São José, Operário. 

  

São José passou a vida toda trabalhando como carpinteiro. Sua principal motivação para trabalhar não era uma 

busca por riquezas ou status, mas um desejo de servir a Deus e cuidar de sua família de uma forma amorosa. 

José nunca fez nenhum milagre; ele nunca fez discursos importantes; ele não era uma figura pública, mas era 

conhecido apenas como um humilde carpinteiro. José trabalhou na obscuridade, mas foi dado um papel 

importante no plano de Deus. 

  

O trabalho não pretende ser um fim em si mesmo ou um caminho para as riquezas terrenas; pelo contrário, é 

para glorificar a Deus e nos ajudar a nos preparar para a eternidade. Como Jesus disse: 



  

“Ajuntai para vós tesouros no céu, onde não os consomem nem as traças nem a ferrugem, e os ladrões não 
furtam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, lá também está teu coração.” 

 (Mateus 6:20-21). xii 

  
Não importa nosso trabalho, passamos muitas de nossas horas de vigília trabalhando. Se vermos nossas tarefas 

diárias como desprazeres sem sentido, então sem dúvida nos tornaremos amargos e não cultivaremos 

nenhuma virtude. Pelo contrário, se resolvermos ser santificados através de nossos trabalhos, desenvolveremos 

um caráter cristão honroso.    

  

Também devemos nos proteger contra trabalhar demais. A grande maioria dos homens trabalha demais o 

fazem por razões insalubres: evitar ir para casa, ter necessidades não atendidas, a necessidade de aprovação 

etc. Workaholics não são benéficos para si mesmos, para a família ou para a sociedade. São José é um assessor 

capaz de alcançar um equilíbrio trabalho-vida adequado. Considere que São José estava disposto a abandonar 

seu trabalho quando ele fugiu para o Egito para proteger Cristo.   

 

São José também serve como o operário modelo para a imitação daqueles que trabalham pela salvação das 

almas, especialmente diáconos, padres, bispos e religiosos. Almas consagradas devem trabalhar diligentemente 

e fielmente no vinhedo de Deus. Este trabalho, também, pode ser difícil e pesado. xiii 

  

São José, Modelo de Operário, me ajude a fazer Cristo conhecido pela maneira como me porto no trabalho. 
Rogue para que eu possa trabalhar diligentemente e fielmente, e me ajude a dar tempo para Deus, família e 
descanso. 
 
 Reze a Ladainha de São José  
  
Desafio Diário: Tire alguns momentos para examinar seu equilíbrio trabalho/vida, e peça ao Espírito Santo junto 

com São José para inspirar seus pensamentos, desejos e decisões sobre o que pode precisar ser ajustado para 

refletir as prioridades de Deus. Peça a graça de Deus para se ajustar 

 

Dia 17 – Glória da Vida Doméstica 

“Ensina à criança o caminho que ela deve seguir; 
mesmo quando envelhecer, 
dele não há de afastar.” (Provérbios 22:6)  
  
Dizer que São José é a Glória da Vida Doméstica é dizer que nele vemos um exemplo supremo de como um 

homem magnificamente transforma a vida doméstica. Há um certo esplendor, até mesmo honra na casa 

quando é devidamente ordenado e guiado pelo exemplo paternal de São José. 

  

Para muitos homens, a vida doméstica é uma consideração secundária. A maioria dos homens católicos entende 

que eles devem trabalhar duro para fornecer as necessidades materiais para suas famílias. No entanto, os 

homens católicos também têm a responsabilidade, juntamente com suas esposas, de construir a Igreja 

doméstica. O termo Igreja doméstica refere-se à família como o menor corpo de crentes reunidos em Cristo; é a 

Igreja universal no microcosmo.  É um lar onde a vida familiar está completamente centrada no senhorio de 

Jesus Cristo, onde pais que são discípulos de Jesus, abraçam seu papel como líderes para fazer seus filhos 



discípulos. Como pode um pai garantir isso se ele passa a maior parte do tempo longe de casa? Em uma palavra, 

ele não pode. É verdade que muitos locais de trabalho não estão muito preocupados com o amplo lazer e o 

tempo em família. Maridos/pais que estão presos entre o proverbial "entre a espada e a cruz" não devem sentir 

vergonha; um equilíbrio trabalho-vida é difícil.  

  

No entanto, como discípulos de Cristo, não operamos por meros meio material e terrestres, mas dependemos 

da graça para a natureza perfeita, e do sobrenatural para transformar o natural. Se seguirmos o modelo de São 

José, vemos que podemos encontrar uma maneira de misturar nosso trabalho e vida doméstica em um único 

organismo, algo que se move com e para os ritmos da vida doméstica. 

  

Devemos nos perguntar, que sacrifícios podemos fazer como maridos e pais para passar mais tempo com nossas 
famílias? Precisamos mesmo de todo esse espaço de convivência? Podemos tirar férias mais baratas? Não 
poderia nossos filhos se saírem melhor com menos brinquedos, roupas e entretenimento? Na maioria dos casos, 
podemos encontrar maneiras de reorientar nosso dinheiro, e abster-se de hábitos caros, a fim de maximizar 
nossos recursos. Se formos honestos com nós mesmos, podemos fazer mais e grandes sacrifícios pelo bem da 
nossa vida familiar e ser mais generosos com Deus. xiv 

 

São José, Glória da Vida Doméstica, você já enfrentou a responsabilidade de prover as necessidades da vida 
de Jesus e Maria. Olhe para baixo com compaixão paternal sobre mim para que eu possa ter a graça de 
construir a Igreja doméstica em minha casa e liderar minha família ao longo do caminho do discipulado.  
 

Reze a Ladainha de São José 
 
Desafio Diário: Pergunte a Deus como você está fazendo na alocação de seu tempo, atividades e recursos na 
formação de sua família como a Igreja doméstica; discuta com sua esposa o que você ouviu em oração. Para os 
sacerdotes, peça a Deus para lhe mostrar como você pode equipar melhor as famílias em sua paróquia para 
viver como Igreja doméstica. 
 

Dia 18 – Guardião das Virgens 

 

Deus nos chama para uma pureza profunda. Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, as Escrituras estão 

repletas de exortações a "Seja Santo como Eu sou Santo"(Levítico 11:44), e "Seja Santo como seu Pai no Céu é 

Santo" (Mateus 5:48). Nosso Deus bom e amoroso sabe bem o desafio colocado pelo Seu chamado para "ser 

Santo como Ele é Santo". Ele entende e simpatiza com nossa natureza caída, e nos envia uma abundância de 

graça para superar as tentações deste mundo transitório. Em São José, Deus nos oferece uma excelente 

ilustração da pureza pessoal. 

  

Nosso Pai Celestial escolheu o virtuoso São José para ser o guardião da pureza da preciosa Sagrada Família. Sob 

o título "Guardião das Virgens", São José nos oferece um exame brilhante do valor da castidade. Através de sua 

santa intercessão temos um magnífico canal de graça disponível para ajudar a superar a miríade de obstáculos à 

vida virtuosa que nos confrontam todos os dias.  

  

Devido à sua castidade e vocação, José ainda foi encarregado de continuar sua missão de proteger os puros de 

Deus e da integridade da família. Este poder flui através dele agora como uma recompensa de sua fidelidade 

perfeita. Todo clero/religioso e famílias devem recorrer a este intercessor mais poderoso. 

  



Como os quatro braços da cruz, há quatro áreas particulares de castidade às quais somos chamados: o de corpo, 

mente, coração e espírito. Aceitar o desafio da pureza pessoal é uma cruz que cada um carrega, mas não é um 

que não seja razoável nem impossível. Enquanto nos esforçamos para conquistar as tentações do mundo, 

vamos buscar a ajuda do Santo Coração de São José. xv 

  

São José, Guardião das Virgens, que eu, com sua ajuda, vivo como discípulo de Cristo com pureza no corpo, 
mente, coração e espírito todos os dias da minha vida.  
 
Reze a Ladainha de São José  

 
Desafio Diário: Encontre um parceiro responsável para se juntar a você em oração se houver alguma dessas 

áreas de pureza que você luta para ganhar liberdade. Decida entregar quaisquer tentações contra a pureza a 

São José e Maria sempre que ocorrerem. 

 

 

Dia 19 – Pilar das Famílias 

 

São José era o Pilar da Sagrada Família. Ao longo desses anos invisíveis de Juventude de Cristo, foi José que 

construiu e guiou uma família digna do Filho de Deus. Que montanha de homem José deve ter sido para 

merecer a honrosa obediência do nosso Salvador! É difícil o suficiente para o homem comum lidar com o 

estresse de correr em uma casa normal, com crianças normais. No entanto, de alguma forma São José poderia 

suportar o peso e o poder do Criador do Céu e da Terra, vivendo entre ele, olhando para cima com os olhos de 

uma criança. Que responsabilidade incrível!  

  

Nestes tempos de terrível confusão sobre a família e a paternidade em nossa sociedade em decomposição, 

vamos olhar para São José. Todos os homens devem se esforçar para promover uma devoção piedosa e 

fervorosa a ele. De que outra forma esperamos levar bem nossas famílias? Em uma aparição a Santa Maria 

Ephrem, São José disse:   

 

"A imitação da Sagrada Família, meu filho, das virtudes que praticamos em nossa pequena casa em Nazaré é o 

caminho para todas as almas para essa paz que vem apenas de Deus e que ninguém mais pode dar." xvi 

  

Implore a São José pela graça de imitá-lo; ter uma cabeça sagrada sobre sua família. Esta também é uma 

responsabilidade incrível, mas Deus confiou isso a você.  

  

Enquanto o próprio Cristo olhava para José, carregando pesadas cargas de madeira sobre seus ombros da 

floresta para a oficina; vamos olhar para o homem que mostrou ao Menino Jesus como carregar sua próxima 

Cruz, como inspiração para carregar a nossa.  

  

São José, Pilar das Famílias, rogai por mim! 

 

 Reze a Ladainha de São José 

  



Desafio Diário: Que cruzes pesadas você está carregando? Desarmá-las com Jesus. Convide seus familiares para 

fazer o mesmo. Tire o tempo para perguntar a eles e orar com eles hoje para que eles também possam 

aprender a buscar a vontade de Deus e sua força para carregar sua cruz. Receba sua paz.  

 

Dia 20 – Conforto dos Aflitos 

 

Confortar os Aflitos, às vezes chamado de Confortando os Tristes, é uma obra espiritual de misericórdia porque 

se refere à nossa necessidade de apoiar uns aos outros emocional e espiritualmente. A misericórdia de Deus 

para conosco não é apenas dada para nosso próprio conforto na aflição, mas para que possamos também 

mostrar Sua misericórdia enquanto confortamos os outros:  

  

“Bendito seja Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias, Deus de toda a consolação, 
que nos conforta em todas as nossas tribulações, para que, pela consolação com que nós mesmos somos 
consolados por Deus, possamos consolar os que estão em qualquer angústia!” (2 Coríntios 1:3-4)  
  
Para aqueles que não são compassivos por natureza, falar a verdade em uma situação é muito mais fácil do que 

mostrar compaixão. No entanto, se quisermos modelar São José e mostrar o caráter de Deus em sua expressão 

mais completa, também precisamos estender a misericórdia e dar conforto àqueles ao nosso redor, 

especialmente às nossas famílias. Confortar os Aflitos faz parte do "descrição do trabalho" como era para 

marido e pai, e ainda mais para padres e diáconos.   

  

A vida está cheia de muitas tristezas. Sejam   problemas financeiros, dificuldades conjugais, crianças rebeldes, 

dificuldades nas relações, a morte de entes queridos/paroquianos, ou milhares de outras desgraças, todos 

viveremos miséria na vida.   

 

Deus lhe dará toda a misericórdia e conforto que você precisa para cada aflição que você suporta, mas não 

deixe que esse conforto acabe com você. Não se aposse dos cuidados que recebeu. Deixe-o crescer e torne-o 

melhor ao cuidar daqueles que Deus lhe deu oportunidade para cuidar. Lembre-se que você não tem que ir 

sozinho! Não importa a situação, você pode olhar para São José para ser seu consolo. Ele conhece bem as 

dificuldades da vida. Ele é um pai gentil e amoroso e ele pode interceder por você em momentos de 

necessidade.   

 

São José, Conforto dos Aflitos, rogue para que eu possa ser misericordioso com os outros como Deus tem 

sido misericordioso para mim. Ajude-me a ter um coração compassivo com aqueles que me confiaram e ter 

a humildade de receber misericórdia e compaixão em tempos em que estou aflito.  

 

Reze a Ladainha de São José 

  

Desafio Diário: Tendo identificado as cruzes que você e sua família carregam atualmente, passe alguns 

momentos de silêncio pedindo a Jesus para lhe dar Seu coração de compaixão e misericórdia para que você 

possa vir ao lado de seus entes queridos para aliviar sua carga.  

 



Dia 21 – Esperança dos Doentes 

 

Deus curou muitas pessoas através da intercessão de São José. Em 1847, quando uma epidemia de tifoides 

ameaçou a vila de Bytown em Ontário (agora Ottawa), o capelão colocou uma estátua de São José na igreja 

onde as pessoas se reuniam todos os dias. A doença rapidamente desapareceu. Santa Teresa de Ávila foi 

milagrosamente curada de uma terrível doença depois de orar a São José, e a fim de honrá-lo, o primeiro 

Convento que ela fundou foi nomeado em homenagem a São José. Santa Teresa de Lisieux tornou-se 

mortalmente doente enquanto era bebê, mas após as orações de sua mãe a São José, Teresa foi curada. 

  

São José oferece esperança em tempos de doença. Se você ou alguém que você conhece está doente, recorra a 

São José. Levantemos nossas vozes em oração pela intercessão de São José por aqueles que estão doentes:  

  

Benevolente José, o Filho de Deus colocou sua vida em suas mãos.  Com 

a Virgem Maria, nossa Abençoada Mãe,   

você se importava com o Menino Jesus, que é a força da vida em nosso 

mundo.  Que sua compaixão abrace nossa fragilidade e nos traga o 

conforto da presença divina.   

  

Amado São José, nos unimos a você em oração gritando: Senhor 

Jesus, Filho do Deus Vivo, diga uma palavra para nossa cura!   

  

Faça-nos sensíveis às doenças daqueles mais próximos de nós.   

Apoie-nos em nossos esforços para cuidar de nossos irmãos e 

irmãs doentes.   

Dê-nos coragem na luta contra todo o mal.   

Ajude-nos a encontrar sentido no grande projeto de Deus para a 

humanidade além da doença e sofrimento que nos cegam.  Que o Amor de 

Deus esteja conosco, porque nossa única esperança é com Ele. 

  

Fazemos esta oração através da intercessão de São José a Cristo Jesus, 

Nosso Senhor e Salvador. Amém.  São José, Esperança do doente, rogai 

por nós! 

  

Reze a Ladainha de São José.  

Desafio Diário: Reze um rosário com sua família ou ao longo do dia oferecendo cada dezena pela cura daqueles 

que você conhece que estão doentes no corpo, mente ou espírito. Convide São José para rezar com você. Faça 

talvez uma pequena chamada para um ente querido que está doente para deixá-los saber que eles estão em 

suas orações. 

 

 

Dia 22 – Patrono dos Moribundos 

 

A morte de São José não está registrada nos Evangelhos; no entanto, sabemos que ele não estava presente 

durante a Crucificação de Jesus, e de acordo com a tradição da Igreja, José provavelmente morreu antes do 



início do ministério público de Jesus. Acredita-se que São José tenha morrido de morte santa e feliz, olhando 

para Jesus e descansando nos braços de Maria. Que morte abençoada ver Deus antes de morrer e que o próprio 

Deus lhe diga para ir. Este foi o presente de José com seu filho, que entregaria seu pai ao Seu Pai. Assim, Cristo 

confiou a José um poder intercessor particular para todos aqueles no momento da morte.    

  

A morte de São José é um exemplo comovente e desejável para nós. Deus designou São José como o Padroeiro 

dos Moribundos porque ele quer que experimentemos uma morte semelhante à de São José. A morte faz parte 

da vida; mas deixar ir e dizer adeus à família e amigos não é fácil. No entanto, precisamos estar preparados 

para a morte porque Satanás sempre tenta fazer com que uma alma se desespere e se afaste do nosso Deus 

amoroso na hora da morte. Pergunte a qualquer padre; ele lhe dirá que uma batalha espiritual acontece sobre 

uma alma na hora da morte. xvii No entanto, São José pode nos ajudar a tornar nossa morte bonita. O exemplo 

de sua morte nos encoraja a não temer a morte porque os poderes de proteção sagrados que pairavam perto 

do leito de morte do santo estão sob nosso comando, especialmente através dos meios de graça nos dados 

pela Igreja Matriz, no Santo Viaticum (a Eucaristia dada a alguém que está perto da morte).   

  

Portanto, quando morrermos, certamente poderíamos nos beneficiar orando a São José para nos ajudar a nos 

levar à eternidade.  Além disso, podemos pedir a São José que interceda por um membro da família ou um 

amigo, que possa estar perto do fim de sua vida.  

  

Ó Glorioso São José, eis que eu te escolho hoje para o meu patrono especial na vida e na hora da minha 
morte. Preserve e aumente em mim o espírito de oração e fervor a serviço de Deus. Remova para longe de 
mim todo tipo de pecado; obtenha para mim que a minha morte pode não venha de surpresa, mas que eu 
possa ter tempo para confessar meus pecados sacramentalmente e chore-os com uma compreensão mais 
perfeita e uma contrição mais sincera e perfeita, a fim de que eu possa expirar minha alma nas mãos de 
Jesus e Maria. Amém  
  

Reze a Ladainha de São José.  

  

Desafio Diário: A vida é ocupada, e muitas vezes não paramos para contemplar as coisas finais, como a morte. 

Reserve um tempo tranquilo hoje para contemplar sua própria mortalidade e morte. Convide José, Maria e a 

Santíssima Trindade para encontrá-lo lá e ajudá-lo a se preparar nesta vida para se unir a eles na eternidade. 

 

Dia 23 – Terror dos Demônios 

 

Em seu Diário, Santa Faustina escreve sobre o terror - o terror das almas moribundas, bem como seus próprios 

breves momentos de terror. Em um exemplo, Jesus pede a ela para ajudá-Lo a salvar almas rezando o Terço da 

Divina Misericórdia para os pecadores moribundos. Ela registra: "De repente, encontrei-me numa choupana 

desconhecida, onde estava agonizando um homem, já idoso, em terríveis tormentos. Em volta da cama havia 

muitos demônios e a família chorando. Quando comecei a rezar, dispersaram-se os espíritos das trevas, com 

sibilos e ameaças contra mim. Essa alma tranquilizou-se e, cheia de confiança, descansou no Senhor." (1798). 

  

No entanto, Santa Faustina, também, viveu momentos de terror. Jesus a repreende por isso em um ponto, 

dizendo: “Não Me agrada a alma quando se entrega a inúteis temores; quem ousaria tocar-te quando estás 

Comigo? A alma que mais me agrada é aquela que crê firmemente na Minha bondade e tem plena confiança em 

Mim.” (453).  



  

Santa Faustina acabaria por aprender a quem ela pode se virar a fim de acalmar seus medos e uni-la a Jesus. Era 

ninguém menos que o pai adotivo de Jesus, São José. A famosa Ladainha de São José identifica-o sob o título 

Terror dos Demônios, e não é de admirar. Certamente, este homem confiado por Deus com a missão singular de 

cuidar e proteger a Sagrada Família foi dotado de graças suficientes para dar medo nas forças da escuridão. Os 

demônios não têm chance contra São José. Santa Faustina escreve: “São José pediu que eu tivesse incessante 

devoção a ele. ... Prometeu-me a sua especial ajuda e proteção” (1203).  

  

Quando você se sentir superado pelas provações da vida, volte-se para São José. Ele era um homem que, em 

sua vida terrena, nunca sucumbiu a "terrores vãos". Ele permaneceu sempre fundamentado na fé, sempre 

sintonizado com a vontade de Deus em sua vida. Do céu, ele é um santo para ajudá-lo quando as forças estão 

acima de seu controle - incluindo forças demoníacas - procuram inspirá-lo e puxá-lo para o desespero e a ruína. 

  

No final de nossas vidas, muitas pessoas são suscetíveis ao desespero. São José, Terror dos Demônios, esmagará 

tal desespero e todas as coisas que se operam à esperança encontrada no Cristo Ressuscitado. Do Céu, este 

humilde e quieto homem de força nos levará à paz encontrada em Jesus. xviii 

  

São José, Terror dos Demônios, nos proteja. 

 

 Reze a Ladainha de São José 

 

Desafio Diário: Escreva o verso de Isaías 41:10 e coloque-o em um local que será um lembrete diário para você 

convidar São José a orar por você em tempos de profundo medo, que você possa não se desesperar, mas em 

grande confiança coloque-se nas mãos de Deus.  

  

"Nada temas, porque estou contigo, não lances olhares desesperados, pois eu sou teu Deus; eu te fortaleço 
e venho em teu socorro, eu te amparo com minha destra vitoriosa." – Isaías 41:10. 

 

 

Dia 24 – Protetor da Santa Igreja 

 

São José provavelmente não se viu se tornando um personagem central na história da salvação e recebendo um 

título como "Protetor da Santa Igreja". No entanto, como ele respondeu na fé para proteger e prover a Sagrada 

Família, a Igreja ensina que Deus o chamou para proteger e prover o Corpo de Cristo, que é a Igreja.   

  

Em 1870, o Papa Leão XIII explicou o título de São José desta forma: "É assim apropriado e digno da dignidade 

de José que, da mesma forma que ele uma vez manteve incessante a guarda santa sobre a família de Nazaré, 

então agora ele protege e defende com sua proteção celestial a Igreja de Cristo."  

  

Este título mostra como este homem simples, justo e bom continua a proteger e interceder por nós como 

membros da Igreja. Ele era um homem de fé e ação. Nem uma única palavra dele está registrada em todas as 

Escrituras, mas seu exemplo silencioso pode nos inspirar a permanecer fiéis e diligentes, trabalhando para 

cumprir nossos deveres na Igreja e em nossas famílias.  

  



São José é um maravilhoso intercessor para padres. O sacerdócio pode ser avassalador, dadas as dificuldades e 

desafios pastorais. São José também enfrentou muitas dificuldades. Claramente, ele foi chamado para isso, e 

Deus lhe deu a graça de fazê-lo. Deus dá a mesma graça aos Seus sacerdotes. Estar em um papel de liderança 

requer cumprir testes inesperados que testarão suas habilidades, mas Deus não espera que você cumpra esses 

testes por conta própria. Ele quer que você dependa de Sua graça através da intercessão de seu pai espiritual, 

São José.   xix 

  

São José, Protetor da Santa Igreja, rogai pelo Santo Padre, todos os bispos, padres e diáconos, que sejam 
renovados em sua vocação e humildemente e fielmente cumpram sua missão. Rogue por todos os líderes, 
para que eles possam ter o coração de um servo e confiar na sabedoria de Deus em suas decisões. Rogue 
para que todos os membros leigos da Igreja cumpram seu chamado de batismo para trazer o Evangelho de 
Jesus Cristo para todos os cantos do mundo. 
 
 Reze a Ladainha de São José 
  
Desafio Diário: Para os sacerdotes, identifique um desafio pastoral com o qual você está lutando e traga-o para 

São José. Para aqueles que não são padres, reze por um padre que tem sido uma parte importante da fé de sua 

jornada (e de sua família). Ore por ele em seu nome, para agradecer a Deus por sua vocação e papel em sua 

vida de fé. Peça a São José e Maria que intercedam por todos os sacerdotes por sua perseverança e fidelidade e 

a Santíssima Trindade para confirmá-los em santidade com todos os dons do Espírito Santo para sustentá-los 

em seu chamado. 

 

Dia 25 – Guardião do Mistério de Deus 

 

“Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que do alto do céu nos abençoou com toda bênção 
espiritual em Cristo, e nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis, 
diante de seus olhos. No seu amor nos predestinou para sermos adotados como filhos seus por Jesus Cristo, 
segundo o beneplácito de sua livre vontade, para fazer resplandecer a sua maravilhosa graça, que nos foi 
concedida por ele no Bem-amado. Nesse Filho, pelo seu sangue, temos a Redenção, a remissão dos 
pecados, segundo as riquezas da sua graça que derramou profusamente sobre nós, em torrentes de 
sabedoria e de prudência. Ele nos manifestou o misterioso desígnio de sua vontade, que em sua 
benevolência formara desde sempre, para realizá-lo na plenitude dos tempos – desígnio de reunir em 
Cristo todas as coisas, as que estão nos céus e as que estão na terra.” (Efésios 1:3-10) 
  
O capítulo de abertura de Efésios anuncia "o mistério" da vontade de Deus — isto é, o plano de salvação de 

Deus, um plano que foi mantido em segredo no passado (Antiga Aliança), mas foi revelado na plenitude do 

tempo (Nova Aliança). A vontade de Deus é que os homens tenham acesso ao Pai, através de Cristo, a Palavra 

feita carne, no Espírito Santo, e se tornem compartilhadores na natureza divina (cf. Efésios 2:18; 2 Pedro 1:4). 

Junto com Maria, São José é o primeiro guardião deste mistério divino.  

  

Ser um guardião é ser um defensor, protetor ou vigia. A Bem-Aventurada Virgem Maria "protegeu e defendeu" 

o plano de redenção de Deus através de sua fé. Ao longo da vida de Jesus, ela foi fiel ao plano de Deus, 

especialmente no Calvário e durante o evento de Pentecostes. Embora a vida terrena de José terminou antes do 

Mistério da Redenção estivesse completa, o modo de fé de José se movia na mesma direção: era totalmente 



determinado pelo mesmo mistério, do qual ele, juntamente com Maria, tinha sido o primeiro guardião. A 

Encarnação e a Redenção constituem uma unidade orgânica e indissolúvel, na qual "o plano de revelação é 

realizado por palavras e atos que estão intrinsecamente ligados uns aos outros". Precisamente por causa dessa 

unidade, o Papa João XXIII, que tinha uma grande devoção a São José, ordenou que o nome de José fosse 

inserido no Cânone Romano da Missa – que é o perpétuo memorial da redenção – em homenagem ao nome de 

Maria e diante dos Apóstolos, Papas e Mártires. (Redentoris Custos, n.6) 

  

Como discípulos de Jesus, nós também somos chamados a ser Guardiões do Mistério de Deus através de nossa 

fé nas promessas de Deus e pela maneira como vivemos nossas vidas. Vivemos em um mundo cada vez mais 

globalizado e interconectado que é muito influenciado por visões de mundo seculares e perspectivas não 

bíblicas. Essas visões se tornarão mais prevalentes a menos que falemos, desmascararmos falsos ensinamentos 

e nos tornarmos arautos do Evangelho. As Escrituras são claras sobre o fato de que devemos estar preparados 

para comunicar a verdade do Evangelho quando lhe for dada a oportunidade–e fazê-lo com caridade.  

  

São José, Guardião do Mistério de Deus, rogue por mim para que eu possa fazer a minha parte para guardar 
e defender o mistério da Redenção e proclamá-la àqueles que Cristo traz diante de mim. 
 
 Reze a Ladainha de São José 
  
Desafio Diário: Você pode identificar os falsos ensinamentos do mundo secularizado hoje que estão nos 

afastando das verdades de Deus? Identifique um desses que talvez tenha entrado em seu pensamento ou o de 

um membro da família.  Peça a sabedoria para ver de novo através dos olhos da fé, busque os recursos de uma 

fonte católica sólida para se equipar com uma resposta fiel para falar a verdade no amor.  

 

Dia 26 – Patrono dos Carpinteiros 

 

Para sustentar sua família, São José trabalhava como carpinteiro.  A palavra original no Evangelho é tekton que 

significa "artista" ou "artesão", sugerindo assim que ele poderia muito bem ter sido um construtor de casas, 

bem como um carpinteiro.  São José deixou um exemplo para todos aqueles que devem ganhar seu pão pelo 

trabalho de suas mãos, o que constitui uma esmagadora maioria da humanidade; e, portanto, ele é o principal 

patrono no mundo do trabalho. 

  

São José também é referido como o Modelo dos Artesãos. Este é um belo título que nos lembra que São José 

era totalmente humano- talentoso, trabalhador, com um olho para a beleza e qualidade. Em nosso batismo, 

Deus nos dá dons espirituais (carismas), que são habilidades especiais para nos permitir ser canais do amor e 

presença de Deus no mundo. Alguns recebem o carisma do artesanato que capacita um indivíduo a ser um canal 

eficaz da graça de Deus para os outros através de trabalhos artísticos ou criativos que embelezam e/ou 

ordenam o mundo físico. É bem possível que São José tivesse o carisma do artesanato. 

  

Hoje, Deus continua a dar ao Corpo de Cristo uma variedade de dons através dos quais Ele pode continuar a 

tornar sua presença conhecida no mundo. Aqueles de vocês que têm o dom do artesanato têm um intercessor 

especial em São José. São José pode ajudá-lo a glorificar a Deus praticando seu comércio com integridade e 

habilidade.  

  



Rezemos a Oração de São José pelos Trabalhadores para honrar carpinteiros, artistas e artesãos:  

   

José, pelo trabalho de suas mãos e pelo suor de sua testa, você apoiou 
Jesus e Maria, e teve o Filho de Deus como seu companheiro de 
trabalho.  
  

Ensine-me a trabalhar como você fez, com paciência e perseverança, 
por Deus e por aqueles a quem Deus me deu para apoiar. Ensine-me a 
ver em meus companheiros de trabalho o Cristo que deseja estar neles, 
que eu possa sempre ser caridoso e tolerante com todos.  
  
Conceda-me o olhar para o trabalho com os olhos de fé, 
de modo que eu reconheça nele 

minha parte na própria criatividade de Deus e na obra de Cristo de 
nossa redenção, e assim me orgulhar dela.  
 

Quando for agradável e produtivo, 

lembre-me de agradecer a Deus por isso. E quando for pesado, 
me ensine a oferecê-lo a Deus, em reparação pelos meus pecados 
e pelos pecados do mundo.  
  

(Nota: Esta oração foi adaptada do livreto "Devoções a São José" por Brian Moore, S.J., impresso e publicado pela Sociedade de São Paulo.)  
  

Reze a Ladainha de São José  

  

Desafio Diário: Quais são alguns dos carismas ou dons espirituais que Deus lhe deu? Reflita sobre como você 

está usando isso para trazer beleza ao seu mundo. Existe alguma maneira de usar seus dons para canalizar 

melhor o amor e a presença de Deus? Peça a graça e a oportunidade para fazê-lo. 

 

 

 

Dia 27 – Patrono da Justiça Social 

 

“Abre tua boca a favor do mundo,  

pela causa de todos os abandonados; 

abre tua boca para pronunciar sentenças justas, 

faze justiça ao aflito e ao indigente.” 

(Provérbios 31:8-9)  

  

São José é chamado de Patrono da Justiça Social por causa de sua retidão. Ele seguiu todas as leis que vieram de 

Deus. Ele fez da justiça uma maneira prática de viver o amor pelos outros. Ele cumpriu suas tarefas divinas 

porque era um homem de justiça. São José foi justo com seus companheiros, com seus familiares e com a 

sociedade. Deus o guiou a julgar o que era certo e o que era errado, e ele defendeu o certo.   

  



Como discípulos de Cristo, somos chamados a imitar São José e trabalhar pela justiça social. Nossas famílias são 

o ponto de partida e o centro de uma vocação para a justiça. Como tratamos nossos pais, cônjuges e filhos é um 

reflexo do nosso compromisso com o amor e justiça de Cristo. Demonstramos nosso compromisso com o 

Evangelho pela forma como gastamos nosso tempo e dinheiro, e se nossa vida familiar inclui uma ética de 

caridade, serviço e ação por justiça. No mundo dos negócios, empresários, gestores e investidores enfrentam 

importantes oportunidades para buscar justiça e buscar a paz. A responsabilidade ética não é apenas evitar o 

mal, mas fazer o certo, especialmente para os fracos e vulneráveis. As decisões sobre o uso do capital têm 

implicações morais: eles estão criando e preservando empregos de qualidade a salários dignos? Eles estão 

construindo a comunidade através dos bens e serviços que prestam? As políticas e as decisões refletem o 

respeito pela vida e a dignidade humanas, promovem a paz e preservam a criação de Deus? Como cidadãos da 

principal democracia do mundo, os católicos nos Estados Unidos têm responsabilidades especiais para proteger 

a vida e a dignidade humana e apoiar aqueles que são pobres e vulneráveis. Também somos chamados a 

acolher o estranho, combater a discriminação, buscar a paz, e promover o bem comum.   xx 

  

Trabalhar por justiça na vida cotidiana não é fácil, mas podemos pedir à intercessão de nosso pai espiritual, São 

José, para nos ajudar a viver nossa fé no mundo de uma maneira que seja agradável a Deus.   

 

São José, Patrono da Justiça Social, rogue para que possamos ter uma visão do mundo como Deus o teria: 
um mundo onde os fracos estão protegidos, e nenhum passa fome ou é pobre, um mundo onde a paz é 
construída com justiça, e a justiça é guiada pelo amor. Dê-nos a inspiração e coragem para construí-la, 
através de Jesus Cristo nosso Senhor. Amém.  
 

Reze a Ladainha de São José 
  
Desafio Diário: Quem eu vejo como os pobres e vulneráveis na minha vida? Como falo deles e respondo às suas 

necessidades? Examine se você está vivendo sua vida transmitindo uma ética de vida consistente que se alinha 

com o plano de justiça de Deus, com a vontade de fazer as pazes 

 

Dia 28 – Patrono das Crianças Não Nascidas 

 

“Antes que no seio fosses formado, eu já te conhecia; 

antes do teu nascimento, eu já te havia consagrado, 

e te havia designado profeta das nações.” 

(Jeremias 1:5) 

  

Em nossos tempos, o aborto é frequentemente defendido em gestações decorrentes de situações irregulares. 

Embora a circunstância seja bem diferente, São José também se depara com a mais irregular de todas as 

gestações, situação que o deixa bastante inquieto: sua esposa havia sido concebida pelo Espírito Santo! A 

criança não é sua biologicamente ou geneticamente. Não é fruto de sua relação física com sua esposa. Na 

verdade, ele é chamado a acreditar que a criança não é concebida pela relação física com qualquer homem, 

mas pela intervenção única e direta de Deus. Como um homem pode aceitar uma gravidez tão avassaladora? Só 

pela fé. Como ele pode aceitar a paternidade sobre uma criança que não poderia ser chamada como sua? 

Somente pela abertura à vontade de Deus, pela vontade de fazer o que o anjo do Senhor lhe diz. 

  



Aprendemos com José que a paternidade é muito mais do que uma simples geração física. Na verdade, José, 

que não gera nenhuma criança, é o melhor dos pais e um modelo para cada pai. Ele aceita a vida no ventre, 

honradamente levando Maria como sua esposa. Ele viaja com ela para Belém para registrar a criança na lista da 

humanidade. Ele dá à criança um nome na linha de Davi. Ele defende a criança do cruel ataque de Herodes.  

  

José foi o escolhido para o papel de pai do Filho de Deus encarnado no ventre de Maria, e ele cumpriu esse 

papel tão fielmente. Dentro de seu amparo universal, é certamente adequado em nossos tempos que ele 

receba um novo título como "Patrono do Não Nascido”. Ninguém pode ser um melhor defensor da vida 

inocente e indefesa no útero. Ninguém é um modelo melhor de paternidade para pais de filhos recém-nascidos. 

Ninguém pode ajudar mais adequadamente no processo de cura e reconciliação para aqueles que sofrem e 

agonizam por terem cometido o aborto. Ninguém é uma imagem melhor para mulheres que foram feridas por 

homens que não querem aceitar a paternidade da criança que geraram. xxi 

  

Invocando a intercessão de São José, Padroeiro dos Não Nascidos, vamos orar hoje por todas as mães grávidas:  

 

Ó Santo José, protetor e provedor da Sagrada Família e de todas as famílias, através de sua intercessão que 
Deus conceda a todas as gestantes a graça de valorizar a nova vida dentro de seus ventres. Que as mães e 
os pais percebam que seu bebê é um presente de Deus e tenham a coragem de escolher a vida para seu filho. 
Através do Mistério do Batismo que os pais e recém-nascidos se tornem filhos de Deus e herdeiros da vida 
eterna em Cristo. Amém. 
  
Reze a Ladainha de São José.  

  

Desafio Diário: Localize o centro de recursos de gravidez pro life mais próximo de sua casa ou paróquia e 

pergunte se você pode apoiá-los de alguma forma. Familiarize-se com os recursos disponíveis para que você 

também possa defender e proteger a vida dos não nascidos e mulheres em crise quando a ocasião surgir.   

 

Dia 29 – Patrono dos Viajantes 

 

Um dos títulos de São José é o Patrono dos Viajantes e por razões óbvias — ele viajou muito! Maria e José 

viajaram cerca de 150 quilômetros de Nazaré para Belém antes do nascimento de Jesus Cristo. A família 

mudou-se para o Egito depois que José foi informado em um sonho de fugir para o agora país norte-africano 

para escapar do comando de Herodes, o Grande, para matar crianças dentro e ao redor de Belém. Eles 

chegaram ao Egito depois de uma viagem de 65 quilômetros onde viveram por três anos até depois da morte 

de Herodes. Quando José teve um sonho de que era seguro voltar para Israel, a família viajou para Nazaré, o 

que os levou a uma viagem de pelo menos 170 quilômetros. Uma vez estabelecida em Nazaré, a Sagrada 

Família viajaria 146 quilômetros até Jerusalém três vezes por ano para as festas necessárias.  

  

A Família Sagrada provavelmente viajou a pé ou de burro. Os caminhantes tinham que usar sapatos pesados ou 

sandálias, e carregar tendas, roupas de cama e provisões. A velocidade de caminhada dependia do clima, da 

estação e do terreno, mas geralmente se podia andar cerca de 20 milhas por dia. As viagens no inverno foram 

mais difíceis, pois a neve frequentemente bloqueava passagens altas, e as chuvas em outubro e maio 

inundavam os rios, dificultando a passagem. Pessoas viajando a pé tentariam viajar em grupos para proteção 

contra os numerosos ladrões e animais selvagens.  



 

Hoje, podemos confiar nossas viagens à intercessão de São José. Aquele que protegeu a vida do nosso Salvador 

pode proteger sua vida e a vida de nossos entes queridos nas jornadas da vida.   

  

São José, Patrono dos Viajantes, proteja minha família em todas as nossas viagens perto e longe.  
 

Reze a Ladainha de São José. 
  
Desafio Diário: Lembre-se de uma época em que você estava ciente da proteção de Deus durante uma viagem 

ou passeio. Compartilhe este testemunho com aqueles próximos a você, a fim de aumentar sua fé. 

 

Dia 30 – Patrono dos Imigrantes 

 

A Sagrada Família de Nazaré era uma família de imigrantes. Para evitar a perseguição do rei Herodes, José levou 

Jesus e Maria para viver no exílio no Egito, fugindo da perseguição e da violência. Ele experimentou a tristeza de 

estar longe de casa e enfrentou as dificuldades e dificuldades de viver em uma terra estrangeira, enfrentar a 

pobreza, ter que aprender outra língua, e ser tratado como um estranho, um indesejável, até mesmo um 

criminoso. 

 

Mas diante de todas essas dificuldades, José manteve sua paz e integridade. Ele obedeceu a Deus que lhe deu 

forças para enfrentar os desafios, sofrimentos e dificuldades que vieram enquanto ele buscava segurança e um 

futuro melhor para a Sagrada Família.   

  

Aqui estão literalmente milhões de José em nosso tempo. Há migrantes da América Central abandonando 

cônjuges e filhos para encontrar oportunidades no Norte; Famílias sírias e libanesas que viajam perigosamente 

para a Europa apenas para serem confinadas em acampamentos lotados e famílias perseguidas na Eritreia e no 

Chifre da África fugindo para a vizinha Etiópia para encontrar nada além de seca. 

São José é um exemplo de confiança resoluta e um grande intercessor para os imigrantes. Ele transmite a 

mesma mensagem levada a ele por um anjo: Não tenha medo (Mateus 1:20). Tendo feito uma jornada tão 

perigosa, São José nos mostra que Deus caminhará com cada um de nós também, onde quer que nossa jornada 

nos leve. xxii 

  

São José, Patrono dos Imigrantes, interceda por todos aqueles que são migrantes e refugiados que buscam 
asilo contra a opressão, pobreza, perseguição, violência e guerra. Proteja-os e mantenha-os seguros. Ajude-
nos a defender aqueles que são marginalizados, a dar ajuda aos necessitados, a vir em defesa daqueles que 
são pobres ou vulneráveis.   

Reze a Ladainha de São José 
  
Desafio Diário: Até que onde eu poderia ir, para proteger minha família e buscar uma vida melhor para eles? 

Graças a Deus pelas maneiras que ele proveu para você cuidar de sua família e peça a Ele para fornecer um 

caminho para todos os pais que buscam segurança e paz para suas famílias.  

 

Dia 31 – Intercessor Poderoso 



 

Nos últimos 30 dias, refletimos sobre vários aspectos da vida de São José.  

Espero que você o tenha conhecido e tenha sido inspirado por sua vida. Invocamos sua intercessão para uma 

grande variedade de necessidades. Hoje simplesmente pedimos a ele para ser nosso intercessor, e, como 

primeiro passo para o dia da consagração, oferecemos esta oração para confiar-nos aos seus cuidados 

paternais.   

  

Caro São José,  

Depois de Maria, você é o intercessor mais poderoso diante de Deus. De certa 
forma, Jesus permanece obediente a você e vai ouvi-lo enquanto você leva 
minhas intenções para Ele. Por causa disso, eu quero especialmente confiar-me 
aos seus cuidados paternais, assim como o próprio Jesus fez. E enquanto no 
passado, eu posso ter trazido a você uma das minhas intenções aqui ou ali, 
desta vez eu quero fazer algo novo. Desta vez, quero dar todos a você. Em 
outras palavras, São José, não estou aqui para lhe oferecer uma "novena" 
regular para apenas uma das minhas intenções. Em vez disso, quero confiar 
para sempre a você todas as minhas necessidades e cuidados, confiando que 
você as trará, com Maria, ao seu Filho, Jesus. 
  
Caro São José,  
como o melhor dos pais, como o único Deus o escolheu para ser o pai virginal de 
Jesus, acredito que você sabe o que eu preciso melhor do que eu mesmo. Então 

vá em frente, São José. Eu lhe dou permissão para cuidar de mim como seu filho. 
Ao fazê-lo, confio que fará tudo ao seu alcance para tornar minha vida linda 
para Deus. Espero que cuide de mim e que suas orações me guiem, me 
abençoem e me protejam. Espero que agora cuide de mim com o mesmo amor e 
ternura com que se importava com Jesus. Confirmarei essa relação especial com 
você em nove dias, quando fizer minha oração de consagração. 
São José, Poderoso Intercessor, por favor, rogue por mim e por todas as minhas 
intenções. Amém.  
  
Reze a Ladainha de São José.  

  

Desafio Diário: Tire um tempo hoje para listar suas intenções pessoais que vêm à mente terminando com as 

palavras "e para todas as outras intenções em meu coração, São José, eu trago para você na minha 

consagração."  

 

Dia 32 – Homem de Paz e Alegria 

 

São José era um homem de paz e alegria.  Deve ter sido uma graça inconcebível viver na presença do Filho de 

Deus e da Mãe de Deus e participar do plano de salvação de Deus. Através desta oração a São José, preparemo-

nos para o dia da consagração de amanhã, pedindo uma parte da paz e alegria que ele experimentou em sua 

vida terrena e agora experimenta na felicidade eterna do céu. 

  



Caro São José, sei que a Bíblia não fala diretamente da sua alegria, mas como poderia não ter sido cheio de 
alegria? Tenho certeza que sim. Você viveu na presença de Jesus e Maria. Bem, São José, por favor, reze por 
mim para que eu também encontre minha alegria por também viver em sua presença. E tendo-se vivido na 
presença deles, você deve ter sido um homem de tanta paz. São José, por favor, rogue por mim para que 
eu guarde minha alegria e não ceda à tristeza, preguiça ou desânimo. Além disso, reze para que eu 
mantenha minha paz de alma e não guarde raiva e amargura em meu coração. Ajude-me a ser 
misericordioso com todos oferecendo perdão e que eu também possa, como você, ser um homem de 
verdadeira paz e alegria. xxiii 
  

Reze a Ladainha de São José.  

  

Desafio Diário: Entregue suas mais profundas preocupações, apreensões e medos, confiando-os a Deus 
enquanto você pede este dom da paz e alegria de Cristo que supera toda a compreensão. 

 

Dia 33 – Dia da Consagração 

 
Parabéns! Você conseguiu! Hoje, você vai se consagrar a São José. A Santíssima Trindade quer que São José seja 
mais conhecido e amado. Você foi convidado a imitar as virtudes e santidade do coração puro de São José. Com 
São José ao seu lado, virtude e santidade aumentarão em sua vida. Com o manto paterno de São José sobre 
você, você estará protegido de danos espirituais. Não tema nada! Seu pai espiritual é o pai de Jesus, o marido da 
Mãe de Deus, e o Terror de Demônios. xxiv 
 

Reze a Ladainha a São José. 

  

 

Ato de Consagração a São José   

  

Ó Glorioso Patriarca e Padroeiro da Igreja! Ó Virgem Esposo da Virgem Mãe, de Deus! Ó Guardião e Pai Virginal 

da Palavra Encarnada! Na presença de Jesus e Maria, eu escolho você neste dia para ser meu pai, meu guardião 

e meu protetor. Ó grandioso São José, a quem Deus fez o Chefe da Sagrada Família, me aceite, peço a você, 

embora totalmente indigno, que eu seja um membro de sua “Santa Casa”. Apresente-me à sua Esposa 

Imaculada; peça a ela também para me adotar como seu filho. Com ela, rogue para que eu possa pensar 

constantemente 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 entrego a mim e 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 assuntos 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 fortaleça-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. xxv 

 

 



LADAINHA DE SÃO JOSÉ  
  

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 dos Céus, 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. 

Ilustre filho 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. 

Sustentador do Filho de Deus, rogai por nós. 

Zeloso defensor de Jesus Cristo, 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. 

José obedientíssimo, rogai por nós. 

José fidelíssimo, rogai por nós. 

Espelho de paciência, rogai por nós. 

Amante da pobreza, rogai por nós. 

Modelo dos trabalhadores, rogai por nós. 

Honra da vida de família, rogai por nós. 

Guarda das virgens, rogai por nós. 

Sustentáculo das famílias, rogai por nós. 

Alívio dos miseráveis, rogai por nós. 

Esperança dos doentes, rogai por nós. 

Patrono dos moribundos, rogai por nós. 

Terror dos demônios, rogai por nós. 

Protetor da Santa Igreja, rogai por nós. 

 

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. 



 

V. Ele constituiu-o senhor de sua casa. 

R. E fê-lo príncipe de todos os seus bens. 

 

Oremos. Ó Deus, que por inefável providência vos dignastes escolher a São José por esposo de vossa Mãe 

Santíssima; concedei-nos, vo-lo pedimos, que mereçamos ter por intercessor no céu, aquele que veneramos na 

terra como protetor. Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. 
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