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APRESENTAÇÃO 

 

Este livro “Mês de Março, Mês de S. José”  tem como 

fim centrar-se sobre algumas devoções (Coração de    

S. José e Coração de Jesus) e as solenidades do mês                 

(S. José, a 19, e a Anunciação,  a 25). 

Daí que, quando se estiver a falar de um certo assunto, 

esse assunto é interrompido para se dar lugar à 

preparação para o dia do Coração de Jesus (1ª. 6ª.). A 

mesma coisa em relação à solenidade do dia 19.  

Se não, vejamos. Entre os dias 3 a 5 fala-se dos dias de 

S. José. Como no dia 6 é a véspera da 1ª. 6ª. feira fala-

se do dia seguinte, e no dia 7 retoma-se o tema dos 

dias de S. José para se completar no dia 8.  

A mesma coisa para o dia 19, dia de S. José.  Entre os 

dias 15 e 17 fala-se de 3 privilégios e perfeições de S. 

José. Falta um, que fica para depois da solenidade, e 

dá-se assim lugar à preparação (dia 18) 

Outra característica do livro: há certos dias de que se 

fala no dia anterior e não no próprio dia, como é 

costume. Motivo? Preparar a pessoa para o dia 

seguinte. Estou a pensar, sobretudo, no Coração de            

S. José. O Sagrado Coração de Jesus e o Coração 

Imaculado de Maria já são muito conhecidos. Não digo 

a mesma coisa do Coração de S. José, que é 
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geralmente desconhecido. Como a prática das                        

5 Primeiras Quartas-Feiras começa neste mês de 

Março, ponho a leitura sobre o Coração de S. José no 

dia anterior para que quem ler possa tomar 

conhecimento desta devoção e praticá-la, se lhe 

interessar.  

Também faço a mesma coisa em relação à 1ª. 6ª feira 

(está na véspera, dia 6, como leitura única), ao dia do 

santo (19 de Março, tem duas leituras, uma na véspera 

e outra no dia) e ao dia da Anunciação (25 de Março, 

que é como no dia de S. José).  

Outra característica: pela maneira como este livro é 

feito, é lógico que tem de haver uma maneira de se 

pôr os textos conforme os anos. Porque, por exemplo, 

a 1ª. 4ª. feira este ano calha no dia 5, no próximo ano 

calha no dia 4, no ano 2016 calha no dia 2… Varia 

sempre. A mesma coisa em relação às 1as. 6as. Feiras. 

Por isso fiz um esquema até ao dia 6 para se apontar 

as leituras adequadas para cada dia do mês de Março 

até ao ano 2020. Tal esquema está sempre no 

princípio do dia depois do título. Para este ano de 

2014 não é preciso pois os textos são postos por 

sucessão dos dias como os vamos viver. A partir do 

próximo ano (2015) é que já há alteração na ordem 

das leituras. 
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Quando narro alguns factos da vida de S. José recorro 

a 3 místicas conhecidas como são a beata Ana Catarina 

Emmerich, a venerável Maria de Jesus de Agreda e 

Maria Valtorta. 

Acha certas meditações fracas? É verdade que há 

algumas que são fracas como o Patrocínio de S. José 

(dia 7) mas um dos objectivos do livro é esgotar um 

certo tema (neste caso as festas de S. José) e como o 

Patrocínio de S. José não tem quase nada para se 

dizer, vai assim mesmo. Mas pode substituir esse tema 

por outro que está entre os dias 32 e 34, à escolha. 

Tem mais “sumo”. 

Para terminar, o grupo das orações com 2 rosários, 

várias ladainhas (apenas uma é conhecida), coroas, 

vários Avé a S. José, tríduo, novena… 

 

                                    Irmão João 
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I – TEXTOS 
 

DIA 1 
 

A santidade de S. José 
 

Ano 2015  – como neste dia; ano 2016 – ver dia 4; ano 

2017 – ver dia 4; ano 2018 – ver dia 6; ano 2019 – ver 

dia 6; ano 2020 – como neste dia 

 
Mês de Março, mês consagrado a S. José. S. José é um 
dos santos mais populares da Igreja católica, 
possivelmente o santo mais popular a seguir a nossa 
Senhora. Como se sabe, cada um de nós sai aos nossos 
pais. Quantas vezes se diz: o filho sai ao pai neste 
ponto, a filha sai à mãe naquele outro ponto… 
Apliquemos esta maneira de pensar à santidade de            
S. José. Jesus é Deus, a segunda Pessoa da Santíssima 
Trindade. Sendo Deus, é a santidade em si mesma, 
pois toda a santidade vem dEle. Se os filhos herdam 
dos pais tudo o que eles têm de bom e de mau, então 
imaginemos Jesus e S. José. Se S. José tivesse defeitos 
e fosse pecador como qualquer um de nós, então 
Jesus teria os mesmos defeitos e pecados de S. José 
uma vez que, como já disse, os filhos herdam dos pais 
o que eles têm de bom e o que eles têm de mau. E ao 
pensarmos assim estaríamos a cometer uma heresia. 
Desde que Adão e Eva cometeram o pecado original, o 
mundo precisava de ser salvo por alguém que não 
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tivesse a mínima sombra de pecado, que não tivesse 
nem o mais pequeninho defeito. Dito de outra 
maneira, isso só podia ser feito pelo próprio Deus. 
Para vir à Terra, Jesus teve necessidade de arranjar 
uma mãe puríssima, tão pura como o próprio Deus: e 
aí aparece nossa Senhora, que foi imaculada desde o 
momento em que apareceu no seio da Sua mãe, Santa 
Ana. Mas Jesus também precisava de ter um pai. Só 
que havia um problema: Jesus fora concebido no seio 
de Maria apenas por virtude do Divino Espírito Santo, 
ou seja, milagrosamente. Se nossa Senhora tivesse 
concebido Jesus apenas de modo sobrenatural, sem 
ter marido, o povo julgá-La-ia uma adúltera. 
Reparemos no sofrimento de S. José ao ver que Ela 
estava grávida: segundo o costume judaico, Ela corria 
o risco de ser apedrejada. 
Foi para evitar que isso acontecesse, que foi preciso 

salvar as aparências à face da lei. S. José não era o 

verdadeiro pai de Jesus, que era Deus Pai, mas 

substituiu-O. Daí ele ser chamado "pai putativo". Mas 

pelo facto de  S. José ser o pai putativo de Jesus, isso 

não significa que S. José fosse um santo vulgar. Como 

Deus, Jesus não podia ter um pai qualquer: não podia 

ter um pai simplesmente santo, mas um pai com uma 

santidade fora do vulgar. Tinha que ter um pai digno 

dEle, tal como teve uma Mãe digna dEle, ou seja com 

uma santidade fora do vulgar. Se S. José fosse um 

santo vulgar, Jesus também o seria. E, como já disse 
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mais acima, tal não podia ser uma vez que toda a 

santidade vem do próprio Deus, e como Jesus é Deus… 

Só o facto de S. José substituir Deus Pai como pai de 

Jesus à face dos homens denota a Sua invulgar 

santidade. Costuma-se dizer que a santidade de S. José 

é menor que a de nossa Senhora. Será mesmo? 

Aparecendo a Santa Teresa de Ávila nossa Senhora 

disse-lhe que só no Céu compreenderemos a 

extraordinária santidade de S. José. E à venerável 

madre Maria de Jesus de Agreda disse:   

"Minha filha, escreveste que o Meu Esposo      S. José é 

nobilíssimo entre os santos e príncipes da celestial 

Jerusalém. Não obstante, agora não podes manifestar 

completamente a Sua eminente santidade, nem os 

mortais são capazes de a conhecer, antes de chegarem 

à visão da Divindade. Ali, na admiração e louvor de 

Deus, poderão compreendê-la”. 

 

Exemplo 

Duplo milagre em erupção do Vesúvio 

 

Narra-nos Recúpito, nas suas memórias acerca do 

Vesúvio, que no ano de 1631 se abrira um boqueirão 

naquele monte, de onde saiu um tal dilúvio de fogo e 

de cinzas que a lava quase inundou toda uma 

província. A que mais sofreu foi a cidade Torre del 
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Greco, situada na planície adjacente, onde vivia uma 

senhora chamada Camila, muito devota de S. José. 

Naquele duro transe, tomando nos braços um seu 

sobrinho, chamado José, fugiu para não perecer vítima 

daquela inundação de fogo. Mas, perseguida pela 

torrente e apertada entre ela e um rochedo a prumo 

sobre o mar, achou-se em manifesto perigo de ser 

devorada pelo fogo, ou de morrer, saltando daquela 

altura. Nesta aflição, recorrendo ao seu santo 

advogado, bradou: “S. José, salvai este menino”. E, 

sem mais cuidar dele, pensou em salvar-se a si, 

precipitando-se, desvairada, do alto píncaro sobre a 

areia banhada pelo mar. Já livre de perigo, é que se 

lembrou do seu José, que havia deixado exposto às 

chamas, sobre o rochedo. Mas eis que, enquanto 

louca, foge das ondas, ouve chamar pelo seu nome, do 

lado onde é a foz do rio Sébeto. Era o seu sobrinho 

que, alegre, lhe saía ao encontro.  

“Meu Deus!  Gritou Camila, abraçando-o ternamente. 

Quem te salvou, meu querido, menino, de tão certo 

risco  do fogo. Quem te livrou da lava do Vesúvio?”  

“S. José, a quem me entregaste, respondeu-lhe o 

menino. Ele é que me pegou pela mão e me conduziu 

aqui, são e salvo” 

Então a piedosa senhora, banhada em lágrimas de 

alegria, agradeceu de joelhos ao seu amorosíssimo 
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Protector  que acabava de operar dois prodígios, 

salvando-a a ela no salto e a ele do fogo. 
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DIA 2 

S. José e o culto de Suma Dulia 

Ano 2015 – como neste dia; Anos 2016, 2018, 2019 – 

ver dia 1; ano 2017 – ver dia 6; ano 2018- ver dia 1; 

ano 2019 – ver dia 1 (ontem); ano 2020 – como neste 

dia 

 

Sabemos que há três espécies de culto em relação ao 

objecto. 

O culto de LATRIA, é devido só a Deus. HIPERDULIA, 

especial culto tributado à Mãe de Deus, Rainha dos 

santos e singular criatura. 

DULIA, o culto dos santos. 

O culto de S. José não se pode comparar ao de Maria, 

por Ela ser a Mãe Santíssima, nossa Co-Redentora e 

Mãe de Deus. Todavia, não pode ser igual ao dos 

demais santos, uma vez que ele é o maior dos santos e 

singular entre todos, como sabemos, pelas 

prerrogativas que possui. A Igreja celebra a memória 

de S. José, de modo singular na Sagrada Liturgia, com 

“honras sumas e sumos louvores”, diz o beato Papa 

Pio IX (1846-1878), e repete estas expressões em 

vários documentos da Igreja. Por isso, o culto de                    

S. José costuma ser chamado de SUMA DULIA, ou 
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PROTODULIA, culto acima do dos santos: DULIA. E 

abaixo do de Maria: HIPERDULIA. 

Esse culto de SUMA DULIA foi pedida ao Papa beato 

Pio IX pelo Padres do Concílio Vaticano I (1870). Em 

nada se opõe à fé e está conforme à dignidade e aos 

privilégios singulares do maior dos santos. 

Nos últimos tempos tem-se introduzido na Sagrada 

Liturgia o nome de S. José nas Ladainhas Maiores, no 

rito da Extrema Unção, e da assistência aos 

agonizantes, em várias orações da Santa Missa e do 

Breviário. 

Antes da reforma litúrgica de 1970, havia a festa do 

Patrocínio da 4ª. Feira depois do 2º. Domingo da 

Páscoa, com Santa Missa e ofício próprios e oitava 

comum. 

O Ritual tem bênção de dois escapulários de    S. José: 

uma própria dos capuchinhos, outra dos carmelitas. 

Há bênção para o anel em honra de S. José.  

O culto de SUMA DULIA, ou PROTODULIA, tem 

inúmeras e tocantes manifestações na Sagrada Liturgia 

e na devoção dos fiéis.  

Nos próximos dias vamos ver algumas festas litúrgicas 

que havia em honra de S. José antes da reforma 

litúrgica de 1970. 
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Exemplo 

Curada por S. José 

Jazia agonizante, no leito da dôr, na cidade de Leão 

(França) a religiosa das Ursulinas, Joana dos Anjos. 

Destituída dos sentidos externos, mas ainda senhora 

das suas funções intelectuais, foi socorrida por S. José, 

seu especial protector, na seguinte visão: 

de repente a cela transformou-se num paraíso, porque 

viu pairar sobre o leito uma nuvem cândida como a 

neve, e sentado nela, à direita, o seu anjo da guarda 

na figura de um formoso mancebo. À esquerda, o 

glorioso patriarca  S. José, com o rosto mais 

resplandecente que o Sol, e com uma majestade 

sobre-humana: não velho, mas de idade bem madura. 

Com um olhar afectuoso, o santo fitou-a primeiro, e 

depois, chegando-se ao leito, pôs-lhe a mão sobre o 

lado onde era a dôr, ungiu-o com um bálsamo 

precioso, e logo desapareceu a visão. No mesmo 

instante, a enferma achou-se curada, levantou-se do 

leito, e, sã e restabelecida, foi ao encontro do médico, 

que a julgava morta, como ele próprio declarou. 
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DIA 3 

 
Dias de S. José (1) 

Os Seus desposórios com  nossa Senhora 
 

Ano 2015  – ver dia 4; Ano 2016 – ver dia 6; ano 2017 – 

ver dia 1; ano 2018 – ver dia 2; ano 2019 – ver dia 2 

(ontem); ano 2020 – ver dia 4 

 

FESTA LITÚRGICA DOS DESPOSÓRIOS - Antes do 

Vaticano II, celebrava-se a 23 de Janeiro uma festa em 

honra dos esponsais de nossa Senhora e de S. José. 

Esta festa datava de 1517, quando foi concedida às 

Irmãs da Anunciação pelo Papa Leão X. Adoptada por 

muitas Ordens e Dioceses, foi observada até à reforma 

litúrgica de 1970 por toda a Igreja. 

 

EM QUE CONSISTIAM OS DESPOSÓRIOS - Entre os 

judeus, o casamento constava de duas cerimónias: 

a) o desposório, em que os noivos eram considerados 

legítimos esposos, embora o casamento não se 

houvesse consumado nem existisse ainda o contrato 

matrimonial 

b) e, cerca de um ano depois, a festa de bodas, em que 

a esposa era solenemente levada à casa do esposo. 
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Maria, desposada com José, concebeu antes dessa 

última cerimónia. 

 

DESCRIÇÃO - A partir daqui, até à visita de Santa Ana a 

nossa Senhora depois do casamento, este artigo é 

sobretudo baseado nas revelações da beata Ana 

Catarina Emmerich. A partir daí, é baseado nas 

revelações da venerável madre Maria de Jesus de 

Agreda. Passo ao artigo. 

 

Os desposórios de Maria e de José foram solenizados 

em Jerusalém, sendo as festas realizadas nas 

proximidades da montanha de Sião. A elas assistiram, 

além dos parentes próximos de José, muitas das 

companheiras de Maria no Templo, e ainda uma 

família de Gofna que, além dos pais, era representada 

por duas filhas, todos do parentesco dos desposados. 

Durante as festas, que duraram de sete a oito dias, 

foram levados para sacrifícios do Templo alguns dos 

melhores cordeiros de Santa Ana. 

Desposórios de S. José 

E acrescenta a beata Ana Catarina Emmerich: 

-Foi por esta ocasião que melhor pude ver a Virgem 

Maria com os Seus adornos de noiva. O vestido, de 



 

 

 14 

 
 

que fez uso no dia de núpcias, era largo de talhe e vi 

que as mangas se iam alargando também no sentido 

da frente. Sobre o azul retinto do tecido destacavam-

se, como era uso nos ornamentos sacerdotais, as cores 

vivas de flores encarnadas e brancas, entremeadas 

com outras, em menor número, de cor amarela. Vi, 

também, que o manto, caindo-Lhe dos ombros, descia 

até ao chão, tendo Ela, durante todo o cortejo, levado 

na mão um círio ou facho, com feitio de ceptro, de 

onde subiam ténues reflexos de luz. 

Era Maria de estatura média e o cabelo de um azul 
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doirado. Os olhos, de grandes órbitas e habitualmente 

voltados para o chão, recebiam notável realce pelo 

contraste com os supercílios, que eram de cor preta. 

Nos traços do nariz, levemente afilado e de linhas bem 

proporcionadas, reflectia-se o tipo completo da raça 

de Judá. A boca nobre, o rosto gracioso e o queixo 

levemente alongado completavam os traços 

fisionómicos desta filha de David. 

Durante as solenidades, vi Maria caminhando com 

gravidade, decência e uma graça encantadora. 

Terminadas as festas, deixou o primeiro vestido, oferta 

da Sua mãe, e vestiu outro menos aparatoso, que mais 

tarde Lhe tornei a ver nas bodas de Caná.  

Nas festas de núpcias, era frequente entre os judeus 

verem-se noivas ricas mudar três e quatro vezes de 

vestido. Com a Sua roupagem solene, a Virgem 

recordava um pouco certas figuras femininas de uma 

época posterior, como foram as rainhas Santa Helena 

e Santa Cunegundes, embora delas diferenciada pelo 

manto, sendo muito parecido o de Maria com o usado 

pelas damas da aristocracia romana. S. José, por sua 

vez, apresentou-se vestido com uma túnica de cor 

igualmente azulada. As mangas, que A guarneciam, 

muito largas também, vinham prender-se por meio de 

bordões aos dois lados dos ombros. O pescoço, como 

era de uso entre os hebreus, trazia-o envolvido por 
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uma gola ou faixa escura, descendo-Lhe sobre o peito 

uma larga estola de fazenda branca. 

O anel não era de oiro, nem de prata, mas de um 

metal sombrio com reflexos de luz. A largura era de 

quase um dedo e viam-se em volta sinais incrustados, 

que representavam letras.  

Numa visão posterior, acrescenta: 

O anel tornei a vê-lo hoje (3 de Agosto) exposto à 

veneração pública, numa cidade de Itália. Encontra-se 

fechado num ostensório e vinham tocar nele as 

alianças de casamento. (1) 

Terminadas as festas das núpcias, Maria despediu-Se 

dos sacerdotes e da mestra, pedindo-lhes a bênção. Às 

donzelas pediu perdão, e a todos deu graças pelos 

benefícios recebidos das suas mãos, no Templo. Santa 

Ana voltou com Maria para Nazaré, juntamente com 

outras meninas, companheiras de Maria no Templo, 

de Quem Se despediram na escola levítica de Betoron. 

Por seu lado, S. José tomou o caminho de Belém, onde 

tinha de pôr em ordem negócios de família, e só algum 

tempo depois é que seguiu para Nazaré. 

Pouco depois do casamento de Maria, a beata Ana 

Catarina Emmerich contou sumariamente as duas 

visões seguintes: 

"Vi, diz ela, uma festa em casa de Santa Ana, em que, 

além de S. José e de Maria Santíssima, se encontravam 
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mais seis convidados e umas seis crianças das 

vizinhanças. 

A beata Ana Catarina Emmerich pouco mais 

acrescentou. Pode, porém, conjecturar-se que este 

repasto celebrava o regresso de S. José de Belém e a 

partida dos dois esposos para a Sua nova morada de 

Nazaré. 

A seguir, conta o que viu na segunda visão: 

"Durante a contemplação desta noite, o meu Anjo 

levou-me de novo a casa de Santa Ana, onde já não 

encontrei a Virgem Maria, nem S. José. Vi Santa Ana a 

tomar nas mãos um embrulho e seguir com ele a 

caminho de Nazaré. Acompanhei-a no decurso da 

viagem. Atravessada a planície, onde pastavam os 

rebanhos, vi-a aproximar-se de uma colina arborizada 

e, passando ao lado, chegar finalmente à povoação 

onde moravam Maria Santíssima e S. José. 

A casa dos novos esposos ficava a pouca distância das 

portas da cidade e, à entrada dela, abria-se um átrio 

descoberto, de pequenas dimensões. Feitas as 

saudações do costume, Santa Ana entregou a Maria os 

artigos de que era portadora e, quando depois se 

retirou, vi que a Virgem lhe fez companhia até certa 

distância, chorando copiosamente quando as duas se 

despediram". 
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Pode conjecturar-se que teria sido esta a primeira 

visita de Santa Ana depois do casamento de Maria 

Santíssima e, por isso, Lhe levou alguns mimos como 

presente. 

Entre os hebreus havia-se introduzido o costume que, 

nos primeiros dias do matrimónio, os esposos 

examinassem e experimentassem os costumes e 

condição de cada um, para melhor se ajustarem 

reciprocamente um ao outro. Livres dos compromissos 

sociais, nos primeiros dias do casamento, S. José pede 

humildemente à Esposa que manifeste a Sua Vontade. 

Solicitando a S. José licença para Lhe declarar os Seus 

intentos, Maria puríssima comunica-lhe o voto de 

virgindade que fizera, para obter de Deus a graça de 

antecipar a chegada do Messias, e pede-Lhe que A 

ajude a cumpri-lo. 

Quanto ao mais, ser-Lhe-ia Serva fiel para cuidar-Lhe 

da vida, enquanto durasse a Sua. S. José, cheio de 

júbilo interior, dá-Lhe a conhecer o voto de castidade 

perpétua que também fizera aos 12 anos de idade, 

voto feito pelos seus pais pelo "Nozirat" até aos trinta 

anos. Mas, conforme com o voto da Sua Esposa, 

também ele prolongaria o seu voto de "Nozirat" (que 

compreendia a castidade perfeita) por toda a vida, 

para não impedir o dEla. Finalizou afirmando-Lhe que, 

com a divina graça, ser-Lhe-ia servo fidelíssimo e 
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companheiro. 

Deus não só confirmou, no Coração de S. José, a 

virtude da castidade e o amor santo e puro que teria 

por Sua Esposa, Maria Santíssima, e assim o teve o 

Santo em grau eminentíssimo, e a mesma Senhora 

com a Sua prudentíssima conversa o aumentava 

docemente, levando-Lhe o Coração. 

E assim, com os divinos apoios, fundou-se a casa e 

matrimónio de Maria Santíssima e de S. José. E desde 

8 de Setembro, data do casamento, até 25 de Março 

seguinte, quando sucedeu a Anunciação do Anjo, 

viveram os santos esposos em paz e harmonia, 

dispondo-Os o Altíssimo para a maravilhosa obra para 

a qual Os havia escolhido 

 

(1) Quando Clemente Brentano recolheu, a 4 de 

Agosto, as palavras da beata Ana Catarina Emmerich, 

não compreendia a razão por que a piedosa agostinha 

tivera aquela visão a 3 desse mês. Foi por isso, com 

surpresa, que alguns anos mais tarde, leu num 

documento em latim que o anel da Santíssima Virgem 

era guardado em Perusa, sendo exposto ao público no 

dia 3 de Agosto de cada ano. 
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Exemplo 

S. José ajuda na hora da morte 

Escreve Isolano que a certo gentil-homem de Veneza , 

acostumado a visitar todos os dias uma imagem de           

S. José, apareceu o santo à hora da morte. E que ele, 

ao vê-lo, teve um conhecimento tão perfeito dos seus 

pecados e concebeu tão grande horror deles, que fez 

logo uma dolorosa e inteira confissão. E no momento 

em que o sacerdote acabava de lhe dar a absolvição, 

expirou. Assim, pela mão de S. José, foi, como 

piamente se crê, conduzido a porto de salvação. 
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DIA 4 

Dias de S. José (2) –  
A 1ª 4ª. feira e o Coração de S. José 

 
Ano 2015 – ver dia 3 (ontem); Ano 2016 – ver dia 2; 
ano 2017 – ver dia 2; ano 2018 – ver dia 3; ano 2019 – 
ver dia 3 (ontem); ano 2020 – ver dia 3 (ontem) 

 
Amanhã (hoje, dia 1 de Março do ano 2017) é a 
primeira quarta-feira do mês de Março, consagrada ao 
Coração de S. José. De onde vem esta devoção? Ignoro 
a origem. Já encontrei duas maneiras de a praticar. 
 
1) 9 1AS. QUARTAS FEIRAS - Cada quarta-feira é 
especialmente dedicada a S. José. Fazei as 9 1as. 4as. 
Feiras (de maneira semelhante às 9 1as. 6as. Feiras ao 
Sagrado Coração de Jesus) em honra de S. José para 
uma boa morte, por vós e pelos vossos queridos. 
Como a caridade é uma das melhores maneiras de 
alcançar a graça de uma boa morte, oferecei a Santa 
Missa, Sagrada Comunhão e devoções da 1ª. 4ª. feira 
do mês em honra de S. José de maneira especial pela 
salvação dos moribundos, especialmente por um 
grande pecador que está prestes a perder a sua alma 
sem a graça do arrependimento final. 
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Coração de S. José 
 
2) AS 5 1as.  QUARTAS FEIRAS – Se as 9 1as. 4as. Feiras 
fazem lembrar as 9 1as. 6as. Feiras ao Sagrado 
Coração de Jesus, as 5 1as. 4as. Feiras fazem lembrar 
os 5 1os. Sábados ao Coração Imaculado de Maria. Se 
a devoção dos 5 1os. Sábados pode ser feita de 
maneira ininterrupta durante anos seguidos, o mesmo 
não acontece com as 5 1as. 4as. Feiras que devem 
começar em Março (percebe-se porquê, é o mês de              
S. José) e acabar em Julho. 
Consiste em rezar-se os mistérios gososos e meditar-se 
nas alegrias e nas dores de S. José. 
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HISTÓRIA DA DEVOÇÃO AO CORAÇÃO DE S. JOSÉ – 
Embora a primeira origem venha de uma revelação 
particular, como vai a seguir, acredito que a 
verdadeira devoção seja muito mais antiga. Não sei de 
onde nem de quando. E porque digo isto? Fazendo 
duas comparações. Costuma-se dizer que a devoção 
ao Coração de Jesus começou com as aparições a 
Santa Margarida Maria, em fins do século XVII. A 
verdade é que essa devoção é mais antiga pois vem, 
salvo erro, do século XIII. Costuma-se dizer que a 
devoção ao Coração Imaculado de Maria vem das 
aparições de Fátima. A verdade é que apareceu 
praticamente ao mesmo tempo que a devoção ao 
Sagrado Coração de Jesus, no século XIII. Tanto uma 
como outra tiveram um grande desenvolvimento com         
S. João Eudes no século XVII. Por isso acredito que a 
devoção ao Coração de S. José seja muito anterior ao 
século XX. Quem começou? Quando? Em que 
circunstâncias? Não faço a mínima ideia. No século XX 
aconteceu o seguinte: 
 
A) A 30 de Março de 1958, numa aparição à Irmã 
Mildred Maria Neuzil – mística do Ohio (Estados 
Unidos) cujas aparições já foram parcialmente 
aprovadas e estão agora a ser vistas pela autoridade 
eclesiástica para uma próxima acção – S. José pediu 
que o Seu Coração fosse honrado de maneira especial 
na 1ª. 4ª. feira de cada mês. 
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B) Um sacerdote italiano escreveu para o director de 
uma revista de espiritualidade, pedindo para que se 
divulgasse a devoção ao Coração de S. José. 
Esta devoção teria sido revelada pelo próprio São José 
a um religioso de clausura da cidade de Palermo. 
Entre outras coisas, escreve: Há dois anos, em 1977, 
no dia 7 de Junho, festa do Coração Imaculado de 
Maria, esta pessoa estava rezando o terço, quando 
teve uma visão. Viu um sol fulgidíssimo emanando luz 
branca e no centro um coração de carne, do qual 
saíam três lírios brancos. O vidente pensou que fosse o 
Coração de Maria Santíssima; porém, o seu anjo da 
guarda disse-lhe: Este é o Coração do glorioso São 
José, esposo de Maria Santíssima, o qual não é 
conhecido, nem amado pelos cristãos, mas que o 
Senhor deseja que seja conhecido, amado e honrado, 
ao lado dos corações de Jesus e Maria. 
O anjo continuou, dizendo que a festa do Coração de 
São José deve ser no domingo após a festa dos 
Corações de Jesus e Maria, e que todos aqueles que 
por três domingos consecutivos, em qualquer período 
do ano comungarem em honra do Coração de São 
José, receberão dele grandes graças e que, qual pai 
amoroso, sustentará as suas almas em todas suas 
necessidades, e os consolará na hora da morte e será 
seu advogado ante o tribunal de Deus. 
Em outras ocasiões, São José ditou, para o vidente, as 
ladainhas do seu Coração e outras orações. 
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C) Em 13 de Setembro de 2005, numa aparição a Chris 
Courtis (Maryland, Estados Unidos), S. José pediu: "A 
mensagem que agora te desejo dar e ao mundo é esta. 
O Meu Filho Jesus e a Santíssima Virgem Maria 
desejam que haja uma devoção ao Meu Coração 
Castíssimo. Fazei conhecer ao mundo que Jesus, Deus 
Pai, o Espírito Santo e a Bem-Aventurada Mãe não 
desejam que esta devoção permaneça escondida por 
mais tempo. Que as pessoas recebam e façam as 
devoções das 1 as. 4as. Feiras devotadas ao Meu 
puríssimo Coração. Receberão pureza em abundância, 
os pais e todas as pessoas que venerarem este meu 
coração castíssimo receberão graças em abundância. É 
através deste Coração que venho pedir que se recite 
os CINCO MISTÉRIOS GOSOSOS E QUE SE PASSE 
ALGUM TEMPO A MEDITAR NAS MINHAS ALEGRIAS E 
NAS MINHAS TRISTEZAS, porque eu estava lá. As 5 1as. 
4as. Feiras são para ser feitas e veneradas a partir de 
Março. Que se faça saber isto, porque desejo que se 
pratique esta santa devoção – Está na altura. Os pais 
precisam de um forte modelo que possam imitar, e 
eles precisam de saber que podem contar coMigo. 
Todos os pais, como chefes de família, receberão 
graças através deste Coração. E, portanto, para todas 
as famílias" 
 
 
 
 
 



 

 

 26 

Exemplo 
S. José ajuda a fazer uma boa confissão 

 
Certa pessoa, depois de haver cometido uma 

infinidade de pecados contra um voto que tinha feito, 

não sabendo vencer a mal-entendida vergonha que 

experimentava em se acusar a um sacerdote, e 

combatida pelos pungentes remorsos de consciência, 

perseverou por algum tempo na desgraça de Deus. Por 

fim, não podendo resistir mais às angústias da 

consciência, que a torturavam, determinou-se a 

recorrer à intercessão de S. José para expelir o temor e 

a vergonha que não sabia vencer, e a manifestar as 

suas culpas ao confessor, rezando por nove dias 

seguidos o hino e a oração do mesmo santo. 

Terminada a novena, sentou-se animada com uma tal 

coragem contra a repugnância da sua vergonha, que 

foi prostrar-se aos pés de um confessor e, sem a mais 

pequena dificuldade, descobriu todas as chagas da sua 

alma com indizível consolação. Dali por diante trouxe 

sempre ao pescoço uma medalha de S. José, e 

confessava que, ao mesmo santo, devia por isto 

muitos outros favores especialíssimos. 
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DIA 5 
 

Dias de S. José (3)  
Desterro de S. José 

 
Ano 2015 – ver dia 6 (amanhã); Ano 2016 – ver dia 3; 
ano 2017 –ver dia 3; ano 2018 – ver este dia; ano 2019 
– ver dia 4 (ontem); ano 2020 – ver dia 6 (amanhã) 

 
FESTA LITÚRGICA - Antes da reforma litúrgica do 
Vaticano II, costumava celebrar-se no 4º domingo de 
Abril. Mas em certas zonas do nosso planeta, ainda há 
quem a celebre nesse dia. 

 

NOSSA SENHORA E S. JOSÉ DO DESTERRO – Costuma 
dedicar-se esta festa a nossa Senhora. Não se fala de    
S. José. Mas estando S. José e nossa Senhora tão 
unidos, é natural que embora seja mais dedicada a 
nossa Senhora, também esta festa seja dedicada a           
S. José. Por acaso, nas vésperas de Natal, não há o 
costume de se falar tanto em Jesus e Maria, que                    
S. José acaba por ficar muito de lado? Nesta festa é a 
mesma coisa. Embora a atenção esteja toda virada 
para nossa Senhora, não punhamos S. José de lado. Foi 
a Ele que Deus escolheu para proteger, sustentar e 
nutrir a Jesus e a Maria no desterro para o Egipto. 

O DESTERRO - Pouco tempo depois da adoração dos 
Santos Reis Magos, um Anjo apareceu em sonhos a 
São José e disse-lhe: 'Levanta-te, toma o Menino e sua 
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Mãe, e foge para o Egipto, e fica lá até que eu te avise; 
porque Herodes vai procurar o Menino para O matar' 
(Mt. 2, 13).  

O Santo Patriarca, sem discutir as ordens de Deus, pôs-
Se logo a caminho com o Menino Jesus e a Santíssima 
Virgem, servindo-se do mesmo burrico que utilizara no 
trajecto de Nazaré a Belém.  
A viagem foi longa e penosa, mas também com muitas 
consolações. Conta a tradição que uma tamareira, 
junto à qual a Virgem repousara com o Divino Infante, 
inclinou-se para que seus frutos ficassem ao alcance 
de suas virginais mãos. 
Conta a beata Ana Catarina Emmerich que a Família 
Sagrada atravessou a montanha (Seir?) e entrou numa 
região deserta e inóspita. Viu-se cercada por uma 
quadrilha de salteadores: o chefe, com cinco ou seis 
homens. A princípio estes mostraram-se malévolos; 
mas à vista do Menino Jesus, tocou um raio de graça o 
coração do chefe, que proibiu à sua gente fazer mal 
aos viajantes. 
Conduziu a santa Família à sua cabana, na qual a 
esposa lhes ofereceu alimentos; trouxe também uma 
gamela com água, para que Maria nela banhasse a 
Jesus. Nossa Senhora aconselhou-lhe que banhasse na 
mesma água o filho morfético.  
Esse menino estava cheio de lepra, mas, apenas 
mergulhado na água, caíram-lhe as crostas da 
enfermidade e tornou-se são e limpo. Ela ficou fora de 
si, de alegria. Tive uma visão, na qual conheci que o  
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Desterro de Jesus , Maria e José 

http://4.bp.blogspot.com/-JM7Qy-zC-u8/TxsOx8YPnHI/AAAAAAAAAc8/eGV6CqXO0rw/s1600/Desterro.jpg
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menino curado se tornou, mais tarde, o bom ladrão. 
(São Dimas) 
Chegando ao Egipto, a Sagrada Família passou a residir 
numa pequena gruta na cidade de Heliópolis, onde 
havia uma colónia judaica, e um templo em honra do 
verdadeiro Deus, que quase igualava em magnificência 
ao de Jerusalém. 

 

Regresso para Nazaré 

 
A Sagrada Família passou longos meses no Egipto, até 
que um dia, morto Herodes, apareceu novamente o 
Anjo do Senhor ao Patriarca São José, durante o sono. 
Ordenou-Lhe o embaixador de Deus: 'Levanta-Te, 
toma o Menino e Sua Mãe, e vai para a terra de Israel, 
porque morreram os que procuravam matar o 
Menino'. São José, obedecendo imediatamente, 
tomou o Divino Infante e a Santíssima Virgem, 
partindo em direcção à terra de Israel. 'Mas, ouvindo 
dizer que Arquelau reinava na Judeia em lugar de seu  
pai Herodes, temeu ir para lá; e, avisado em sonhos, 
retirou-Se para a Galileia. E indo para lá, habitou na 
cidade que se chama Nazaré, cumprindo-se deste 
modo o que tinha sido predito pelos profetas: 'será 
chamado Nazareno`' (Mt. 2, 20 a 23) 
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Exemplo 

Ensinamentos de um conto 
 

Contava um idoso missionário que um dia morreu um 
devoto de S. José e a sua alma se apresentou às portas 
do Céu, mas S. Pedro disse-lhe que não podia passar 
porque não estava em condições. 
Então pediu que viesse S. José, a Quem tinha rezado 
todos os dias. Apresentou-Se o Santo e disse que, com 
efeito, Lhe tinha rezado todos os dias e que devia 
entrar imediatamente no Céu. S. Pedro negou-se e os 
dois santos tiveram uma disputa. Vendo S. José que 
não podia convencer S. Pedro, disse-lhe: 
- Ou passa esta alma minha devota, ou vou-me 
embora do Céu. 
S. Pedro disse-lhe: 
- Podes ir-te. 
- Bem, eu vou, mas quero levar o que é Meu. Venha a 
Virgem, Minha Esposa. Venha Seu Filho, que Lhe 
pertence. Ela é a Rainha dos Anjos: venham todos os 
Anjos. É também Rainha de todos os santos, venham 
todos os santos… 
- Basta, basta – disse S. Pedro – que passe, senão 
deixas o Céu vazio. 
Este conto retrata maravilhosamente o Patrocínio de 
S. José. Não é possível que, quem todos os dias se 
encomende ao Santíssimo Patriarca, se veja 
abandonado na hora de entrar na Glória Eterna. 
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DIA 6 
 

Deus, a santidade, o Coração de Jesus  
e a santidade de S. José 

 
Anos 2015 e 2016  – ver dia 5 (ontem); ano 2017 – ver 
dia 5; ano 2018 – ver dia 4;ano 2019 – ver dia 5 
(ontem); ano 2020 -  ver dia 5 (ontem) 
 
Toda a santidade vem de Deus. Por isso não se pode 
dizer que Deus seja o maior dos santos, mas sim que 
Ele É, como disse a Moisés (Ex 3, 14), ou seja, é por 
essência e necessidade de natureza. Palavra 
semelhante disse Deus a Santa Catarina de Sena. "Eu 
sou Aquele que sou. Tu não és". Por isso, foi o próprio 
Deus que deu a S. José a sua extraordinária santidade. 
Amanhã (hoje, para o dia 1 de Março do ano 2019) é a 
1ª. 6ª. Feira, dia de reparação ao Sagrado Coração de 
Jesus. Jesus é simultaneamente Deus e Homem. Como 
verdadeiro homem, Jesus viveu em casa de S. José a 
quem chamava com o nome de pai. O anjo S. Gabriel 
na anunciação chamou a Maria a cheia de graça            
(Lc 1, 28). Esta expressão revela a santidade da Virgem 
Maria. De forma semelhante o Evangelho ao falar de S. 
José chama-lhe homem justo (Mt 1, 19) o que equivale 
a dizer um homem santo. Deus é santo e convida-nos 
à santidade "Sede santos porque Eu, o Senhor Vosso 
Deus, sou santo" (Lev 19, 2). 
Para amanhã recomendo que se reze a de S. José, 
Amigo do Sagrado Coração de Jesus, uma vez que 
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apanha simultaneamente o Sagrado Coração de Jesus 
(pois amanhã é a 1ª. 6ª. Feira) (hoje, para o dia 1 de 
Março do ano 2019) e S. José (estamos no mês de 
Março, mês de S. José). 
 

Exemplo 

Santo André Bessette 

 

Dentre todos os Santos que amamos e nos quais se 

distinguem a devoção á São José, destacamos Santo 

André Bessete, que nasceu em 1845 no Canadá.  

Foi desde o nascimento muito doente, tanto que 

depois do baptismo o padre não acreditava na sua 

sobrevivência, mas graças a Deus e a intercessão de 

São José viveu até os noventa e um anos.  

De família pobre, trabalhou na lavoura, padeiro, 

sapateiro, funileiro e ferreiro. André que sempre 

estava em oração, pois oferecia constantes sacrifícios 

à Jesus, imigrou para os Estados Unidos a trabalho e 

ao voltar para o Canadá entrou por indicação de um 

sacerdote amigo, na Congregação da Santa Cruz. Foi 

este religioso amigo quem semeou no seu coração 

uma profunda devoção para com São José, ao ponto 

de testemunhar o Santo de hoje:  

"Sou filho adoptivo de São José e irmão de Jesus." 

No mesmo ano em que recebia o hábito, São José era 



 

 

 34 

proclamado Padroeiro da Igreja. Devido a esse facto 

comprometeu-se com o Amigo do Céu a honrá-Lo e 

fazê-Lo amado por todos.  

Frei André nomeado porteiro do Colégio de nossa 

Senhora, em Montreal.  Tornou amigo dos pobres, 

doentes e aflitos; acolhia com carinho católicos, 

protestantes e ateus. Dentre tantos que procuravam 

André com as suas necessidades, muitos conseguiram 

milagres através da oração do Santo que tudo pedia a 

Jesus por meio de São José. Perseguido, chamado de 

charlatão, supersticioso, Santo André tudo suportou 

sem murmurar da vida.  

Começou a visitar os doentes da região e viajava até os 

Estados Unidos, onde havia feito amigos. Ganhou a 

fama de milagreiro, mas protestava veemente contra 

este título: “Eu não sou nada... sou apenas uma 

ferramenta nas mãos da Providência, um humilde 

instrumento ao serviço de São José”. E ainda 

acrescentava: “As pessoas são tão tolas em pensar que 

posso operar milagres! É Deus e São José que vos 

podem curar”. 

A sua seriedade na presença de estranhos contrastava 

fortemente com a atitude solta e bem-humorada que 

ele tinha entre os amigos. Adorava brincar e 

costumava dizer: “Vocês não devem ficar tristes.  É 

bom rir um pouco”. Ele fazia bom uso do seu humor 



 

 

 35 

para compartilhar a sua alegria e passar subtilmente 

algum bom conselho durante uma conversa, ou para 

mudar de assunto quando uma conversa começava a 

se desenvolver em fofoca maldosa à custa de alguém. 

Era um homem determinado e de princípios firmes. 

Bondade e sabedoria brincalhona refletiam-se nos 

seus olhos. O grande respeito que demostrava pelos 

outros era amplamente responsável pelo respeito que 

os outros demonstravam por ele. Era um homem 

muito sensível. Algumas vezes, podia ser visto 

chorando com os doentes, ou com lágrimas nos olhos 

após ouvir uma história particularmente triste de 

algum dos visitantes.  

Durante todos aqueles anos, um imenso projeto 

estava em andamento e multidões cada vez maiores 

se dirigiam ao Oratório.  

Tudo começou com um sonho que ele considerou 

profético: viu S. José que o olhava com ternura e lhe 

sorria bondosa e paternalmente. Quando desapareceu 

a figura de S. José surgiu-lhe um grande edifício de 

pedra rugosa, flanqueado de torres e encimado por 

uma cruz. A visão durou alguns instantes. Ele levou a 

sério esta visão e, quando chegou a altura, começou a 

juntar dinheiro para fazer a obra. Primeiro, com a 

ajuda de amigos e com o dinheiro que ganhava 

cortando o cabelo dos estudantes do colégio, 
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construiu-se uma capela em 1904. Com o passar do 

tempo, tornou-se muito pequena para receber todas 

as pessoas que vinham ao monte. Tinha certeza de 

que São José queria ter um lugar na montanha. Assim, 

passou a vida inteira preparando um bonito santuário 

digno do seu amigo. O primeiro passo, foi a ampliação 

da capela em 1908 e novamente em 1910. No entanto, 

não foi suficiente; uma igreja maior em homenagem a 

São José se tornou necessária. 

Em 1917, uma nova Igreja-Cripta foi inaugurada. A 

cripta tinha capacidade para pelo menos mil pessoas; 

porém, este era apenas o ponto de partida para um 

empreendimento ainda maior. O Irmão André devotou 

os seus esforços para construir o Oratório, que se 

tornaria o maior santuário do mundo dedicado a São 

José Ao apresentar um projeto ao Padre Reitor para tal 

empreendimento, apresentaram-se as dúvidas, pois 

seria preciso muito dinheiro para comprar o grande 

terreno. 

- Então, Irmão André, acha mesmo que São José vai 

conseguir tão grande terreno? 

 - Claro que sim, Padre Reitor! São José é o pai do 

Dono de todo o mundo...!  

A crise económica de 1929 forçou a paralisação da 

construção da Basílica. Em 1936, as autoridades da 

Congregação de Santa Cruz convocaram uma reunião 
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especial para decidir se o projeto deveria continuar ou 

não. O Provincial chamou o Irmão André para pedir 

sua opinião sobre o assunto. O Irmão, já envelhecido, 

tinha apenas algumas palavras para a assembleia: 

“Este não é o meu trabalho, é o trabalho de São José. 

Coloquem uma estátua Sua no meio da construção. Se 

Ele quiser uma cobertura sobre a Sua cabeça, Ele 

cuidará disso”. Dois meses mais tarde, a Congregação 

havia arrecadado os fundos necessários para continuar 

a trabalho da construção. 

A basílica é a maior em honra a São José, isto em todo 

o mundo. Realmente, sempre portando uma medalha 

de São José e muito amor e fé no coração, Santo 

André Bessette alcançou graças de Jesus para o povo, 

com a ajuda intercessora de São José.  

O Irmão André faleceu no dia 06 de Janeiro de 1937, 

aos noventa e dois anos, numa Quarta-feira, dia 

semanal dedicado ao glorioso São José. Os jornais 

publicaram que muito mais de um milhão de pessoas 

participaram do seu velório e enterro, seu corpo 

descansa hoje num túmulo simples no bonito Oratório 

que se ergue tão grandiosamente no Monte Real. Até 

os dias de hoje, milhares de visitantes vêm ao Oratório 

de São José para receber cura física e espiritual. Foi 

declarado venerável em Junho 1978 e, em   



 

 

 38 

 

 

Basílica do Oratório de S. José, em Montreal 

 

23 de Maio de 1982, foi beatificado por S. João             

Paulo II. Bento XVI canonizou-o em 17 de Outubro de 

2010. 

 

 

 

 

 



 

 

 39 

DIA 7 

Dias de S. José (4) 

Patrocínio de S. José 

 

Pio IX estende esta festa a toda a Igreja, em 1847. A 

sua data fica fixada na quarta-feira da terceira semana 

da Páscoa.  

Esta festa foi retirada do calendário litúrgico no dia 1 

de Maio de 1955 pelo (venerável) Papa Pio XII, sendo 

substituída pela festa de S. José Operário. 

 

Exemplo 

S. José ajuda nas tentações 

 

Conta o padre Barry que uma religiosa era muito 

atormentada por tentações importunas, 

particularmente na oração mental, e tanto mais se 

perturbava porque caía numa grande prostração de 

espírito, persuadindo-se que nunca chegaria àquela 

tranquilidade de consciência, que nesta vida é um 

celeste conforto dos filhos de Deus. Neste duro transe 

recorreu a nossa Senhora. Dizendo: “Se me negais o 

que vos peço, dignai-Vos ao menos inspirar-me a qual 

santo, por Vós amado, deva eu recorrer de 

preferência, como a único protector do meu espírito, 



 

 

 40 

para alcançar a graça desejada”. Finda a oração, 

sentiu-se reanimada, viu com os olhos da alma a                  

S. José, o predilecto da Virgem, porque Seu Esposo, e 

porque é digno de ser mestre de todas as almas pelas 

suas raras excelências. Não tardou em se abandonar 

completamente à protecção deste grande santo, que 

logo fez experimentar à sua devota a eficácia do seu 

patrocínio, livrando-a daquelas perturbações de 

espírito. E se porventura tornavam a assaltá-la, só com 

o entregar-se nos braços deste seu bom pai, tornava a 

adquirir a paz da sua alma. 
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DIA 8 

 

Dias de S. José (5) 

S. José Operário 

 

S. José Operário tem uma festa litúrgica própria no dia 

1 de Maio. Porquê nesse dia? 

OS "MÁRTIRES DE CHICAGO" – No dia 1 de Maio de 

1886, milhares de trabalhadores de Chicago (Estados 

Unidos da América), tal como de muitas outras cidades 

norte americanas, foram para a rua, exigindo o horário 

de 8 horas de trabalho por dia. 

Quatro dias depois, durante novas manifestações, uma 

explosão serviu de pretexto para uma repressão brutal 

que se seguiu, que provocou mais de 100 mortos e a 

prisão de dezenas de operários. Este acontecimento, 

que ficou conhecido como os "mártires de Chicago", 

tornou-se o símbolo e o marco para uma luta que, a 

partir daí, se generalizou por todo o mundo. 

O VENERÁVEL PAPA PIO XII E S. JOSÉ OPERÁRIO – A 

Igreja quis dar a este dia de acção e de festa – "A festa 

do Trabalho" uma dimensão de fé. Em 1955, o 

(venerável) Papa Pio XII instituiu a Festa de S. José 

Operário, a ser celebrada exactamente no dia 1 de 

Maio e que veio substituir a festa litúrgica do 
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Patrocínio de S. José, que existia então. S. José 

Operário passou desde então a ser padroeiro dos 

operários. 

ORAÇÃO – SANTA MISSA – Deus, Criador do Universo, 

que impusestes a lei do trabalho a todos os homens, 

concedei-nos que, a exemplo de S. José e com a sua 

protecção realizemos a obra que nos mandais e 

recebamos o prémio que nos prometeis. Por Cristo 

nosso Senhor que convosco vive e reina na unidade do 

Espírito Santo. Amen. 

S. JOSÉ E O TRABALHO - Hoje em dia, quando se pensa 

na palavra "trabalho", pensa-se num emprego, para 

ganhar dinheiro para sustento da família. Seria assim 

com a Sagrada Família de Nazaré? Não o creio. 

Quando penso em Jesus como Deus, em nossa 

Senhora como Imaculada, e em S. José com um 

Coração muito semelhante aos Corações de Jesus e de 

Maria, vejo os três a trabalharem, sim, mas de modo 

que o trabalho reverta para o mundo da 

espiritualidade. Nessa linha apresento dois textos: um 

tirado da "Mística Cidade de Deus", da Madre Maria 

de Jesus de Agreda. Não diz muito, mas dá para 

entender como nossa Senhora ensinou S. José a 

sobrenaturalizar o trabalho. O segundo texto é tirado 

de um livro de horas santas dos jesuítas portugueses 
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que fala da vida escondida de Jesus em Nazaré, e vai 

portanto falar do trabalho de Jesus. Embora não fale 

de S. José, podemos imaginar o que Ele terá aprendido 

com Jesus e com Maria. 

MADRE MARIA DE JESUS DE AGREDA - Por vezes                   

S. José pedia a nossa Senhora que Lhe ensinasse a 

condição e ser das virtudes, em especial o amor de 

Deus. Ela atendia-O, mas com tanta humildade e 

discrição que não parecia mestra, embora, de facto, o 

fosse. E nossa Senhora aliviava o trabalho de S. José 

com a doutrina celestial porque, atento a ela, o ditoso 

Santo trabalhava mais com as virtudes do que com as 

mãos. E como, no íntimo, Se julgava indigna de ser 

sustentada por S. José, com o Seu trabalho, com esta 

consideração estava sempre humilhada, como 

devedora daquele suor do Santo, e recebendo-O como 

grande esmola e liberal favor. E ainda que não pudesse 

ajudar S. José nos trabalhos do Seu ofício, 

correspondia-Lhe, servindo-O como humilde criada, 

satisfazendo assim à Sua humildade, à gratidão que 

lhe era devedora, e ao Seu nobre Coração.  

DE UM LIVRO DE HORAS SANTAS - Jesus Cristo – o 

Santo dos santos – começou por apresentar-se-nos 

durante 30 anos, isto é, quase a totalidade da Sua 

existência terrena, numa vida simples, banal,  



 

 

 44 

 

S. José, Operário 
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monótona, a vida apagada da maior parte dos seres 

humanos. Não quis ser um homem fora de série, mas 

quis ser como qualquer um de nós, viver a nossa vida 

real, como ela é para a universalidade dos homens, 

num TRABALHO HUMILDE E QUOTIDIANO. Nazaré sem 

milagres, sem discursos, sem história, sem brilho. E 

esta foi a vida mais santa e redentora que jamais se 

viveu. Tão santa e apostólica como os 3 anos da Sua 

vida pública, ou as horas da Sua Paixão e da Sua 

Morte. Jesus quis ensinar-nos a fazer, das pequenezes 

e bagatelas humanas, coisas grandes e divinas. Tudo é 

pequenino na nossa existência, porque tudo é 

humano. Mas tudo pode ser grande na nossa vida, 

porque o humano se pode sempre fazer divino. Jesus 

escolheu a situação de um homem insignificante aos 

olhos do mundo, para nos mostrar que os homens 

insignificantes podem ser sempre grandes aos 

olhos de Deus, se se fizerem outros Cristos. O que é 

que em Jesus era diferente dos outros homens? Era a 

ardência do amor e do zelo infinito do Seu Coração 

pela glória do Pai; era a ânsia com que abraçava em 

ardores divinos de caridade a humanidade inteira, 

para a salvar. Esperavam-nO as Samaritanas, as 

Madalenas, os pecadores, os Apóstolos, os doentes, os 

torturados de espírito, os oprimidos. E Ele permanece 
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teimosamente em Nazaré, a oferecer-Se e a imolar-Se 

por eles, a orar por eles, a salvá-los, a salvar o mundo. 

Salvar o mundo. A Igreja precisa certamente de 

pregadores do Evangelho. Mas Nazaré ensina-nos a 

não confundir a agitação espectacular, aventureira, 

com o verdadeiro zelo das almas. Nada menos 

espectacular e aventureiro do que a vida monótona e 

humilde de Jesus em Nazaré. Em toda a parte sempre 

Jesus nos amou até ao fim. Amou-nos até à pobreza 

do presépio e até à morte da cruz. Mas na noite de 

Belém há poesia enternecedora. Nas torturas do 

Calvário há sombra gloriosa de epopeia. Em Nazaré, 

nem poesia, nem grandeza humana. Amou-nos até à 

monotonia vulgar de uma vida capaz de esgotar os 

temperamentos mais resolutos. O amor que Ele nos 

revela em Nazaré é tão comovedor como o do 

Presépio ou do Calvário. 

"Eu amo a pobreza, escreveu Pascal, porque Cristo a 

amou". 

Digamos nós também: "Eu amo a vida monótona e 

escondida do meu lar, da minha oficina, do meu 

campo, da minha escola, porque Ele a amou. Amo o 

silêncio, porque o Verbo feito carne foi o grande 

silencioso. 

AMO O TRABALHO, PORQUE HOUVE UM DEUS QUE 

TRABALHOU E SUOU POR MIM 
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Exemplo 

S. José ajuda a ter uma morte  

semelhante à Sua 

A Venerável soror Pudenciana Zagnoni, uma das 

heroínas mais distintas por suas virtudes na Ordem 

Franciscana porque havia, de um modo especial, 

obsequiado S. José em vida, recebeu na morte a mais 

bela graça que neste mundo se pode desejar. Com 

indizível consolação sua, apareceu-lhe o Santo 

Patriarca com o Menino Jesus nos braços. É impossível 

explicar qual fosse a plenitude dos santos afectos, que 

inundou a alma de soror Palenciana. Basta dizer que se 

comunicaram também às outras religiosas que lhe 

assistiam . Falava ora com o santo, ora com o Menino. 

Àquele agradecia o ter-se dignado visitá-la, fazendo-

lhe prelibar as delícias do paraíso. A Este, o ter vindo 

sob forma tão amável convidá-la a ir consigo às bodas 

eternas. Nos gostos e no semblante de S. José bem se 

divisava que, colocando nos braços da sua devota o 

Deus Menino, queria nela copiar a morte preciosa que 

ele mesmo teve, entre os braços de Jesus, na sua 

humilde casa de Nazaré. 
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DIA 9 

 
Devoções (1)  

Relíquias 

 

Há relíquias de S. José? Sim, a Tradição guarda alguns 

objectos e venera-os como relíquias do Santo 

Patriarca. 

S. FRANCISCO DE SALES, argumentando em favor da 

Ressurreição de S. José e da glória do Santo em corpo 

e alma no Céu, apresenta a razão de ninguém ter 

encontrado o corpo de S. José no seu sepulcro. E por 

isso, diz o Santo Doutor, não temos relíquias do corpo 

santíssimo de S. José. 

Num êxtase, um santo viu o corpo de S. José 

preservado intacto num túmulo, num local ainda 

desconhecido. Esse santo afirmou que quanto mais o 

glorioso esposo da bem-aventurada Virgem Maria for 

honrado, mais depressa o seu corpo será encontrado, 

o que será um dia de grande alegria para toda a Igreja. 

A Tradição conserva alguns objectos.  

O ANEL NUPCIAL é uma jóia que se conserva em 

Perúsia. Foi trazido para Itália no século XI. Foi objecto 

de lutas entre as cidades de Perúsia e Clusi, que lhe 
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disputavam a posse. Inocêncio VII decidiu a questão 

em favor de Perúsia, mas sem decidir coisa alguma 

sobre a autenticidade da relíquia. É exposto ao público 

no dia 3 de Agosto de cada ano. 

A VARA DE S. JOSÉ venera-se na igreja de nossa 

Senhora dos Anjos, em Florença. Foi trazida do Oriente 

pelo cardeal Bessarion por ocasião do Concílio 

Ecuménico em 1439. 

O MANTO DE S. JOSÉ foi dividido em várias partes. 

Umas conservam-se na igreja de Santa Anastácia, em 

Roma, outras na basílica de Santa Cecília, em Assis, e 

em Bolonha. 

O CÍNGULO DE S. JOSÉ venera-se em Joinville, em 

França. É de cânhamo, mede um metro de 

comprimento e quatro centímetros de largura. Está 

encerrado num relicário de marfim com os dizeres: 

"Hic est cingulus, quo cingebatur Joseph sponsus 

Mariae". A relíquia veio da Palestina em 1454, trazida 

por Joinville, grande devoto de S. José. 

 

Exemplo 

Morte suave 

 

Conta-se do beato Gaspar Buono, dos Religiosos 

Mínimos, que trazia sempre na boca os Nomes de 

Jesus, José, e Maria, os Quais trazia também sempre 
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gravados no coração, e que, a cada pergunta que fazia, 

ou resposta que dava, Jesus, José e Maria eram 

sempre o princípio e a cláusula. À hora da sua morte 

quis que os religiosos assistentes lhe estivessem a 

repetir aqueles Santíssimos Nomes para suavizar mais 

a sua agonia e tornar mais preciosa a sua morte. E foi 

como desejava. Pois que expirou suavemente, tendo 

acabado de pronunciar o sagrado ternário. Eis como o 

Céu recompensa quem amiúde repete os mesmos 

santíssimos nomes. 
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DIA 10 

 
Devoções (2)  

Cordão de S. José 

O cordão de São José deve ser feito de linho ou 

algodão bem alvejado. A pureza e a alvura desses 

materiais indicam a candura e virginal pureza de São 

José, Castíssimo Esposo da Virgem Mãe de Deus. 

Numa das extremidades leva sete nós que 

representam as sete dores e alegrias do Glorioso 

Patriarca. Por fim, deve ser bento com a bênção 

própria, por sacerdotes que tenham faculdades para 

isso.   

O cordão de São José, desde que esteja devidamente 

bento, pode ser usado cingido à cintura, sobre a 

roupa, ou bem guardado, para, por ocasião de dores 

ou sofrimentos físicos, aplicá-lo com fé e confiança na 

parte enferma do corpo, como se costumam fazer com 

medalhas.  

Quem usa habitualmente o cordão de São José recebe 

a graça da boa morte.  

Quem traz constantemente o cordão consigo tem a 

protecção, especialmente na guarda e defesa da 

sublime virtude da Castidade, em qualquer de seus 

três graus e categorias (castidade dos esposos, dos 
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solteiros e dos consagrados). Apesar de ser preferível, 

não é obrigatório usá-lo sempre dia e noite. 

É de surpreendente efeito para as gestantes, que o 

levam cingido, protegendo-as em perigo de aborto, 

nos partos difíceis, etc., como o atestam centenas de 

testemunhos.   

Deve-se rezar diariamente 7 Glórias em honra das 

dores e alegrias de São José, ou qualquer outra oração 

a São José.  

 

Origem do Cordão de São José 

 

Foi na Bélgica, na cidade de Anvers, no convento das 

Irmãs Agostinianas, no século XVII. Fazia 3 anos que a 

Irmã Isabel Sillevorts se via atacada pelo mal de pedra. 

Os mais modernos recursos da medicina de nada 

adiantavam.  

Porém, animada do mais firme propósito no patrocínio 

de São José, a Irmã Isabel, havendo obtido do 

sacerdote que lhe benzesse um cordão, cingiu-o em 

homenagem ao grande Patriarca. Abandonou os 

recursos terapêuticos e iniciou, com todo o fervor, 

uma novena de súplicas ao Esposo puríssimo da 

Virgem Mãe de Deus. Dias depois, em 10 de Junho de 

1646, quando, por entre os agudíssimos sofrimentos, a 

pobre enferma fazia as suas mais ardentes súplicas, no 
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meio de atrozes sofrimentos, eis que de repente se vê 

livre de um cálculo de desproporcionadas dimensões, 

ficando então completamente curada.  

Foi grande e rápida a repercussão do milagre, que 

muito contribuiu para consolidar, nos habitantes de 

Anvers, a devoção a São José, que já não era pequena.  

Em 1842, por ocasião dos piedosos exercícios do mês 

de São José, foi esse facto publicado na Igreja de São 

Nicolau em Verona (cidade no norte da Itália) e muitas 

pessoas enfermas, cingindo-se então com o cordão 

bento, experimentaram o glorioso auxílio do Glorioso 

Patriarca.  

Após esses factos, estendeu-se muito o uso do cordão 

de São José, e é muito procurado não só para o alívio 

das enfermidades corporais, como também, e com 

igual sucesso, para os perigos da alma. Destacam-se 

sobretudo os benefícios do cordão de São José contra 

o demónio da impureza.  

A Santa Sé autorizou a devoção ao Cordão de São José, 

permitindo até o seu uso público e solene. Permitiu a 

fundação da Confraria e Arquiconfraria do Cordão de 

São José, elevando uma delas à categoria de Primeira. 

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 
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São José. O Papa Pio IX enriqueceu esta fácil e benéfica 

devoção com várias indulgências plenárias e parciais. 

Exemplo 

Escada de S. José 

Em 1853, as Irmãs de Loreto fundaram na cidade de 

Santa Fé, Estados Unidos, a Escola de Nossa Senhora 

da Luz (Loreto), para educação de meninas. O 

estabelecimento prosperou e, anos depois, as freiras 

decidiram construir uma capela dedicada à Sua 

Padroeira. E optaram pelo estilo gótico, à imitação da 

famosa Sainte Chapelle, de Paris.  

Somente quando estava concluída a obra, em 1878, as  

religiosas deram-se conta de um monumental 

descuido do arquiteto: não havia escada de acesso ao 

coro, situado a cerca de dez metros de altura!... E a 

construção de uma escada comum, não apenas 

deformaria o estilo, mas reduziria de modo inaceitável 

o espaço útil do pequeno templo. 

Como resolver o problema? Foram consultados 

arquitetos, carpinteiros e outros profissionais. Todos 

afirmaram categoricamente que a única "solução" era 

usar uma escada portátil.  

Mas as freiras queriam uma igreja bela, digna da 

Rainha de todas as belezas. E se a técnica humana era 
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incapaz de resolver o problema, "para Deus nada é 

impossível", como nos ensina o Divino Mestre.  

Cheias de fé, iniciaram uma novena a São José. Afinal 

de contas - argumentavam elas - ele é um carpinteiro 

inigualável e deve empenhar-se para que uma igreja 

dedicada à Sua Santíssima Esposa seja em tudo 

perfeita como Ela! 

Justamente no último dia da novena, apresentou-se 

um carpinteiro à procura de trabalho. Chegou 

montado num jumento, trazendo na mão sua caixa de 

ferramentas. Foi logo contratado para executar a  

obra considerada impossível, mas exigiu que o 

trabalho fosse feito com as portas fechadas.  

Seis meses depois, a obra estava concluída como as 

Irmãs queriam. As Irmãs verificaram que estava 

construída uma esplêndida escada em forma de 

caracol. Para resolver um mero problema funcional, o 

discreto e eficiente artífice havia adornado a pequena 

capela com uma autêntica jóia de madeira. 

Onde estava ele? Ninguém sabia. Havia desaparecido 

sem se despedir de pessoa alguma. Não recebeu 

pagamento nem sequer um simples agradecimento 

pelo serviço prestado. Procuraram-no inutilmente por 

toda a região, inclusive por meio de um anúncio 

publicado no jornal da cidade.  
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Escada de S. José 

 

Por outro lado, um exame meticuloso da escada 

causava em todos enorme admiração. Sua magnífica 

estrutura, a elegância com que ela se eleva, além de 

vários detalhes da construção, deixam perplexos os 

especialistas até ao dia de hoje. Por exemplo, ela faz 

duas voltas completas de 360 graus sem nenhum 

apoio colateral. Posteriormente foi acrescentado um 

apoio colateral metálico. É toda feita de encaixes, sem 

utilização de um único prego, apenas com pinos.  A 

madeira utilizada não é da região e ninguém sabe 

como foi lá parar. Além do mais, mantém-se em pé 

http://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=4hBPeUxHdJOUvM&tbnid=R4KQNBz2uRNzUM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.derradeirasgracas.com/3. V%C3%A1rios Assuntos/O mist%C3%A9rio da escada Milagrosa de S%C3%A3o%C2%A0Jos%C3%A9.htm&ei=_dkLU8KFAuTF0QX2n4CoDQ&bvm=bv.61725948,d.d2k&psig=AFQjCNHQATzRrFhf2Ved1KZl6gOu0pTuTQ&ust=1393371950347373
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apesar de ser do tipo caracol e não ter apoio central. 

Na verdade apenas se acrescentou a posteriori um 

apoio colateral metálico que não resolve a essência do 

incógnita. Diz-se que engenheiros e arquitetos não 

conseguiram desvendar a física por trás da obra.  

Em vista das circunstâncias em que foi feita a novena a 

São José, a inexplicável perfeição da obra, sob o ponto 

de vista humano, e o misterioso desaparecimento do 

artista, as freiras não tiveram dúvida em tirar a 

conclusão: o próprio esposo castíssimo da Virgem 

Maria viera realizar, em homenagem a Ela, aquilo que 

a técnica humana considerava impossível.  

E lá está até hoje, maravilhando todas as almas 

capazes de ver e amar a beleza, a Escada Milagrosa da 

capela de Nossa Senhora de Loreto, na cidade norte-

americana de Santa Fé. 
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DIA 11 

Devoções (3)  

Manto de S. José 

A reza do Sagrado Manto é uma particular 

homenagem dedicada a São José para honrar a sua 

pessoa e para merecer a sua protecção. Aconselha-se 

que se reze estas orações por trinta dias consecutivos, 

em memória dos trinta anos de vida vividos por São 

José em companhia de Jesus Cristo, o Filho de Deus. 

São incontáveis as graças que se obtém de Deus, 

recorrendo a São José. Para propiciar mais facilmente 

o seu auxílio, porém, é bom acompanhar estas orações 

com a promessa de uma oferta para o culto do Santo. 

É bom confessar-se, participar na Santa Missa e 

receber diariamente a Sagrada Comunhão. Outro é 

recordar piamente as almas do purgatório rezando e 

sacrificando-se por elas, para aliviá-las e libertá-las das 

suas penas. 

Com a mesma solicitude com o qual nós enxugamos as 

lágrimas dos pobres que precisam de ajuda, podemos 

esperar que São José enxugará as nossas lágrimas. 

Será assim que o manto de sua protecção se estenderá 

piedosamente sobre nós e nos será de válida defesa 

contra todos os perigos, para que possamos chegar 

todos com a graça do Senhor ao porto da eterna 



 

 

 59 

salvação. 

São José nos sorria propício e nos abençoe sempre. 

Esta oração está neste livro na página 247, em diante. 

Exemplo 

S. José vai chamar um sacerdote 

Era quase noite. Um venerável ancião apresentou-se a 

um sacerdote pedindo-lhe que fosse a uma certa rua 

da sua paróquia onde uma senhora em agonia pedia 

os últimos sacramentos. A rua em questão era mal-

afamada e o sacerdote hesitava… 

- Venha, senhor padre, eu acompanho-o. Não lhe 

sucederá mal algum. 

Param em frente de uma casa. O ancião bate e a porta 

abre-se instantaneamente. 

Não se vê ninguém. Caminham um atrás do outro, 

subindo uma escada imunda e bafienta. Seguem ao 

longo do corredor e param em frente da última porta. 

- É aqui, senhor padre. Entre, que eu espero. 

O sacerdote entra na alcova mal iluminada e encontra-

se frente a uma senhora estendida num leito de dôr… 

- Um padre, um padre! Oh! Foram-se embora! 

Deixam-me morrer sem um padre! 

O sacerdote aproxima-se: 

- Minha filha, aqui estou. 
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-Oh! Como é possível! – exclama a desgraçada. – 

Ninguém me queria ir chamar um padre! 

- Minha filha, foi um senhor idoso que me chamou. 

- Não conheço nenhum senhor idoso. Morro, meu 

padre, ouça-me de confissão. 

E a pobre infeliz começa a acusação daquela vida de 

lodo que fora a sua. Chora… 

- Minha filha, conservou alguma devoção no meio de 

tantos pecados? – pergunta o sacerdote. 

- Sim, todos os dias rezava a S. José pedindo a graça de 

não morrer nesta vida e de salvar a minha alma. Foi a 

minha mãezinha que mo ensinou. Oh, quanto sofri! 

Não há, meu padre, vida mais infeliz que a das 

pecadoras! 

- Sim! S. José salvou-a! 

- Obrigado, S. José. Posso morrer em paz. 

Descem, graves, as palavras da absolvição. Depois, 

comunga.  

O padre dá com ela a Acção de Graças. À jaculatória 

“S. José, rogai por nós” a pobrezinha expirou. 

Sacerdote e ancião descem a escada. Já na rua, olham 

um para o outro. O velho sorri e, com um obrigado 

cheio de paz, desaparece instantaneamente. 

Era S. José que viera salvar a infeliz pecadora. 
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DIA 12 

Devoções (4)  

As 7 alegrias e as 7 dores de S. José 

A devoção das Sete Dores e Sete Alegrias de São José, 

que é fundamentalmente bíblica, começou no ano de 

1723, com Isabel Carmelo Monforte, e espalhou-se 

pelo mundo inteiro.  

A origem desta devoção teve início pelo relato de dois 

frades Franciscanos que, numa viagem, foram 

surpreendidos nas costas da Flandres por uma grande 

tempestade, e o navio em que viajavam submergiu 

com os trezentos passageiros que levava. A Divina 

Providência permitiu que se salvassem os dois 

franciscanos sobre umas tábuas, nas quais navegaram 

três dias entre a vida e a morte. Lembraram-se de           

S. José, naquelas horas de angústia. Recomendaram-se 

fervorosamente ao Santo Esposo de Maria. No mesmo 

instante aparece-lhes sobre as ondas um jovem, cheio 

de majestade e de bondade, que se oferece para os 

guiar sobre as tábuas e os conduz rapidamente a um 

porto, onde saltaram em terra. Os dois frades caíram 

de joelhos aos pés do seu salvador, num 

agradecimento comovido.  

- Quem és? Perguntaram-lhe curiosos. 
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- Eu sou José, Esposo de Maria e Pai Putativo de Jesus 

Se quereis agradecer-me e fazer alguma coisa que me 

seja agradável, não deixeis de rezar todos os dias e 

devotamente sete vezes o Pai nosso e sete vezes a Ave 

Maria em memória das sete dores e alegrias com as 

quais a minha alma foi afligida na Terra, e em memória 

das sete alegrias que consolaram o meu Coração 

quando vivi no mundo com Jesus e Maria”. Ditas estas 

palavras, desapareceu. 

Daí veio a propagação desta prática tão bela de 

piedade, a mais popular e a mais agradável a                

S. José. Esta devoção tão conforme ao Santo 

Evangelho é uma lembrança dos mistérios da Santa 

Infância de Jesus. A Igreja a enriqueceu de 

indulgências. É como que o Rosário de S. José. O que a 

devoção do Rosário é para nossa Senhora, assim as 

sete alegrias e as sete dores para S. José. Esta prática 

está neste livro nos 7 domingos de preparação para a 

solenidade de S. José, mesmo a terminar. 

Exemplo 

S. José e as tentações sensuais 

A intercessão de S. José é poderosíssima contra as 

tentações sensuais, que são as mais perigosas. Poderia 

esta verdade ser provada com muitos exemplos, mas 

sirva um por mil: 
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No convento de Perpignano, um religioso carmelita, 

muito virtuoso e com grande pureza de costumes, foi 

horrivelmente assaltado pelo demónio, com uma 

furiosa tentação contra a castidade. Durou ela toda 

uma noite, com grande inquietação do seu espírito, 

sempre em acto de repelir o infernal tentador. 

Finalmente, com o auxílio da graça divina, de manhã 

pôde cantar vitória, para confusão do inimigo. No dia 

seguinte, caminhando para a cidade o dito religioso 

com o prior do seu convento, saiu-lhe ao encontro um 

venerando ancião, que lhe disse:  

- Padre, porque não invocastes a noite passada a          

S. José, ou pelo menos não recitastes a sua 

comemoração, para que vos ajudasse e socorresse 

naquele gravíssimo perigo de tentação? 

O religioso, perturbado por assim lhe manifestar o 

interior da sua consciência, quis responder-lhe. Mas 

ele desapareceu repentinamente. Pelo que se 

persuadiu ser aquele venerando velho o glorioso          

S. José, que muito se compraz em O invocarmos e 

confiarmos no Seu valioso patrocínio, principalmente 

quando corre perigo a virtude da pureza, que Ele 

sempre tanto amou. 
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DIA 13 

Devoções (5)  

O mês de Março e as 4ªas.feiras  

em honra de S. José 

 

a) Mês de Março 

Quase todos os católicos sabem que o mês de Maio é 

dedicado a nossa Senhora, assim como o  mês de 

Junho ao Sagrado Coração de Jesus, mas são poucos os 

que sabem que o mês de Março é dedicado a S. José, 

assim como também as 4as feiras da semana.  

A origem da devoção no mês de Março ao Santo 

Patriarca é devido a pequenos impulsos provenientes 

de alguns livros que incentivaram a referida devoção e 

que encontraram ressonância nos fiéis. De facto, em 

1802, foi impresso para uso da Confraria de uma 

paróquia de Modena (Itália) um opúsculo a que se deu 

o nome de “O Mês do Lírio, ou seja, o mês de Junho 

consagrado a S. José”. Um título estranho, assim como 

estranho foi o mês escolhido, mas foi o começo de 

uma prática devocional a S. José que perdurou até 

hoje. 

Contudo, o mês de Março impôs-se com a publicação 

em 1810, em Roma, do livro de Marconi intitulado “O 

Mês de Março consagrado ao glorioso Patriarca S. 
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José, Esposo da Virgem Maria, para obter o Seu 

patrocínio na vida e na morte”. S. Gaspar Bertoni ficou 

entusiasmado com esse livro e procurou ler as suas 

meditações durante toda a sua vida, passando a 

recomendar e a celebrar os exercícios de piedade nele 

contidos e, por fim, preocupou-se com a sua edição 

em 1844. 

Em seguida, a prática do mês de S. José foi aprovada e 

indulgenciada, primeiro, com uma explícita referência 

do (beato) Papa Pio IX no dia 12 de Junho de 1855, 

“sobre as virtudes do santo patriarca José ao dedicar-

Lhe o mês de Março”, depois, no dia 27 de Abril de 

1865, com as palavras “para que aumente sempre 

mais a devoção para com o grande patrono celeste e 

para que este método de oração se propague mais 

facilmente” e, com isso, o Papa concedeu indulgências 

a todos os que praticassem o exercício de oração e 

virtudes em relação a S. José durante todo o mês de 

Março. O mesmo Papa, no dia 4 de Fevereiro de 1877, 

deu permissão para iniciar o mês de S. José no dia 16 

ou 17 de Fevereiro e para terminá-lo no dia 19 de 

Março, dia em que se celebra em toda a Igreja a festa 

do glorioso Patriarca. 

O (venerável) Papa Leão XIII, na encíclica “Quamquam 

Pluries”, de 15 de Agosto de 1889, lembra o salutar 

costume de dedicar o mês de Março a S. José com 
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exercícios de piedade e recomenda-o a todos os 

cristãos, pedindo que se pratique ao menos um tríduo 

de oração por ocasião da Sua festa. 

Por ocasião do cinquentenário da proclamação de S. 

José como Padroeiro da Igreja Católica, no dia 25 de 

Julho de 1920, o Papa Bento XV, no seu Motu Próprio 

“Bonum Sane” pedia a todos os bispos para 

implorarem a ajuda de S. José lembrando-lhes as 

várias maneiras de devoção a Ele dedicadas, 

especialmente todas as 4as. Feiras e o mês de Março. 

Da mesma maneira o Papa S. João XXIII, no dia              

28 de Fevereiro de 1962, lembrava que estava na 

vigília do mês de Março e que este mês era dedicado 

de maneira particular a S. José, guarda puríssimo de 

Maria e Pai putativo do Redentor. Exortava os fiéis a 

aproveitarem desta ocasião propícia para seguirem 

com assiduidade e devoção a pia prática do mês de 

Março em honra de S. José. 

O Papa S. João Paulo II, na sua exortação apostólica 

“Redemptoris Custos” ensinou que S. José é muito 

mais que uma “piedosa presença” no âmbito das 

devoções populares, pois Ele teve a missão de servir 

piedosamente a Pessoa e a missão de Jesus mediante 

o exercício da Sua paternidade, cooperando com o 

mistério da salvação da humanidade. 
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O mês de Março apresenta-se, pois, como uma 

oportuna ocasião para conhecer o Guarda do redentor 

e a Ele tributar os nossos louvores de devotos 

josefinos. 

 

b) 4as feiras 

Desde o século II que os cristãos celebravam os 

domingos com referência à Páscoa e as quartas e as 

sextas-feiras em referência ao dia da prisão e da morte 

de Jesus. Inclusive estes dois dias de semana eram 

considerados dias de jejum. Mais tarde, a partir do 

monge Alcuíno, morto em 804, os dias da semana 

foram coligados com um mistério da salvação em 

referência a uma virtude ou a um santo e então a 4ª 

feira passou a ser ligada, entre outras coisas, à virtude 

da humildade. 

O Nome de S. José era celebrado no dia 19 de Março, 

segundo o Missal Romano de S. Pio V, editado no ano 

de 1570, mas o Seu Nome não era ligado às 4as feiras. 

Foi com o jesuíta Paul Barry, que em 1639 publicou um 
livro sobre a devoção a São José que se consolidou o 
costume de dedicar um dia da semana a São José, mas 
este não foi a quarta-feira, mas o sábado. Para 
justificar essa prática o autor dizia de ”Destinar um dia 
da semana para honrar de maneira particularíssima 
São José, e o sábado parece o mais indicado de todos 
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para que Ele seja honrado conjuntamente com a Sua 
Esposa no mesmo dia”.  
Esta ideia difundiu-se, mas é preciso notar que em 

vários países havia uma corrente de pensamento que 

propunha a quarta-feira para honrar São José, e esta 

tornou-se mais forte depois do ano de 1650, sem, 

contudo desaparecer a ideia da prática devocional nos 

sábados, sobretudo pela razão alegada de “não 

separar nas orações os Esposos de Nazaré”.  

Por exemplo, a Serva de Deus Maria Ana Lindmayr 

(1657-1726) introduziu nas igrejas da sua Ordem, a 

Ordem do Carmelo (vulgo, carmelitas) esta devoção 

das 4as. Feiras em honra de S. José.  

A confirmação da prática da devoção a São José nas 

quartas-feiras consolidou-se, sobretudo pelos  

incentivos dos Papas, como por exemplo, do Papa 

Inocêncio XII que em 1695 concedia indulgências aos 

membros da Confraria de São José que visitassem na 

quarta-feira a igreja dos carmelitas descalços em 

Bruxelas.  Já o Papa Bento XIV concedia aos carmelitas 

descalços da Catalunha em 1745, a permissão de 

celebrar uma Santa Missa solene de São José todas as 

quartas-feiras do ano. Da mesma maneira o Papa 

Clemente XIV autorizava aos mesmos religiosos 

celebrar uma segunda Santa Missa solene aos fiéis no 

mesmo dia. O Papa Pio VII, em 1819, concedia 
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indulgência para todas as quartas-feiras do ano a 

quem rezasse nestes dias as Dores e Alegrias de São 

José. No dia 5 de Julho de 1883, o (venerável) Papa 

Leão XIII confirmava a quarta-feira como dia de São 

José em toda a Igreja com Santa Missa votiva 

correspondente. O Papa Bento XV por ocasião do 

cinquentenário da proclamação de São José como 

Patrono da Igreja Universal, em 1921, enfatizava a 

importância da consagração de todas as quartas-feiras 

e dos dias do mês de março consagrados a S. José. 

Juntamente com as quartas-feiras dedicadas a São 
José não faltou também, a partir de 1645, com o 
carmelita Antonie de La Mère de Dieu, da região de 
Avinhão – França, a prática devocional “das quinze 
quartas-feiras” com meditações sobre os mistérios 
dolorosos e gozosos de São José. Em 1676 o carmelita 
belga Ignace de Saint-François propôs a devoção “das 
sete quartas-feiras” em honra dos sete privilégios de 
São José. Esta prática foi incentivada e seguida por 
várias congregações religiosas. Por fim, Madre Marie-
Marguerite de Valbelle no início de 1700, colocava 
para sua comunidade a prática da “primeira quarta-
feira” do mês com o objetivo de obter do santo 
Patriarca a graça de uma santa morte. Esta prática foi 
acolhida por Bento XV com indulgência plena para 
todos fieis que cumprissem esse exercício de piedade 
josefina. 
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Exemplo 

Aparição de S. José em Fátima 

Conta a Irmã Lúcia:  

"Desaparecida nossa Senhora na imensidade do 

firmamento, vimos ao lado do Sol S. José com o 

Menino e nossa Senhora vestida de branco com um 

manto azul. S. José com o Menino pareciam abençoar 

o mundo, pois faziam com as mãos uns gestos em 

forma de cruz."  

E somente Lúcia teve a visão seguinte: 

"Pouco depois, desvanecida essa aparição, vi nosso 

Senhor e nossa Senhora que me dava a ideia de ser 

nossa Senhora das Dores. Nosso Senhor parecia 

abençoar o mundo da mesma forma que São José. 

Desvaneceu-se esta aparição e pareceu-me ver ainda 

nossa Senhora em forma semelhante a nossa Senhora 

do Carmo".  
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DIA 14 

 
Devoções (6) 

7 Domingos de preparação à solenidade 
 

Tem como fim preparar a solenidade de S. José (19 de 
Março) nos 7 domingos anteriores à solenidade. 
Não tem orações fixas. Há quem goste de meditar nas 
7 alegrias e nas 7 dores de S. José, outros vão por 
temas variados tirados da vida de S. José. 
O seu início não tem data fixa. Deve-se contar os 7 
domingos anteriores à festa, o que faz que o seu início 
não tenha data fixa. 
Esta prática está no final deste livro, mesmo a 
terminar. As 7 alegrias e as 7 dores de que se falou no 
dia 12 estão aqui incluídas. 
 

Exemplo 
S. José acompanha duas religiosas 

 
Viajando soror Joana Rodrigues com uma 

companheira, aconteceu anuviarem-se tão 

medonhamente os céus, que a sua companheira, 

possuída de grande terror, teria perdido o tino, se não 

fosse inesperadamente animada pela aparição de um 

personagem, que se ofereceu a ambas para 

companheiro de viagem, assegurando-lhes que a 
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chuva as não molestaria. Com efeito, a chuva foi 

torrencial. Mas elas não se molharam. 

Um tal prodígio fez ver a soror Joana que o seu guia 

era S. José, seu caríssimo protector, o qual as foi 

entretendo com assuntos espirituais, até chegarem à 

pousada que demandavam. 
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DIA 15 
 

Privilégios e perfeições (1)  
Santificação no seio materno   

 
Atribui-se a S. José privilégios e perfeições que, na 
verdade, dificilmente podem ser contestados. Alguns 
têm mesmo sólidos fundamentos. 
 
Ei-los: 
 
1 -  santificação no seio materno 
2 – impecabilidade 
3 – Virgindade Perpétua 
4 – Ressurreição 
 
Vamos estudá-los, cada um por sua vez. Hoje, 
começamos pelo primeiro: 
 

SANTIFICAÇÃO NO SEIO MATERNO 
 
A santificação de S. José no seio materno foi defendida 
pela primeira vez pelo célebre Gerson, o sábio 
chanceler da Universidade de Paris. Esta prerrogativa 
foi possuída pelo profeta Jeremias e por S. João 
Baptista. Daquele se lê na Escritura:  
         “Antes de saíres do seio de tua mãe, eu te 
santifiquei” (Jer 1, 5) 
E de S. João Baptista diz S. Lucas: 
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         “Será cheio do Espírito Santo desde o seio de sua 
Mãe” (Lc 1, 15) 
 
Ora, S. José foi maior que S. João Baptista pela união 
com Jesus, e incontestavelmente mais santo e maior 
que Jeremias, que não teria o privilégio da santificação 
no seio materno. 
Gerson defende a sua tese ante a assembleia do 
Concílio de Constança, e não poucos autores o seguem 
depois:  Santo Afonso Maria de Ligório aceita e 
defende esta opinião e bem assim Isolano, Cartagena, 
Bernardino de Bustes e muitos outros teólogos e 
santos. 

 
Exemplo 

S. José dá a escolher entre dois pratos 
 

Numa certa ocasião, apareceu a Santíssima Virgem, 

com o Seu Esposo S. José, a soror Rodrigues, religiosa 

franciscana. E recomendando-a ao Seu Divino Filho, S. 

José apresentou-lhe dois pratos com duas espécies de 

iguarias – uma doce, outra amarga – dizendo-lhe: 

“Escolhe, filha, uma destas iguarias”. A religiosa 

escolheu a que amargava. S. José mostrou-lhe então 

uma cruz formosa e pesadíssima cruz, acrescentando: 

“Filha, fizeste boa escolha. De hoje em diante terás 

sempre a cruz. Não te faltarão amarguras. Mas alegra-

te, porque assim dás imenso gosto ao Salvador.” 
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DIA 16 
 

Privilégios e perfeições (2)  
Impecabilidade   

 
Outro privilégio (segundo da série) é o da 
impecabilidade. 
S. José foi confirmado em graça, de tal modo que pôde 
evitar todo o pecado, até o venial. Diz o cardeal 
Lepicier: “ S. José nunca manchou a sua alma com a 
mais leve sombra de pecado em toda a vida mortal”. 
(“Tractatus de S. Joseph, P. II, art. 2-10). 
Em geral todos os autores admitem, sem contestação, 
a impecabilidade de S. José. 
Jesus é Santo e impecável por natureza, cheio de 
graça. Deus absoluto e infinito. Maria é Santa e 
impecável, não por natureza, mas por singular 
privilégio de Deus, como disse o beato Papa Pio IX, ou 
seja, foi preservada do pecado original, em atenção 
aos futuros méritos de Jesus. S. José também é Santo e 
impecável pessoalmente, cheio de graça e confirmado 
em graça, evitou todo o pecado. Nunca manchou a 
candura da sua alma virginal e santíssima. Assim o 
exigiam o lugar que ocupou na Sagrada Família, as 
relações íntimas com Deus e com a Mãe de Deus. 
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Exemplo 
Dá hospedagem a dois religiosos 

 
Narra-se na Crónica dos Padres Capuchinhos que, indo 

frei Jerónimo de Pistóia, com um seu companheiro, de 

Roma para Candia, se perdera de noite na estrada. 

Achando-se ambos bastante fatigados da jornada, 

prostraram-se de joelhos e recorreram a Jesus, Maria 

e José, de quem frei Jerónimo era muito devoto, 

pedindo-Lhes que os socorressem naquela 

necessidade. Logo depois viram brilhar uma luz a cera 

distância. Dirigiram-se para aquele sítio, e deram com 

uma pobre casa, onde encontraram um ancião, uma 

senhora e um menino, todos três formosíssimos, pelos 

quais foram os religiosos muito bem recebidos e 

agasalhados. Ao despertar pela manhã, para 

continuarem a sua viagem, acharam-se num campo e, 

olhando em redor de si, não viram a casa onde tinham 

sido tão bem albergados. Reconheceram então que os 

seus hospitaleiros eram Jesus, Maria, e José, aos Quais 

renderam as devidas graças, por favor tão singular. 
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DIA 17 
 

Privilégios e perfeições (3)  
Virgindade perpétua  

 

 A virgindade perpétua é outra coroa de glória do 
Santo Patriarca. 
A Escritura nada fala da virgindade de S. José, mas a 
Tradição guarda-nos e garante esta opinião com 
segurança. 
A Tradição teológica, escreve o Pe. Cantera, reprova 
todos os erros contra esta doutrina, e afirma 
unanimemente a virgindade de S. José, e hoje 
podemos afirmar que é uma verdade teologicamente 
certa, da qual não é lícito a nenhum cristão duvidar 
(Pe. Cantera – San Jose en el Plan Divino). 
Santo Atanásio, S. Jerónimo, Santo Agostinho, S. Beda 
Venerável, S. Tomás de Aquino, defendem com ardor 
e sólida argumentação a virgindade perpétua de S. 
José. 
É célebre a resposta de S. Jerónimo ao herege 
Helvídio: “Dizes que Maria não ficou Virgem. Pois não 
só defendo e afirmo a Virgindade de Maria, como digo 
ainda mais por Maria foi virgem também S. José” (Adv. 
Helv, nº. 19) 
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Exemplo 

 

Ajuda um religioso a lutar contra Satanás  

à hora da morte 

 

Lê-se na história da vida de S. Félix, capuchinho, que, 

estando o santo quase a morrer, reclinado sobre uma 

pobre cama, foi assaltado pelo demónio em forma 

visível. Tudo era insultá-lo, dizendo-lhe, que, afinal, 

depois de tantos anos de vida penitente, se tinha 

rendido à moleza, procurando a comodidade de uma 

cama. O santo tinha-o feito por obediência ao seu 

enfermeiro. Mas, aterrado, saltou muitas vezes para 

fora do leito, tornando a deitar-se, obrigado pelo 

mesmo enfermeiro. Depois de muito lutar, apareceu-

lhe S. José e a Rainha do Céu, com o Menino ao colo, 

que amorosamente Lho passou para as mãos, a fim de 

expirar com Ele nos braços. Assim, o santo velho 

morreu consoladíssimo, assistido por Jesus, Maria e 

José, e voou direito à glória do Paraíso. 
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DIA 18 
 

Morte de S. José (1)  
quando, onde, como 

 
Normalmente, quando se celebra um santo, ele é 
celebrado no dia da sua morte. Normalmente, repito. 
Porque nem sempre. E  S. José, quando morreu? Não 
podemos fazer qualquer afirmação. Gosto de recorrer 
aos místicos, mas já cheguei à conclusão que o que 
eles dizem não é dogmático, como acontece com a 
beata Ana Catarina Emmerich que coloca a data da 
morte de S. José em 
 
a) primeiros dias de Abril 
b) quarta-feira, primeiro de Maio 
 
Como não temos a certeza de nada e se costuma 
celebrar os santos no dia da sua morte, depois de ter 
falado da santidade de S. José, do Seu Coração, das 
suas festas litúrgicas e de algumas devoções em sua 
honra, uma vez que amanhã é dia de s. José, vou fazer 
de conta que com esta festa litúrgica se pretende 
celebrar o dia da sua morte, o que não é o caso. Fica a 
pergunta; será que ele morreu realmente no dia 19 de 
Março, e ao celebrá-lo estejamos a celebrar a sua 
morte, embora não tenhamos essa intenção? Eis uma 
boa pergunta a que nunca poderemos responder. 
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A morte de S. José 
 
Quando morreu S. José? Onde? Como? 
São perguntas inevitáveis da nossa curiosidade de 
servos e devotos fervorosos do Santo Patriarca. 
Os estudos hoje bem aprofundados de teólogos e 
historiadores dão-nos algumas luzes sobre aquilo de 
que não se encontra uma só palavra nos Santos 
Evangelhos e nos Livros Sagrados. 
Realmente nada se encontra na Escritura e na Tradição 
e em nenhum dos escritos dos Doutores que nos fale 
da morte de S. José e das circunstâncias que a 
acompanharam. 
Vamos recorrer a prováveis conjecturas e recolher as 
opiniões mais conformes à Escritura e à razão. Este é o 
método de todos os teólogos e autores josefinos, 
entre eles o célebre Isidoro de Isolano (Isolanis – 
Summa de donis S. Joseph, p. IV, c. I) 
 
QUANDO MORREU ? – Os autores não estão de 
acordo. SANTO EPIFÂNIO diz ter sido mais ou menos 
depois que Jesus completou os 12 anos. E a razão que 
dá é a do silêncio do Santo Evangelho sobre S. José 
depois do Encontro de Jesus no Templo. (Haeres. 
LXXVIII). Outros dizem ter morrido durante a vida 
pública de Jesus, e provam-no com as palavras de S. 
Mateus: "Não é Ele o Filho do carpinteiro?"                        
(Mt 12, 55). 
Uma terceira opinião, atribuída a S. JOÃO 
CRISÓSTOMO, é a de que S. José vivia no tempo da 
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Paixão de Jesus e esteve aos pés da cruz. Finalmente, a 
opinião mais aceite, provável e racional, admitida pela 
maioria dos autores, como S. JERÓNIMO, S. 
BERNARDINO DE SENA, S. BOAVENTURA, GERSON, 
SUAREZ e outros, é que o Santo Esposo de Maria 
morreu depois do Baptismo de Jesus e antes das bodas 
de Caná, nos primeiros dias da vida pública de Jesus. 
Examinemos cada uma dessas opiniões. 
Não há fundamento para se aceitar a opinião de 
SANTO EPIFÂNIO. A missão de S. José era ser o guarda 
e pai nutrício do Verbo Encarnado, fidelíssimo esposo 
de Maria e Seu amparo. Se tivesse morrido quando 
Jesus contava apenas doze anos, como poderia ter 
realizado os desígnios de Deus e a sua missão? Que S. 
José tivesse vivido durante a vida pública de Jesus, 
também não encontramos fundamento no Evangelho. 
Porque não aparece nas bodas de Caná? Se Jesus 
estava lá com Maria, Sua Mãe, porque o Esposo  
Santíssimo de Maria não havia de ser convidado? 
Certa vez, os judeus dirão de Jesus: "Eis que a Tua Mãe 
e os Teus irmãos Te aguardam lá fora.". Porque não se 
referem a S. José? Este silêncio absoluto dos 
evangelistas que tantas vezes se referiram a S. José na 
infância de Jesus, não é significativo? Não prova que 
teria já morrido o Pai Putativo do Salvador? 
O chamarem a Jesus de Filho do carpinteiro quando 
Ele pregava e fazia prodígios, só prova o costume dos 
judeus de chamarem os filhos citando o nome ou o 
ofício dos pais, fossem estes vivos ou mortos. A 
opinião atribuída a S. JOÃO CRISÓSTOMO de que            
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S. José vivia no tempo da Paixão, é rejeitada pela 
maioria dos autores. E o maior argumento contra ela, 
é o de ter Jesus entregue Sua Mãe aos cuidados de S. 
João Evangelista, no Calvário. Pois, se o Esposo Virginal 
de Maria fosse vivo, não era justo que fosse 
recomendada a Ele a Mãe do Salvador? 
Exactamente porque Maria haveria de ficar no mundo 
viva e sem o Filho querido, fora entregue a S. João, o 
discípulo amado. Não há dúvida, pois, a mais racional 
opinião é a da morte de S. José pouco antes da vida 
pública de Jesus, e depois do baptismo no Jordão. 
Estava cumprida a sua missão de esposo de Maria, 
velarium sagrado do mistério da Encarnação, sombra 
do Pai Eterno, sustentáculo e amparo de Jesus. "Esta é 
a sentença que subscrevo e sustento", diz e o prova o 
mais erudito e profundo autor e teólogo Josefino, o 
cardeal Yves Y Tuto, em sua obra monumental 
"Summa Josephina". 
 
ONDE MORREU? – Em Nazaré, na casa bendita onde 
sofreu e trabalhou para sustentar o Verbo feito Carne 
e a Mãe de Deus, onde durante trinta anos teve o seu 
governo Aquele Senhor que governa os Céus e a Terra. 
A maioria dos escritores e a Tradição dizem-nos ter 
sido o feliz Trânsito de S. José em 19 de Março, dia em 
que se celebra actualmente a sua solenidade. 
Alguns escritores dizem ter morrido o Santo Patriarca 
em Jerusalém, onde foi celebrar a festa da Páscoa. E 
concluem da sepultura do Santo no vale de Josafat. 
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(Cardeal Vives-Summa Josephina – capítulo XLV – De 
pretiosissima Morte S. Joseph). 
Poder-se-ia responder que pela Escritura sabemos de 
muitos santos personagens, mortos num lugar e 
sepultados noutro muito distante. Todavia, são 
conjecturas inúteis. 
S. JERÓNIMO, O VENERÁVEL BEDA e SUAREZ dizem ter 
sido o corpo de S. José sepultado num lugar atrás da 
montanha de Sião e do Jardim das Oliveiras, no 
mesmo túmulo onde mais tarde seria sepultada a 
Virgem Santíssima. (P. V. Mercier- Saint Joseph) 
 
COMO SE DEU A MORTE? – Ainda havemos de 
recorrer à Tradição. Nas Igrejas do Oriente, no dia 19 
de Março, nos primeiros séculos, cada ano, diz Isidoro 
de Isolanis, costumava-se ler com toda a solenidade ao 
povo uma piedosa narração da morte de S. José. O 
bispo dava  a bênção, sentava-se no meio da 
assembleia e ordenava ao Leitor que fizesse em voz 
alta a leitura da piedosa narração: "Eis chegado para  
S. José o momento de deixar esta vida. O Anjo do 
Senhor apareceu-lhe e anunciou ter chegado a hora de 
abandonar o mundo e ir repousar com os seus pais. 
Sabendo estar próximo o seu último dia quis visitar 
pela última vez o templo de Jerusalém, e lá pediu ao 
Senhor que o ajudasse na hora derradeira. Voltou a 
Nazaré e, sentindo-se mal, recolheu-se ao leito. E, 
dentro em breve, o Seu estado agravou-se. Entre Jesus 
e Maria, que o assistiam carinhosamente, expirou 
suavemente abrasado no Divino Amor. Oh, morte bem 
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aventurada. Como não havia de ser doce e abrasada 
no Divino Amor a morte daquele que expirou nos 
braços de um Deus, e da Mãe de Deus?" ("Summa de 
donis S. Joseph– III, c. IX) Jesus e Maria choravam ao 
fecharem os olhos de S. José. E como não havia de 
chorar Aquele mesmo Jesus que havia de chorar sobre 
a sepultura de Lázaro? "Vede como Ele o amava", 
disseram os judeus. S. José não era só um amigo, mas 
um pai querido e santíssimo para Jesus. 
GERSON acrescenta que Jesus preparou para a 
sepultura o corpo virginal do seu pai adoptivo, cruzou-
lhe as mãos ao peito e abençoou-o para que não se 
corrompesse no sepulcro (Josephina). Eis o que 
podemos obter pela Tradição sobre a morte de S. José. 

 
Exemplo 

S. José ajuda um negociante a ir para o Céu 
 

Um negociante de Valença costumava todos os anos, 

no dia de Natal, em honra de Jesus, Maria e José, 

convidar três pobres para jantar: um idoso, uma 

senhora e um menino – e, enquanto eles jantavam, 

imaginava ter a Sagrada Família à sua mesa. Depois da 

sua morte apareceu a algumas pessoas devotas, que 

encomendavam a sua alma a Deus, e disse-lhes que, 

estando quase a morrer, fora visitado por Jesus, Maria 

e José, os Quais lhe fizeram este convite: “Pois que em 

vida Nos recebeste em tua casa, na pessoa de três 
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pobrezinhos, vimos agora convidar-te para a nossa 

casa”. Dito isto, conduziram a sua alma bendita ao 

Paraíso. 
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DIA 19 
 

Morte de S. José (3)  
Vista por 3 místicas 

 
A morte de S. José visto por 
1) beata Ana Catarina Emmerich 
2) Venerável Maria de Jesus de Agreda 
3) Maria Valtorta 
 
Nas obras da beata Ana Catarina Emmerich chama a 
atenção a contradição em que ela cai, pois aponta 
duas datas: 
 
a) Primeiros dias de Abril 
b) Quarta feira, primeiro de Maio 
 
Isto faz uma pessoa vacilar se deve ou não acreditar no 
que ela diz. 
Pessoalmente, acredito mais no primeiro de Maio, 
quarta feira. Nesse dia a Santa Igreja celebra a festa 
litúrgica de S. José Operário. Mas o Espírito de Deus 
pode ter querido que se celebrasse esta festa logo 
nesse dia, embora não se estivesse com o pensamento 
de celebrar a morte de S. José. Além do mais, a quarta-
feira é o dia da semana que é particularmente 
consagrado a S. José. Tudo isto me faz simpatizar com 
o primeiro de Maio, embora a intenção do dia seja S. 
José Operário e não a morte de S. José. 
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                                         Morte de S. José 
 
BEATA ANA CATARINA EMMERICH –(2º. Volume da 
vida de Jesus e de Maria, segundo a beata, final do 1º. 
capítulo) Ia Jesus para os 30 anos de idade quando a 
doença e os trabalhos, mais do que os anos, pareciam 
anunciar o fim próximo do santo patriarca. Maria, 
solícita e cheia de cuidados, não o desamparava. Ao 
reconhecer, porém, que as forças o iam abandonando 
e a morte se aproximava, foi colocar-Se-Lhe junto da 
cabeceira, amparando-O nos braços, enquanto o 
Salvador, de pé, confortava o santo moribundo. 
Assim expirou o chefe da Santa Família, entre Jesus e 
Maria. Estava-se nos primeiros meses de Abril. O 
corpo, envolvido em lençol branco, foi depositado 
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num sepulcro, oferta carinhosa de um homem bom de 
Nazaré (1) Jesus, com Maria e algumas pessoas do Seu 
conhecimento, constituíram o reduzido cortejo, que 
levou a sepultar os restos mortais dAquele que a 
Escritura designou com o nome de "varão justo" 
 
1) Talvez Eliud, o essénio amigo do Salvador 
 
P.S.: No volume nº. 6, sobre a vida da beata Ana 
Catarina Emmerich, na última folha do capítulo VIII 
"Catarina Emmerich e as almas do Purgatório" ela diz 
que a morte de S. José ocorreu na 4ª. feira do primeiro 
de Maio do ano 26 da era cristã. 
 
VENERÁVEL MADRE MARIA DE JESUS DE AGREDA - 
Quando nossa Senhora tinha 33 anos de idade, S. José 
tinha 52, e estava já muito alquebrado nas forças do 
corpo, porque os cuidados e peregrinações, bem como 
o continuo trabalho que havia tido para sustentar a 
Esposa e o Senhor do mundo, o haviam debilitado. E o 
próprio Senhor, que desejava adiantá-Lo no exercício 
da paciência e outras virtudes, deu lugar a que 
padecesse algumas enfermidades e dores, que O 
impediam do trabalho corporal. 
A pedido de nossa Senhora, deixou de trabalhar e os 
instrumentos do ofício de carpinteiro foram dados de 
esmola. S. José virou-Se então para a contemplação 
dos mistérios que guardava em depósito, e para o 
exercício das virtudes. Nisto foi felicíssimo, pois vivia 
na presença da Sabedoria humanada, e na que era 
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Mãe dela, chegando assim a tal estado de santidade 
que, depois da divina Esposa, ou se adiantou a todos, 
ou nenhum a Ele. Jesus amava a S. José e para 
acrescentar-Lhe merecimentos e coroa, antes que 
terminasse o Seu tempo de merecê-los, deu-Lhe, nos 
últimos anos de vida algumas enfermidades, como 
febre, dores veementes de cabeça e nas articulações 
do corpo muito sensíveis, que O afligiam e 
extenuavam muito. Além disso, a força do amor 
ardentíssimo que nEle ardia provocava-Lhe, às vezes, 
certos voos e êxtases tão impetuosos e fortes, que Lhe 
aumentavam as dores, e o Seu corpo não teria 
resistido se o Senhor, que os proporcionava, não O 
assistisse, dando-Lhe virtude e forças para não 
desfalecer. Mas estes exercícios eram de incomparável 
merecimento para o santo. Padeceu S. José 8 anos de 
enfermidades e dores, nos quais purificou o Seu 
espírito no crisol da paciência e amor divino. As Suas 
forças iam-se debilitando cada vez mais, aproximando-
Se o Seu corpo do termo da vida. Nos últimos 9 dias de 
vida, Jesus e Maria assistiram-No permanentemente. E 
nestes dias, por ordem de Jesus, os Anjos davam-Lhe 
música celestial, três vezes por dia. E naquela casa 
sentia-se a fragrância de cheiros tão admiráveis que 
confortavam não só a S. José, como a todos que a 
sentiram, incluindo os de fora, e que foram muitos. 
Vinte e quatro horas antes de morrer, S. José teve um 
êxtase altíssimo, no qual o Senhor Lhe conservou as 
forças de modo milagroso. Nele viu S. José a divina 
essência, e compreendeu tudo sobre os mistérios da 
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Encarnação e Redenção humana, e sobre a Igreja 
militante, com todos os sacramentos que lhe 
pertencem. 
E mais, a Santíssima Trindade assinalou-O e destinou-
O para precursor de Jesus, para os santos Pais e 
Profetas do limbo, mandando que evangelizasse, de 
novo, a redenção deles, e os prevenisse, no sentido de 
esperar a visita de Jesus, que iria tirá-los dali para a 
eterna felicidade. Voltando do êxtase com o rosto 
cheio de resplendor e formosura, com a mente 
deificada pela visão do Ser de Deus, falando com a 
Esposa, pediu-Lhe a bênção. Esta vira-Se para Jesus e 
pede que seja Ele a dar a bênção, ao que Jesus acede. 
S. José pede perdão a nossa Senhora por tudo o que 
Lhe tenha faltado, e também para que não Lhe faltasse 
nem a Sua assistência nem os Seus rogos. Depois de 
ter louvado nossa Senhora, S. José vira-Se para Jesus e 
pede-Lhe a bênção e que Lhe perdoe as faltas que 
cometeu no Seu serviço. Jesus abençoa-O e S. José 
morre nos Seus braços. Jesus fecha-Lhe os olhos. No 
mesmo instante, os Anjos entoam cânticos de louvor e 
logo, a mando do Senhor, levaram a Sua alma ao 
limbo, onde causou grande alegria à congregação de 
Santos, e onde  cumpriu a Vontade do Senhor. A 
enfermidade e dores de S. José foram agravadas pelo 
ardentíssimo fogo de amor que ardia no Seu Coração.  
E para que esta felicíssima morte fosse mais triunfo do 
amor que pena das culpas, Jesus suspendeu, nos 
últimos momentos, o concurso especial e milagroso 
com que conservava as forças naturais do Seu servo, 
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para que não as vencesse a violência do amor, e 
faltando este concurso, rendeu-se a natureza. E assim, 
foi o amor a última dolência das suas enfermidades. 
Nossa Senhora, com a ajuda dos Santos Anjos, 
preparou o corpo do Esposo para a sepultura, 
vestindo-O conforme o costume dos demais e Jesus 
vestiu o corpo defunto de S. José com resplendor 
admirável, que O cobria, de modo a não ser visto mais 
que o Rosto. E com a assistência de parentes e 
conhecidos, e muitos outros, e em especial de Jesus e 
de Maria e grande multidão de Anjos, o corpo foi 
levado à sepultura. 
 
MARIA VALTORTA –  
 
5 de Fevereiro de 1944, 13:30 horas. 
 
.Vejo o interior de uma oficina de carpinteiro. Parece-
me que duas das paredes da oficina são formadas por 
paredes rochosas, como se tivesse sido aproveitada 
uma gruta natural, para com ela formar os comodos 
da casa. Aqui estão justamente os lados norte e oeste, 
que são de rocha, enquanto que as duas outras 
paredes, do sul e do leste, são de reboco, como as 
nossas. No lado norte, há uma curva côncava na 
superfície da rocha, que foi escavada para servir de 
lareira rudimentar, sobre a qual está uma panelinha 
com verniz ou cola, não sei bem. A lenha, queimada 
durante anos naquele lugar, tingiu tanto a parede, que 
ela parece alcatroada, de tão preta. Um buraco na 
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parede, transposto por uma espécie de grande telha 
inclinada, fazia-se de chaminé aspirando a fumaça da 
lenha. Mas este buraco deve ter cumprido mal a sua 
tarefa, porque as outras paredes também estão muito 
enegrecidas, e no momento uma nuvem de fumaça, 
está sendo espalhada por toda a oficina. 
Jesus trabalha com umas grandes tábuas. Está 
aplainando-as e depois as encosta na parede, atrás de 
Si. A seguir, pega uma espécie de banco, que está 
preso dos dois lados no torno, o solta, olha se o 
trabalho está certo, esquadreja-o em todos os 
sentidos e, em seguida, vai até a chaminé, pega a 
panelinha, procurando algo dentro dela, com um 
pauzinho ou pincel, não sei: só vejo a parte que ficou 
fora, parecida com um cabinho. 
Jesus está com uma veste cor de avelã escura, e sua 
túnica é um tanto curta, com as mangas arregaçadas 
acima dos cotovelos e com uma espécie de avental na 
frente, no qual ele limpa os dedos, depois de ter 
tocado a panelinha. 
Ele está sozinho. Trabalha continuamente, mas com 
calma. Nenhum movimento desordenado, impaciente. 
É exacto e incessante no Seu trabalho. Não Se 
aborrece com nada, nem com um nó na madeira que 
não se deixa aplainar, nem com uma chave de 
parafusos (assim me parece), que lhe cai duas vezes do 
banco, nem com a fumaga espalhada, que Lhe deve 
incomodar os olhos. 
De vez em quando, Ele levanta a cabeça, e olha para a 
parede do lado sul, onde há uma porta fechada, como 
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se estivesse escutando alguma coisa. A um dado 
momento, Ele abre uma porta que está na parede do 
lado leste, e que dá para a rua. Vejo um pedaço de 
uma viela poeirenta. Parece que Ele está à espera de 
alguém. Depois, volta ao trabalho. Não está triste, mas 
está sério. Torna a fechar a porta, e retoma o trabalho. 
Enquanto está ocupado em fabricar alguma coisa, que 
me parece as partes de uma roda, a mamãe entra. Ela 
entra por uma porta do lado sul. Entra 
apressadamente e corre até Jesus. Está vestida de azul 
escuro, e sem nada na cabeça. Uma simples túnica 
ajustada à cintura por um cordão da mesma cor. 
Chama com aflição o Filho, e apoia-Se com ambas as 
mãos num dos Seus braços, com gestos de súplica e de 
dor. Jesus acaricia-A passando-Lhe o braço sobre o 
ombro, e conforta-A. 
Depois sai com Ela, deixando logo o trabalho e tirando 
o avental. 
Penso que o senhor quer saber também as palavras 
que foram ditas. Foram bem poucas, da parte de 
Maria: 
- Oh! Jesus! Vem, vem. Ele está mal! Estas palavras são 
ditas com lábios que tremem, e com o brilho do pranto 
nos olhos avermelhados e cansados. Jesus só diz: 
"Mãe!". Mas está tudo nesta palavra. 
Entram no quarto ao lado, todo cheio da luz do sol, 
que entra por uma porta escancarada, que dá para um 
pequeno jardim cheio de luz e de verde, no qual voam 
pombos entre a agitação, causada pelo vento, de umas 
roupas que estão estendidas para secar. O quarto é 
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pobre, mas arrumado. Há uma enxerga, coberta com 
pequenos colchões (eu digo pequenos colchões 
porque certamente são coisas altas e macias, mas não 
se trata de uma cama como a nossa). 
Sobre ela, apoiado em muitos travesseiros, está José. 
Está a morrer. Di-lo claramente o rosto lívido, o olhar 
apagado, o peito ofegante e a imobilidade de todo o  
corpo. 
Maria coloca-Se à Sua esquerda, pega-Lhe na mão 
enrugada e lívida nas unhas, fricciona-a, acaricia-a, 
beija-a, enxuga-lhe o suor com um lenço, que faz 
riscos que brilham nas têmporas encavadas, a lágrima, 
que para no canto do olho, e lhe banha os lábios com 
um pano de linho molhado em um líquido que parece 
vinho branco. 
Jesus põe-Se à direita. Soergue com agilidade e 
cuidado o corpo, que se deixa cair e endireita-o sobre 
os travesseiros, que ajeita com Maria. Acaricia sobre a 
fronte o agonizante, e procura reanimá-Lo. 
Maria chora baixinho, sem fazer barulho, mas chora. 
Grandes lágrimas rolam ao longo das faces pálidas, e 
até sobre a veste azul escuro, e parecem safiras 
brilhantes. José volta a Si por algum tempo, olha 
fixamente Jesus, dá-Lhe a mão, como querendo dizer-
Lhe alguma coisa, e para ter, ao contacto divino, força 
na última provação. Jesus  inclina-Se sobre aquela 
mão, e beija-a. José sorri. 
Depois, Ele vira-Se, para procurar Maria, sorrindo 
também para Ela. Maria ajoelha-Se junto à cama, 
procurando sorrir. Mas, não Se saiu bem, e curva a 
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cabeça. José coloca-Lhe a mão sobre a cabeça, com 
uma casta carícia, que parece uma bênção. 
Não se ouve mais nada, a não ser o esvoaçar e o 
arrulhar dos pombos, o rogar das folhas, o barulho da 
água e, no quarto, a respiração do moribundo. Jesus 
anda ao redor do leito, pega um banco e faz Maria 
sentar-Se, dizendo-Lhe somente: 
- Mamãe. - Depois volta ao Seu lugar e pega de novo a 
mão de José entre as Suas. 
É uma cena tão real, que eu choro com dó de Maria. 
Depois Jesus, curvando-Se sobre o moribundo, em voz 
baixa recita um salmo. Eu sei que é um salmo, mas 
agora não posso dizer qual*. Começa assim: 
______________________ 
* não posso dizer qual, mas depois MV anota a lápis, 
nas próprias páginas autografadas, os diversos 
reenvios, que referidos à neo-Vulgata são: Salmos 16; 
84; 85; 91; 112; 132. 
 
- Protege-me, ó Senhor, porque em Ti pus a minha 
esperança... 
Em favor dos santos, que estão na terra, ele cumpriu 
admiravelmente todos os seus desejos... 
Bendirei ao Senhor que me dá conselhos... 
Tenho sempre o Senhor diante de mim. Ele está à 
minha direita, para que eu não vacile. 
Por isso se alegra o meu coração, e exulta a minha 
língua, e também meu corpo repousará na esperança. 
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Porque Tu não abandonarás a minha alma na mansão 
dos mortos, nem permitirás que o teu santo veja a 
corrupção. 
Far-me-ás conhecer os caminhos da vida, cumular-me-
ás de alegria com a tua face. 
José  reanima-Se todo e, com um olhar mais vivo, sorri 
para Jesus e aperta-Lhe os dedos. 
Jesus responde com um sorriso ao sorriso e com uma 
carícia ao aperto de mão, e continua docemente, 
curvado sobre o seu pai adoptivo: 
- Quão amáveis são os teus Tabernáculos, ó Senhor. 
Minha alma se consome de desejo pelos átrios do 
Senhor. 
Até o pardal tem uma casa, e a rolinha um ninho para 
os seus filhos. Eu desejo os teus altares, Senhor. 
Felizes aqueles que habitam na tua casa... Feliz o 
homem que encontra em Ti a sua força. Ele tem 
preparadas em seu coração as ascensões do vale de 
lágrimas ao lugar escolhido. 
Senhor, escuta a minha oração... 
Ó Deus, volta o teu olhar para a face do teu Cristo... 
José com um soluço, olha para Jesus, e faz sinal de 
querer falar, como para O abençoar. Mas não pode. 
Vê-se que ele compreende, mas já não pode falar. 
Contudo, Ele sente-Se feliz, e olha, animado e 
confiante para o Seu Jesus. 
- Oh! Senhor - continua Jesus. - Tu foste propício à tua 
terra, livraste Jacob da escravidão... 
Mostra-nos, ó Senhor, a tua misericórdia, e dá-nos o 
teu Salvador. 
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Quero ouvir o que me diz dentro de mim o Senhor 
Deus. Certamente Ele falará de paz ao seu povo pelos 
seus santos e por quem a Ele se volta de coração. 
Sim, a tua salvação está próxima... e a glória habitará 
sobre a terra... A bondade e a verdade encontraram-
se, a justiça e a paz se beijaram. A verdade surgiu da 
terra e a justiça olhou-a do Céu. 
Sim, o Senhor se mostrará benigno, e a nossa terra 
dará o seu fruto. A justiça caminhará diante Dele, e 
deixará no caminho os seus rastros. 
Tu viste esta hora, ó pai, e por ela foi que te cansaste 
tanto. Tu ajudaste esta hora a se formar, e o Senhor te 
dará a recompensa. Eu te digo isto – acrescenta Jesus, 
enxugando uma lágrima de alegria, que desce 
lentamente pela face de José. 
Depois continua: 
- Ó Senhor, lembra-te de David, e de toda a sua 
mansidão. 
Como ele jurou ao Senhor: não entrarei em minha 
casa, não me deitarei, não darei sono aos meus olhos, 
nem repouso ás minhas pálpebras, nem descanso ás 
minhas têmporas, enquanto eu não encontrar um 
lugar para o Senhor, uma morada para o Deus de 
Jacob... 
Levanta-te, Senhor, e vem ao teu repouso, Tu e a Arca 
da tua santidade (Maria compreende, e tem uma 
explosão de pranto). 
Sejam revestidos de justiça os teus sacerdotes, e 
façam festa os teus santos. Pelo amor de David, teu 
servo, não nos negue o rosto do teu Cristo. O Senhor 
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prometeu a David com juramento, e cumprirá: "Porei 
sobre o trono o fruto do teu seio". O Senhor escolheu 
a sua morada... 
Eu farei florescer o poder de David, preparando uma 
tocha acesa para o meu Cristo. Obrigado, meu Pai, por 
Mim e por Minha Mãe. Tu foste para Mim um Pai 
justo, e o Eterno colocou-Te como guarda do Seu 
Cristo e da Sua Arca. Tu foste a tocha por Ele acesa e, 
para com o Fruto do ventre santo, tiveste entranhas 
de caridade. Vai em paz, ó pai! A viúva não ficará 
desamparada. O Senhor predispôs que ela não fique 
sozinha. Vai tranquilo para o teu repouso. Eu te digo. 
Maria chora com o rosto curvado sobre as cobertas 
(parecem mantos) estendidas sobre o corpo de José, 
que vai esfriando. Jesus apressa os Seus confortos, 
pois a respiração torna-se mais difícil, e o olhar torna-
se anuviado. 
- Feliz o homem que teme o Senhor, e põe nos seus 
mandamentos todo o seu prazer... 
A justiça dele permanece nos séculos dos séculos. 
Entre os homens retos, surge nas trevas como uma luz, 
o misericordioso, o benigno, o justo... 
O justo será lembrado para sempre... A sua justiça é 
eterna, o seu poder se elevará até à glória... 
Tu terás esta glória, meu pai. Logo virei buscar-te com 
os Patriarcas que te precederam, para ires à glória que 
te espera. Que o teu espírito exulte com esta minha 
palavra. 
Quem repousa no auxílio do Altíssimo, vive sob a 
protecção do Deus do Céu. 
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Tu já estás nesse lugar, meu pai. 
Ele me livrou do laço dos caçadores e das palavras 
ásperas. 
Ele te cobrirá com as suas asas e debaixo de suas 
penas encontrarás refúgio. 
A sua verdade te defenderá como um escudo, não 
temerás os espantos nocturnos... 
Não se aproximará de ti o mal... porque aos seus anjos 
Ele deu a ordem de te guardar em todos os teus 
caminhos. 
Eles te levarão em suas mãos, para que o teu pé não 
tropece nas pedras. 
Caminharás sobre a áspide e o basilisco, e esmagarás o 
dragão e o leão. 
Porque esperaste no Senhor, Ele te diz, ó pai, que te 
libertará e protegerá. 
Porque Lhe elevaste a voz, Ele ouvir-te-á, estará 
contigo na última tribulação, te glorificará depois 
desta vida, fazendo-te ver desde agora a sua Salvação, 
e fazendo-te entrar na outra, pela Salvação que agora 
te está confortando e que logo, oh!, logo virá, te 
repito, cingir-te com um abraço divino e levar-te 
conSigo, à frente de todos os Patriarcas, lá para o lugar 
onde está preparada a morada do Justo de Deus, que 
para Mim foi um pai bendito. 
Vai, na Minha frente, dizer aos Patriarcas que a 
Salvação já está no mundo e que o Reino dos Céus 
logo será aberto para eles. Vai, Pai. A Minha bênção Te 
acompanhe.  
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A voz de Jesus faz-se mais alta, para chegar até à 
mente de José, que se vai mergulhando nas névoas da 
morte. O fim é iminente. Ele já respira com 
dificuldade. Maria acaricia-O. Jesus senta-Se à beira da 
cama, abraça e atrai a Si o agonizante, que exala o 
último suspiro, sem fazer nenhum movimento. É uma 
cena cheia de uma paz solene. Jesus coloca 
novamente o Patriarca na cama e abraça Maria, que, 
no fim Se aproximou de Jesus na angústia que sentia. 
Jesus diz: 
"A todas as mulheres que estão sendo torturadas por 
alguma dor, Eu ensino a imitar Maria na Sua viuvez: 
unindo-se a Jesus. 
Aqueles que pensam que Maria não sofreu as penas 
do Coração, estão errados. Minha mãe sofreu. Ficai 
sabendo disso. Santamente, porque tudo nEla era 
santo, mas profundamente. Aqueles que pensam que 
Maria amava o Seu Esposo com um amor tépido, visto 
que Ele era um Esposo para as coisas espirituais, e não 
para as carnais, estão igualmente errados. Maria 
amava intensamente o Seu José, ao qual dedicou seis 
lustros (30 anos) de uma vida de fidelidade. Para Ela 
José foi Pai, Esposo, Irmão, Amigo e Protector. Agora, 
ela sentia-Se sozinha, como uma vara de videira ao 
qual foi cortada a árvore em que se apoiava. A Sua 
casa ficou como que ferida por um raio. Ficou dividida.  
Antes era uma unidade na qual os membros Se 
sustinham Um ao Outro. Agora, vinha a faltar a parede 
mestra, sendo este o primeiro dos golpes desferido 
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naquela Família, sinal de que dentro em breve o Seu 
amado Jesus também A deixaria. 
A Vontade do Eterno, que tinha querido que Ela fosse 
Esposa e Mãe, agora impunha-lhe a viuvez e a entrega 
do Seu Filho. Maria diz entre lágrimas, um dos seus 
sublimes "sim". 
"Sim, Senhor, faça-se em Mim segundo a tua palavra". 
E, para ter força naquela hora, Ela abraça-Me. 
Sempre Maria abraçou Deus nas horas mais graves da 
Sua vida. No Templo, quando chamada para as 
núpcias. Em Nazaré, quando chamada para a 
Maternidade. Ainda em Nazaré, derramando as 
lágrimas da viuvez.  Em Nazaré,  no suplício da 
separação do Filho. No Calvário, em que sofreu a 
tortura de Me ver morrer. 
Aprendei, vós que chorais. Aprendei, vós que morreis. 
Aprendei, vós que viveis para morrer. 
Procurai merecer as palavras que Eu disse a José. 
Serão a vossa paz em vossa agonia. Aprendei, vós que 
morreis, a merecer a presença de Jesus perto de vós, 
para vosso conforto. Mesmo se não tiverdes merecido, 
ousai chamar-Me para perto de vós. Eu virei. Com as 
mãos cheias de graça e de conforto, o Coração cheio 
de perdão e amor, com os lábios cheios de palavras de 
absolvição e encorajamento. 
A morte perde toda a sua aspereza, se ela acontecer 
nos Meus braços. Crede nisso. Eu não posso abolir a 
morte, mas posso torná-la suave para quem morre 
confiando em Mim. 
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Cristo disse* para todos vós, na Sua Cruz: "Senhor, a 
Vós entrego o Meu espírito". Ele disse-o, pensando na 
Sua e nas vossas agonias, nos vossos terrores,  
___________________ 
* disse, em: Lucas 23, 46 (609.22). 
 
nos vossos erros, nos vossos temores, nos vossos 
desejos de perdão. Ele disse-o com o Coração 
dilacerado, antes mesmo do golpe da lança, numa 
dilaceração mais espiritual do que física, para que as 
agonias daqueles que morrem pensando nEle, sejam 
amenizadas pelo Senhor e o espírito deles passe da 
morte à Vida, da dor ao júbilo eterno. 
Esta, pequeno João, é a lição de hoje. Sê boa, e não 
temas. A Minha paz refluirá em ti sempre, através da 
palavra e através da contemplação. Vem. Faz de conta 
que és José, que tem por travesseiro o peito de Jesus, 
e Maria como enfermeira. E repousa entre nós, como 
um menino no Seu berço". 
 

Exemplo 
S. José acompanha na morte 

 
Estando o Servo de Deus, frei Aleixo de Vigevano, 

quase a morrer, pediu aos Irmãos assistentes que lhe 

acendessem bastantes velas. Perguntado porque fazia 

tal pedido, respondeu que, estando a chegar a rainha 

do Céu com S. José, Seu santo Esposo, exigia a 

delicadeza e o respeito que fossem recebidos como 
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convinha. Dito isto, prorrompeu cheio de júbilo, 

anunciando a visita celestial com estas palavras: “Eis a 

Rainha do Céu e S. José. Ajoelhem todos reverentes”. 

Nisto, expirou placidamente, a 19 de Março, festa de 

S. José, seu protector, o Qual veio em pessoa arrebatá-

lo para gozar da glória eterna. 
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DIA 20 
 

Privilégios e perfeições (4) 
Ressurreição  

 
Finalmente, um grande privilégio atribuído ao Santo 
Patriarca é o da Ressurreição. 
Um corpo tão puro, virginal, e santo, como era o de          
S. José, convinha que estivesse reunido à alma no Céu, 
como esteve na Terra. Depois de pago o tributo à 
morte e cumprida a lei que nos condena a morrer pelo 
pecado de Adão, convinha ao corpo de S. José 
ressuscitar glorioso e triunfante. 
S. José morreu nos braços de Jesus e de Maria e foi 
sepultado piedosamente. Diz S. Mateus “que na morte 
de Jesus ressuscitaram muitos corpos de santos que 
haviam morrido”. E acrescenta que vieram à cidade e 
foram vistos por muitos.  (Mt 27, 52-53). S. Tomás 
afirma que os que ressuscitaram então não voltaram à 
sepultura, mas foram com Jesus para o Céu. 
Pois, entre os ressuscitados, segundo a opinião de 
muitos teólogos e exegetas, estava S. José. 
Knabenbauer observa que os que ressuscitaram na 
morte de Jesus não foram os justos antigos, 
desconhecidos do povo, mas os que haviam falecido 
havia pouco tempo, a fim de que todos vissem e  
atestassem o prodígio e acreditassem na Ressurreição 
de Jesus (Knabenbauer – In Match. C. 27. V. 3). 
Ora, ninguém era mais conhecido que S. José. Não 
chamavam todos a Jesus “o Filho do carpinteiro”? Por 



 

 

 105 

isso, diz Suarez, é opinião comum e muito provável a 
ressurreição de S. José e a subida ao Céu em corpo e 
alma com Jesus. 
Não há inconveniente algum em crer nesta opinião 
embora não conste na Revelação e não se possa 
afirmar com absoluta certeza, diz o Papa Bento XIV 
(1740-1758). 

 
Exemplo 

Um templo para S. José 
 

O padre Pedro Cotone, da Companhia de Jesus, era 

sumamente zeloso em promover a devoção de               

S. José, cujo Nome tinha sempre na boca, quer 

pregasse, quer conversasse. Dos meios que empregou, 

o mais eficaz foi levantar em França o primeiro templo 

em honra de S. José. Morreu no dia festivo deste 

grande santo, como lhe fora revelado, e mereceu que 

na sua última enfermidade nossa Senhora lhe 

aparecesse, dizendo-lhe que viera assistir à sua morte, 

em prémio da devoção que tivera durante a vida para 

com o Seu Santíssimo Esposo.  
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DIA 21 
 

A vida de S. José até aos desposórios  
com nossa Senhora 

 
Descrição da vida de S. José até aos desposórios com 

nossa Senhora, segundo a mística alemã Ana Catarina 

Emmerich (1774-1824), beatificada por João Paulo II 

em 2004: 

 

José, cujo pai se chamava Jacob, foi o terceiro de entre 

seis irmãos, e morava com os Seus progenitores na 

casa que fora de Isaí ou Jessé, pai de David. Das 

primeiras construções do solar deste rei, apenas 

restavam de pé alguns lanços de paredes restauradas 

posteriormente. José tinha, então, oito anos de idade 

e era, em qualidades morais, muito diferente de todos 

os outros irmãos. Sendo, por índole, pacífico, e de seu 

natural simples e sem ambições, fora, ao mesmo 

tempo, enriquecido com o dom da inteligência, 

compreendendo sem dificuldade tudo o que lhe 

ensinavam. Os irmãos, porém, de génio mais 

turbulento e de sentimentos religiosos muito 

diferentes, procuravam contrariá-lo em tudo, moendo-

lhe a paciência desde a manhã até à noite. É assim 

que, possuindo cada irmão um jardim de cultivo, vi 
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muitas vezes os mais velhos invadirem a terra que José 

trabalhava, estragando-lhe as sementeiras mais lindas 

e viçosas. 

Costumava José refugiar-se num dos lugares mais 

recatados da casa e lá, de braços abertos, fazia a 

oração diária ao Senhor. Como os irmãos o 

descobrissem, aí mesmo o importunavam, batendo-

Lhe de surpresa pelas costas. Numa das vezes, vi que 

José estava em êxtase, e como tivesse caído sobre o 

lajedo, levantou-se já senhor de si e, sem um 

queixume, foi procurar outro sítio mais sossegado 

onde melhor pudesse rezar. 

Os pais não viam, também, com agrado que José Se 

empregasse em trabalhos humildes, em vez de 

acompanhar os irmãos na conquista de uma posição 

elevada, desperdiçando, como eles diziam, a melhor 

parte do tempo em exercícios de piedade e na oração. 

Para Se libertar dos maus tratos dos irmãos, vi-O 

procurar uma comunidade de piedosas 

senhoras essénias e, com elas, rezar à luz de uma 

lâmpada suspensa na rocha de umas grutas de Belém. 

(1) Tinha, então, uns doze anos de idade. Muitas vezes 

estava, igualmente, ocupado em trabalhos de madeira 

e a rezar noutras grutas das vizinhanças e, entre elas, 

naquela que, mais tarde, havia de abrigar o presépio 
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de Jesus. Ia crescendo em anos, e como os pais 

cuidassem pouco da educação dos filhos, José tratou 

de aprender o ofício de carpinteiro. Era Seu mestre um 

velho com oficina montada junto dos essénios de 

Belém. Tinha dezoito anos quando resolveu deixar os 

irmãos e tomou o caminho de Lebonah. Havia nesta 

cidade um mestre, e foi sobre as ordens dele que José 

ficou a trabalhar, já livre das censuras e dos maus 

tratos dos irmãos. Os pais continuavam em Belém e, 

como desconhecessem o Seu paradeiro, supuseram 

que tivesse sido levado por uns bandidos.  

Depois, foi descoberto pelos irmãos, que, ali mesmo, O 

acusaram de Se ocupar numa profissão desonrosa 

para a família. José, porém, continuou a trabalhar no 

Seu ofício e, como fosse de boa índole, amigo do 

trabalho e piedoso, todos os que com Ele conviviam 

dedicavam- Lhe sempre particular estima. 

Mais tarde, mudou para a povoação de Tabernach, 

próximo de Magido, nas margens do rio Cison, que dali 

segue para o mar. A cidade de Aphec, que foi pátria de 

S. Tomé, ficava-lhe a pequena distância. Foi nesta 

oficina que José, já sob a direcção de um novo mestre, 

sabedor e rico, principiou a trabalhar em obras mais 

perfeitas de carpintaria. Foi, depois, para Tiberiades, 

onde esteve sob as ordens de novo patrão. Teria, 

nessa altura, uns trinta e três anos, e morava numa 
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casa com frente para o mar. 

Desde que partira de Belém, muitas transformações se 

vieram a dar na família e na casa de José. Como os pais 

tivessem morrido, os irmãos, decaídos da antiga 

grandeza, venderam o solar paterno, que passou para 

mãos estranhas, e dispersaram-se também. (2). Dois, 

somente, ficaram a viver na cidade de David. José 

continuou, porém, a trabalhar pacificamente no ofício 

da Sua arte e entregue ao exercício da oração, pedindo 

dia e noite ao Senhor a vinda do Messias prometido. 

Como um dia estivesse a dispor um oratório, para mais 

recatadamente nele rezar, apareceu-Lhe um Anjo que 

Lhe disse: 

- José, sustém. Basta o que já fizeste. 

E acrescentou: 

- Assim como Deus confiou ao patriarca José a 

administração dos celeiros do Egipto, assim a Ti vai ser 

confiado um novo celeiro com o trigo da salvação dos 

homens. 

José escutou as palavras do Anjo e obedeceu sem, 

contudo, na sua profunda humildade, atingir o sentido 

misterioso do que Lhe fora anunciado. Suspendeu o 

trabalho, mas continuou entregue com mais fervor, 

ainda, à oração, até ao dia em que recebeu ordem de 

subir a Jerusalém. 
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(1) S. José teria, por sua vez, adoptado o regime de 

vida, seguido pelos essénios (Lagrange, 29) 

(2) De que S. José não era rico, apesar da sua  

ascendência real, dá testemunho a tradição contínua 

da Igreja, que Bossuet condensa nestas palavras: - S. 

José descendia dos reis de Judá. Vários revezes, 

porém, haviam-Lhe empobrecido a família. Perdidos 

os haveres, que constituíram o apanágio da casa de 

David, o esposo de Maria procurou no trabalho os 

meios de subsistência, aprendendo o ofício de 

carpinteiro. 

 
Exemplo 

S. José e os filhos de um seu devoto 
 

Um cavalheiro muito devoto de S. José, todos os anos 

celebrava a Sua festa como melhor podia. Tinha ele 

três filhos, dois dos quais lhe morreram em dois anos 

consecutivos, no dia da festa de S. José. O aflito pai, 

pensando numa tal coincidência, receou fazer pela 

terceira vez a festa do costume. No dia da festa, 

retirou-se para o campo, impressionado, a fim de 

espairecer a mágua que tal dia lhe avivava. E 

enquanto, assim pensativo, divagava, eis que, olhando 

casualmente para uma árvore, nela viu enforcados 
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dois meninos, e ouviu a voz de um anjo que lhe 

apareceu em forma visível, dizendo: 

-Vês aqueles dois meninos? Tal era o fim que esperava 

os teus dois filhos, se tivessem vivido e crescido. Mas 

porque tu eras muito devoto de S. José, Ele alcançou-

te que morressem em tenra idade, para não 

macularem o teu nome nem a honra da tua família, e 

fossem para o Céu. Não duvides, pois, festejar o teu 

Santo Protector, como de costume, porque esse filho, 

que ainda te resta, um dia há-de ser bispo, e viverá 

longa vida. 

Assim aconteceu. O que parecia desgraça, era um 

assinalado favor.  
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DIA 22 
 

Porque não foi aceite em Belém?  
 

"Todos iam registar-se, CADA QUAL À SUA PRÓPRIA 
CIDADE" (Lc 2, 3) 
 
"… Não havia lugar para eles na hospedaria" (Lc 2, 7) 
 
Todos nós sabemos onde Jesus nasceu: em Belém. 
Quando chega a altura do Natal, estamos com a atenção 
tão virada para o nascimento de Jesus e para nossa 
Senhora, que nem reparamos em S. José. Estamos tão 
habituados a ouvir o relato do nascimento de Jesus que S. 
Lucas nos faz em 2, 1-7 que nem sequer reparamos num 
pequeno pormenor: S. José foi recensear-se À SUA TERRA. 
Belém é não só a terra onde Jesus nasceu, mas também a 
terra onde S. José nasceu. Por isso pus a primeira frase 
com um pequeno realce. Sendo assim, fica a pergunta: se 
Belém era a terra de S. José, se ele tinha lá parentes, 
amigos, irmãos de sangue, se todos o conheciam, porque 
é que não conseguiu lá encontrar alojamento? 
Para explicar este assunto, vou recorrer a uma mística, 
que tenho referido bastante: a beata Ana Catarina 
Emmerich. 
Para começar, peguemos em S. Mateus 1, 6-11, que diz: 
"O rei David gerou a Salomão, da que fora mulher de 
Urias. Salomão gerou Roboão, Roboão gerou a Abias, 
Abias gerou a Asa, Asa gerou a Josafat, Josafat gerou a 
Jorão, Jorão gerou a Ozias, Ozias gerou a Joatão, Joatão 
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gerou a Acaz, Acaz gerou a Ezequias. Ezequias gerou a 
Manassés, Manassés gerou a Amon,  Amon gerou a Josias. 
Josias gerou a Jeconias e seus irmãos, no tempo da 
deportação para Babilónia." 
Embora incompleta, esta lista refere-se aos nomes dos reis 
de Judá. Se não tivesse havido a queda de Jerusalém e o 
exílio para Babilónia em 586 A.C., os nomes que vêm a 
seguir até S. José teriam sido reis de Judá. O próprio Jesus 
teria sido rei. 
Diz a beata Ana Catarina Emmerich que os pais não viam 
com agrado que S. José se empregasse no trabalho de 
carpinteiro, em vez de acompanhar os irmãos na 
conquista de uma posição elevada, pois eram de 
descendência real. Por isso, quando anos mais tarde foi 
descoberto pelos irmãos longe de Belém, neste caso em 
Lebonah, eles acusaram-No de Se ocupar numa profissão 
desonrosa para a família. 
Aliás, a família nunca lhe perdoou o facto de Ele Se ocupar 
numa profissão humilde, como a de carpinteiro. 
Entretanto, os pais dele morrem. Vários revezes 
empobrecem a família. Os irmãos, decaídos da antiga 
grandeza, vendem o solar paterno, que passa para mãos 
estranhas, e dispersaram-se também. Apenas dois irmãos 
ficaram a viver em Belém. Chega a altura de se fazer o 
recenseamento. Diz uma mística italiana, Maria Valtorta, 
que S. José tinha tanto a certeza de encontrar casa em 
Belém, que nem sequer se preocupou em avisar parentes 
e amigos. Certamente achava natural que contassem com 
ele, uma vez que o recenseamento tinha que ser feito na 
sua terra. Não contava com o facto da família estar virada 
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contra ele. E quando chega a Belém… 
É com surpresa que vê todos Lhe fecharem as portas. E 
quando ele fala na gravidez de nossa Senhora, ainda ficam 
mais irritados. E é com lágrimas nos olhos que volta para 
junto de nossa Senhora, que havia horas estava 
pacientemente à Sua espera, enquanto Ele percorria toda 
a Belém à procura de casa onde passar aqueles dias. E é 
com grande tristeza que Ele Lhe fala na gruta tão Sua 
conhecida onde Ele costumava  abrigar-Se dos irmãos 
quando era mais novo e passar horas em oração. Embora 
sabendo antecipadamente de toda esta aventura de S. 
José, nossa Senhora nunca Lhe disse nada para que se 
cumprisse nEle a Vontade de Deus, participando 
(antecipadamente) na Paixão de Jesus ao sofrer desta 
maneira. E é com alegria interior que Ela aceita ir para 
uma pobre gruta como aquela. 
Podemos tirar deste facto da vida de S. José em Belém a 
seguinte conclusão: nossa Senhora participou activamente 
da Paixão de Jesus, sofrendo com Ele o que Ele sofreu. 
Embora morrendo antes do início das pregações de Jesus, 
S. José também participou da Paixão de Jesus de outra 
maneira, pois sofrimento não Lhe faltou. O que ele sofreu 
quando reparou que nossa Senhora estava grávida, agora 
em Belém quando viu que todos lhe fechavam as portas 
(amigos, parentes, e sobretudo, irmãos de sangue...) 
quando Ele estava convencido que ia encontrar abrigo 
fácil, e mais tarde noutras ocasiões, não esquecendo o 
facto de que o Seu Coração era muito semelhante aos 
Corações de Jesus e de Maria. Assim sendo, poderíamos 
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intitular os sofrimentos de S. José de "A Paixão de S. José” 

Exemplo 

Os talentos de S. José 

Uma das mais insignes devotas de S. José foi, sem dúvida, 
a venerável Catarina de Santo Agostinho que, no crisma, 
em honra de S. José, mudou o seu nome para Maria 
Catarina Josefa. No dia da Ascensão foi-lhe dado ver em 
extase uma solene procissão de bem-aventurados, no 
meio dos quais ia o Rei da glória, que Se dirigia para as 
portas do Paraíso. Depois de ter entrado o glorioso 
préstito, e a Humanidade Santíssima de Jesus ter ocupado 
o lugar à direita do Seu Pai, S. José foi o primeiro que Se 
dirigiu, em linguagem celestial, à Santíssima Trindade, com 
estas palavras:  
- Ó majestade infinita do Pai Eterno, eis o talento que Me 
destes na vida mortal. Eu Vo-lo devolvo, não só no dobro, 
mas no cêntuplo, pois que todas estas almas que Me 
seguem são aquisição e fruto do mesmo talento, que 
deposito nas Vossas Divinas Mãos. 
O Pai Eterno respondeu: 
- Ó Meu Servo bom e fiel, porque foste o ecónomo da 
Minha casa lá na Terra, quero que nesta do Céu sejas, não 
servo, mas Senhor de extraordinário poder. 
O mesmo Divino Filho, ainda que Rei da glória, quis que 
Ele tivesse autoridade de Lhe dar ordens. 
“Então eu, continua a venerável, voltando-me para S. José 
disse-Lhe: 
- Ó grande santo, rogai a Esse Rei da glória que eu, jamais, 
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por toda a eternidade, me afaste do Seu Santo Amor. 
Foi despachado o meu pedido, com a cláusula, porém, de 
cumprir a promessa, que eu tinha feito, de eu viver 
abandonada ao divino beneplácito. Depois, vi o lugar que 
me estava destinado no Céu para me beatificar da vista de 
Jesus, Maria, e José, e ser por eles beatificada” 
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DIA 23 

A vara florida de S. José 
 

Entre as imagens de S. José, há uma que apresenta o santo 

com o Menino ao colo, e uma vara florida numa das mãos. 

Já houve quem me dissesse que a flor branca significa a 

pureza de S. José. Sem pôr em causa tal afirmação, pois 

costuma-se apresentar realmente o branco como símbolo 

de pureza, e a pureza de S. José quase que se pode igualar 

à de nossa Senhora, o que vou contar a seguir sobre a vara 

florida de S. José é tirado dos escritos das místicas 

espanhola madre Maria de Jesus de Agreda (1602-1665) e 

alemã, a beata Ana Catarina Emmerich (1774-1824). 

 

Aos treze anos e meio, encontrava-Se nossa Senhora no 

Templo, servindo a Deus, juntamente com algumas das 

Suas companheiras. De extraordinária beleza, chamada, 

era filha de Ana e de Joaquim de Nazaré. Ana descendia da 

família sacerdotal de Aarão e Joaquim descendia do rei 

David. A elas pertencia a reparação das vestes sacerdotais 

e limpeza das alfaias e vasos em uso nos sacrifícios do 

altar. O Senhor manifestou-Se-Lhe em visão abstractiva e 

ordenou-Lhe tomar estado de matrimónio. Que novidade 

e admiração não provocaria, no peito inocentíssimo desta 

donzela, tal ordem, já que vivia segura de ter por Esposo 
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unicamente o próprio Deus, que agora A mandava tomar 

estado de matrimónio? Como os Seus pais haviam feito a 

Deus o sacrifício inteiro da Sua Filha, o desejo desta era, 

pois, por continuar a viver naquele santo recolhimento. 

Porém, a prudentíssima Virgem suspendeu os Seus juízos, 

mostrando-Se obediente ao preceito do matrimónio, mas 

sem perder a confiança de guardar a virgindade, Ela que 

tanto amava a castidade. 

O Senhor aceitou a Sua obediência, e alentou a Sua 

esperança. 

Chegara pois o tempo em que Lhe pertencia deixar aquele 

santuário e constituir família, casando-Se, bem como mais 

sete meninas que, como Ela, tinham completado os 14 

anos de idade. Era este o preceito estabelecido para as 

donzelas educadas no Templo. S. Joaquim já falecera e, 

junto de Maria, encontrava-se Sua mãe, Santa Ana, que A 

devia acompanhar na saída daquele santuário. 

De entre os sacerdotes do templo, havia um tão adiantado 

em anos, que precisava de ser transportado pelos mais 

novos. Era o Sumo Sacerdote Simeão. A seguir a estes 

factos, sendo levado ao Santo dos Santos, e como ali, 

junto do altar do incenso, tivesse uma revelação do Céu, 

pousou o dedo polegar nesta passagem do profeta Isaías e 

leu: 

"Este povo, que andava em trevas, viu uma grande luz; aos 

que habitavam na região da sombra da morte, nasceu-lhes 



 

 

 119 

o dia. Porquanto um menino nos nasceu e um filho nos foi 

dado… e o nome com que será apelidado será Admirável, 

Conselheiro, Deus Forte, Pai do Século Futuro, Príncipe da 

Paz. Sentar-se-á sobre o trono de David, e o seu reino não 

terá fim" (Is 9, 2-7). 

Em obediência à revelação do Senhor, reuniu ele a junta 

de sacerdotes e letrados, e deu-lhes conhecimento da 

Vontade do Altíssimo. Sucedeu isto ao tempo em que Júlio 

César conquistaria a Gália e Helvécia. Tinham muito em 

conta os descendentes de David porque, segundo os 

profetas, o Messias devia ser um descendente desse rei e, 

por isso, cada um dos descendentes tinha o seu lugar no 

Templo. O Messias devia nascer "quando o cedro saísse de 

Judá" e os Romanos, cujo império se estendia pelo mundo, 

acabaram de colocar no trono de Jerusalém o idumeu 

Herodes. Portanto, chegara o momento em que o 

Messias, o Cristo prometido, devia surgir. 

A velha profetiza, que tomava conta das donzelas, tinha 

advertido que a jovem virgem Maria, ao chegar a idade da 

adolescência, teria comunicações do Céu e deu-o a 

conhecer ao Sumo Sacerdote. 

Este, ao compreender que se tratava de um sinal de Deus, 

convocou todos os solteiros descendentes de David 

presentes, da tribo de Judá e, usando o mesmo processo 

que Moisés havia utilizado para ver se Aarão era 

realmente o Sumo Sacerdote eleito por Deus, pediu a cada 
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um dos pretendentes que tinham acudido à chamada, da 

descendência de David que lhe trouxessem um ramo seco 

com os seus respectivos nomes. O dia, para isso, foi 

justamente aquele em que Maria completava 14 anos. 

Simeão comunicou a Maria a notícia, ao que a 

prudentíssima Virgem, cheio o rosto de virginal pudor, 

contestou, rendendo-Se à vontade do santo sacerdote, 

embora declarasse que, se dependesse da Sua própria 

vontade, desejaria guardar castidade perpétua. Simeão 

animou-A, dizendo que nenhuma das donzelas de Israel se 

abstinha do matrimónio, enquanto se aguardava, segundo 

as divinas profecias, a vinda do Messias. Por isso, 

julgavam-se felizes e benditas as que tinham sucessão de 

filhos. Depois disto, Maria multiplicou as Suas petições ao 

Senhor, com incessantes lágrimas e suspiros, rogando o 

cumprimento da divina Vontade, e um dia Ele apareceu-

Lhe e confortou-A, dizendo que estava atento aos Seus 

desejos e rogos, e que Lhe daria esposo que não os 

impedisse. Maria orou fervorosamente pela conservação 

da Sua castidade e pureza, e os Anjos confortaram-nA, 

dizendo-Lhe que confiasse na fidelidade, amor e 

omnipotência do Seu Divino Esposo. E acrescentaram que 

se Deus desejava que Ela O servisse no matrimónio, 

melhor seria que O obrigasse nele, que O desgostasse 

noutro estado. Com esta exortação, Maria acalmou-Se, 

disposta a aguardar os acontecimentos. Mandou o Senhor 
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que Maria tomasse o estado de matrimónio, embora Lhe 

encobrisse, por então, as razões, para que o Seu parto 

resultasse honesto aos olhos do mundo, tomando-Se o 

Verbo humanado, gerado em Suas entranhas, por filho do 

Seu esposo, e também com o propósito de despistar 

Lúcifer e os seus demónios, que se mostravam muito 

ferozes contra Maria. Com efeito, vendo-A tomar o estado 

comum das senhoras que se casavam, desconcertaram-se, 

julgando ser incompatível ter esposo varão e ser Mãe do 

próprio Deus Com essa presunção, sossegaram, dando 

tréguas à malícia. 

Entre os judeus havia o pressentimento íntimo de que o 

Messias prometido havia de nascer de uma das donzelas 

consagradas a Deus, no Templo. Este facto explica a razão 

por que os sacerdotes, e entre eles o sumo sacerdote, não 

condescenderam com o desejo de Maria, embora 

houvesse exemplos de senhoras que, como entre os 

essénios, viviam em estado de virgindade. 

Na Antiga Aliança não era tido como meritório o estado de 

virgindade, porquanto era considerada a maior das 

bênçãos receber no matrimónio numerosa prole, sendo a 

maior glória para uma mãe a esperança de um dia vir a ser 

apontada entre as predecessoras do Messias prometido. 

Convocados por emissários do Templo, todos se 

apresentaram vestidos como nos dias das grandes 

solenidades. Foi-lhes apresentada a Virgem Maria, que 
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seria desposada por aquele cujo ramo desse uma flor. 

Fora a cada um entregue uma vara ainda verde e nela 

escrito o nome do possuidor. Maria, retirando-Se, voltou 

para a Sua pequenina cela onde, de novo, 

fervorosamente, orou ao Senhor, mal podendo resignar-Se 

com o pensamento de que um dia deixaria de guardar a 

Sua virgindade. No altar dos sacrifícios era, entretanto, 

oferecida uma vítima ao Senhor, enquanto sobre outro, o 

do Santo dos Santos, se depositavam as varas dos 

pretendentes à mão de Maria. Assim, orando todos, se 

completou o acto sacrificatório. O Altíssimo inspirou ao 

coração do Sumo Sacerdote para que todos, juntando-se 

aos sacerdotes, pedissem, com viva fé, a Deus que 

declarasse, por aquele meio, quem havia escolhido para 

esposo de Maria. E como a fama da formosura de Maria, o 

odor das Suas virtudes, honestidade e qualidades, Sua 

fortuna, e o facto de ser primogénita e única na Sua casa 

eram manifestos a todos, cada jovem cobiçava a ditosa 

sorte de merecer tê-La por esposa. Entre os jovens, havia 

um que era das vizinhanças de Belém, a quem a Tradição 

chama Agabus, alimentando a esperança de vir a ser o 

escolhido para esposo da Virgem, orava com particular 

fervor, pedindo a Deus, com suspiros, que enviasse ao Seu 

povo o Messias prometido. 

Retirados os ramos do altar, reconheceu-se que nenhum 

deles florescera e assim foi participado a cada um dos 
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jovens ali presentes. Nenhum, pois, de entre eles, foi 

escolhido para esposo de Maria de Nazaré. Os jovens 

retiraram-se, e aquele que orara tão fervorosamente, 

Agabus, tomou o caminho do monte Carmelo, ingressando 

no número dos anacoretas que ali viviam desde o tempo 

do profeta Elias, e lá continuou a pedir ao Céu a vinda do 

Messias prometido. Os sacerdotes, como pelas 

genealogias tivessem conhecimento de que entre os 

descendentes de David havia um de nome José, que de há 

muito vivia longe da terra natal, mandaram-No procurar, 

indo encontrá-lo no meio dos seus trabalhos de 

carpinteiro. Tinha 33 anos, era pessoa bem disposta, de 

rosto agradável, de incomparável gravidade. Era modesto, 

e sobretudo castíssimo em pensamentos e em obras. As 

suas inclinações eram santíssimas, bastando dizer que, 

desde os 12 anos de idade, havia feito voto de castidade. 

Era primo de nossa Senhora em terceiro grau, e de vida 

puríssima, santa, e irrepreensível aos olhos de Deus e dos 

homens. Ao contrário dos outros jovens, julgava-se 

indigno de receber nossa Senhora como esposa. 

Recordando-Se do voto de castidade que fizera, resignou-

Se a cumprir a Vontade Divina. Recebendo ordem de Se 

apresentar no Templo, tomou S. José o caminho de 

Jerusalém . 
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Vara florida de S. José 

Como, durante o sacrifício, apresentasse a vara verde no 

altar do Santo dos Santos, foi por todos observado que do 

ramo nasceu uma flor, semelhante a um lírio. E vi então o 

humilde carpinteiro rodeado de uma auréola de luz, ao 

mesmo tempo que baixava, sobre a sua cabeça, uma 

cabeça, uma pomba candidíssima, cheia de admirável 

resplendor, como se o Espírito Santo tivesse descido sobre 

ele. E Deus falou ao coração de S. José, manifestando-lhe 

que recebesse Maria por esposa. Com tais sinais do céu, 

os sacerdotes deram S. José como o escolhido, pelo 
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próprio Deus, para esposo de Maria e, por isso, estando 

presente Santa Ana, foi-lhe logo apresentada Maria que, 

resignada à Vontade de Deus, o aceitou como Seu futuro 

esposo. Por conhecimento sobrenatural, sabia muito bem 

a Santíssima Virgem que tudo é possível ao Senhor, que 

recebera já o Seu voto de a ninguém pertencer senão a 

Ele. 

Exemplo 

A devoção de Santa Teresa de Ávila por 

S. José, na vida e depois da morte 

 

Que não fez, não disse, não escreveu Santa Teresa de Ávila 

para que S. José fosse de todos honrado? A ela se deve a 

festa de S. José, celebrada a 19 de Março na Igreja 

Universal. Não empreendia nenhum negócio que não o 

confiasse a S. José, a Quem chamava seu Pai e seu Senhor. 

Dedicou-Lhe treze conventos da sua fundação, deu-lhes o 

título de S. José e pô-los debaixo da Sua protecção. 

Mesmo depois da sua morte, assinalou-se pelo zelo deste 

Santo Patriarca, quando alguns dos seus conventos, 

jubilosos pela canonização da sua fundadora, deliberaram 

intitular com o seu nome as igrejas que tinham o de S. 

José, para o que já haviam alcançado licença do padre 

provincial. Tal mudança não foi aceite pela santa 

fundadora que, aparecendo em Ávila à madre Isabel de       
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S. Domingos, lhe deu esta ordem: “Dirás ao padre 

provincial que tire o meu nome aos conventos e lhes 

restitua o de S. José, que já tinham”. 

Quanto, pois, o Santo Patriarca a favorecesse com a sua 

presença e contínuas graças, os seus escritos que o 

atestem. Na hora da morte, a sua alma foi vista a subir ao 

Céu em forma de cândida pombinha, e deu-se o milagre 

de reverdecer e florir uma árvore seca, junto à sua cela, à 

imitação da vara de S. José. Aproveitemo-nos das suas 

exortações e exemplos e, se quisermos a protecção do 

gloriosíssimo Patriarca S. José, recorramos a Santa Teresa, 

como medianeira. 
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DIA 24 

 
O  relacionamento de S. José com nossa Senhora (1)  

 
Amanhã  (25 de Março de 2014) celebra-se a solenidade 

da Anunciação do Senhor. Em atenção a esse mistério, 

vamos começar a meditar na deferência, ou mesmo, no 

culto de S. José para com a Sua Esposa. 

Vou passar a citar a obra "Mística Cidade de Deus – Vida 

da Virgem Maria", da mística espanhola madre Maria de 

Jesus de Agreda, na 2ª.Parte, livro 4, capítulo 5, que 

retrata muito bem o comportamento de S. José para com 

nossa Senhora. 

 

Ficou o felicíssimo esposo José com tão alto e digno 

conceito da sua Esposa Maria Santíssima, depois que lhe 

foi revelada a Sua dignidade e o sacramento da 

Encarnação, que mudou para um novo homem, ainda que 

sempre tivesse sido muito santo e perfeito: determinou 

proceder para com a divina Senhora com novo estilo e 

reverência. Era isto conforme à sabedoria do santo e 

devido à excelência da sua Esposa, pois Ele era Servo e Ela 

Senhora do Céu e da Terra, e assim A conheceu S. José 

com luz divina. E para satisfazer o seu afecto e obrigação, 

honrando e venerando A que conhecia por Mãe do 

mesmo Deus quando a sós falava com Ela ou passava 
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diante dela, fazia-Lhe genuflexão com grande reverência, 

e não queria consentir que Ela o servisse, nem 

administrasse a casa, nem Se ocupasse com outros 

trabalhos humildes, tais como limpar a casa, lavar os 

pratos, e outras coisas semelhantes, porque ele queria 

fazer tudo, para não derrogar a dignidade da Rainha. 

Mas a divina Senhora, que entre os humildes foi humílima 

e ninguém A podia vencer em humildade, dispôs as coisas 

de maneira que sempre ficasse em Suas mãos a palma de 

todas as virtudes. Pediu a S. José que não Lhe desse 

aquela reverência de dobrar os joelhos na Sua presença, 

porque aquela veneração destinava-se ao Senhor que 

trazia no Seu ventre, mas enquanto estava nele e não se 

manifestava não se podia distinguir naquela acção a 

pessoa de Jesus da Sua. E por esta persuasão o santo 

ajustou-se ao gosto da Rainha do Céu e só quando Ela não 

o percebia dava aquele culto ao Senhor que trazia no 

ventre, e a Ela como a Sua Mãe respectivamente, segundo 

o que se devia a cada um. Sobre o exercitar as demais 

acções e obras servis, tiveram humildes contendas, 

porque S. José não Se podia deixar vencer em consentir 

que a grande Rainha e Senhora as fizesse, e por isto 

procurava antecipar-se. O mesmo fazia a divina Esposa, 

vencendo-o sempre que podia. Mas era no tempo que Ela 

estava recolhida que S. José prevenia muitas destas obras 

servis, que frustravam os Seus desejos de ser Serva e que 
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como tal Lhe pertencesse operar as coisas domésticas da 

Sua casa. Ferida por estes afectos pediu a divina Senhora a 

Deus, em piedosa súplica, que obrigasse o Seu esposo 

para que não A impedisse de exercitar, como desejava, a 

humildade. E como esta virtude é tão poderosa no tribunal 

divino e tem franca entrada, não há súplica pequena 

quando é acompanhada por ela, porque as faz grandes a 

todas e inclina o Ser imutável de Deus à clemência. Ouviu 

esta petição e dispôs o santo anjo da guarda de S. José 

para que lhe falasse interiormente, e Lhe dissesse o 

seguinte: Não frustres os desejos humildes dAquela que é 

superior a todas as criaturas do Céu e da Terra. No 

exterior dá lugar a que te sirva e no interior guarda-Lhe 

suma reverência, e em todo o tempo e lugar dá culto ao 

Verbo humanado, cuja Vontade é, com a Sua divina Mãe, 

vir a servir e não a ser servidos, para ensinar ao mundo a 

ciência da vida e a excelência da humildade. 

Podes aliviá-La nalgumas coisas de trabalho, e reverencia 

sempre nEla o Senhor de todo o criado. 

Com esta instrução e mandato do Altíssimo deu lugar         

S. José aos exercícios humildes da divina Princesas, e entre 

ambos tiveram ocasião de oferecer a Deus o sacrifício de 

aceitar a Sua Vontade: Maria Santíssima, conseguindo 

sempre com a Sua profunda humildade e obediência ao 

Seu esposo em todos os actos destas virtudes, que com 

heroica perfeição operava sem omitir algum que pudesse 
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fazer; e S. José, obedecendo ao Altíssimo com prudente e 

santa confusão, que lhe ocasionava ver-se administrado e 

servido por Aquela que reconhecia por Sua Senhora e de 

todo o criado e Mãe do mesmo Deus e Criador. 

E com este motivo recompensava o prudente santo a 

humildade que não podia exercitar noutros actos para que 

remetia a Sua Esposa, porque isto O humilhava mais e o 

obrigava a abater-se na Sua própria estima. Com o maior 

temor reverencial, Ele olhava para Maria Santíssima, e 

nEla ao Senhor que levava no Seu tálamo virginal, de onde 

O adorava, dando-Lhe magnificência e glória. E algumas 

vezes, como recompensa da sua santidade e reverência, 

ou para maior motivo de tudo, manifestava-se-lhe o 

Menino Deus humanado de modo admirável, e via-O no 

ventre da Sua puríssima Mãe. E a soberana Rainha tratava 

e conferia mais familiarmente com o glorioso S. José os 

mistérios da encarnação, já ciente de que ele estava 

ilustrado sobre o sacramento da união hipostática das 

duas naturezas, a humana e a divina, no virginal tálamo da 

sua Esposa. (…) Antes de o santo esposo conhecer a 

dignidade da sua soberana Esposa e Senhora, raras vezes 

A via, porque enquanto Ela não saía do Seu retiro, ele 

acudia aos seus trabalhos, se não fosse algum negócio que 

fosse necessário consultá-La. Mas depois que foi 

informado da causa da sua felicidade, o santo varão estava 

mais cuidadoso e acudia com muita frequência ao retiro 



 

 

 131 

da Soberana Senhora, para A visitar e saber do que 

precisava. Mas chegava sempre com extrema humildade e 

reverencial temor, e antes de Lhe falar reconhecia 

silenciosamente em que Se ocupava a divina Rainha. E 

muitas vezes A via em êxtase elevada da terra e cheia de 

luz, outras vezes acompanhada com os santos anjos em 

divinos colóquios com eles, outras vezes achava-A 

prostrada em terra em forma de cruz e falando com o 

Senhor. De todos estes favores foi participante o 

felicíssimo S. José. Mas quando a grande Senhora estava 

nesta disposição e ocupações, apenas se atrevia a olhá-La 

com profunda reverência, e merecia talvez ouvir 

suavíssima harmonia de música celestial que os anjos 

davam à sua Rainha e uma fragrância admirável que o 

confortava. E tudo o enchia de júbilo e alegria espiritual. 

Exemplo 

A devoção de Santa Teresa de Ávila por 

S. José, na vida e depois da morte 

 

Santa Teresa de Ávila não fazia nada sem se recomendar a 
S. José. Foi a grande apóstola e como que a restauradora 
do fervor e devoção ao culto josefino no seu tempo. 
Numa das suas viagens, dirigia-se a santa com algumas das 
suas Irmãs a uma cidade de Espanha, onde iria fundar um 
novo mosteiro em honra de S. José. 
O carro, puxado a cavalos, atravessava uma região 
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montanhosa, em estrada cercada de precipícios. 
Num certo momento, o condutor perdeu as rédeas num 
lugar perigoso, e os cavalos, assustados, precipitaram-se 
na direcção de um enorme precipício. 
Ao perceber o perigo em que se encontravam, Santa 
Teresa disse com voz firme e confiante:  
“Minhas filhas, aqui só existe um jeito de escapar da 
morte: rezai a S. José” 
E todas gritaram confiantes por S. José. 
De repente, ouviram uma voz enérgica: 
“Parem ou todas morrerão”. 
Os cavalos pararam imediatamente. 
As Irmãs procuraram ao redor para ver quem tinha dado a 
ordem, mas não viram ninguém. 
Santa Teresa disse: 
“Não adianta procurar quem foi que nos ajudou. Quem 
nos falou foi S. José.” 
A partir daí a santa nunca mais saiu em viagem sem antes 
invocar a ajuda de S. José. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 133 

DIA 25 
 

O  relacionamento de S. José com nossa Senhora (2) 
 

Neste dia ( dia 25 de Março do ano 2014) em que a Santa 

Igreja celebra a anunciação do anjo a nossa Senhora, calha 

bem vermos uma outra faceta da devoção de S. José por 

nossa Senhora, completando assim o artigo anterior: a 

devoção a S. José leva à devoção a nossa Senhora, e Esta 

leva ao amor para com Jesus. 

O demónio temeu sempre a verdadeira devoção a Maria, 

dado que se trata de um "sinal de predestinação". O 

demónio teme igualmente a verdadeira devoção a S. José, 

que a Santa Igreja nos ensina, porque a devoção a S. José 

é o melhor caminho para se chegar a Maria. Por isso 

mesmo, o demónio tenta combater as duas devoções, e 

quer fazer crer aos fiéis de mentalidade pouco 

desenvolvida de desatentos que, se rezam a S. José, será 

em detrimento da devoção à Sua Santíssima Esposa. 

Não nos esqueçamos que o demónio é mentiroso.  

Pelo contrário: as duas devoções são inseparáveis; não só 

não se opõem como se completam perfeitamente. 

Por Maria Se assemelhar a Jesus, a Santa Igreja chama-A 

"Espelho de Justiça", de Santidade. 

Também S. José, que amava a Sua Esposa Maria, não 

cessava de A contemplar e de considerar as Suas virtudes. 
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E as virtudes de Maria imprimiam-se na alma de S. José. 

Desse modo, S. José converteu-se num perfeito imitador 

de Jesus e de Maria. E a Sua Esposa ajudava-o a aumentar, 

dia após dia, a santidade, obtendo-Lhe do Seu Divino 

Esposo, o Espírito Santo, todas as graças de santidade, de 

oração, e uma grande efusão dos dons do Espírito Santo. A 

este respeito, conta a Madre Maria de Jesus de Agreda, 

mística espanhola do século XVII: "As conversas e práticas 

celestiais que tinham Maria Santíssima e o bem-

aventurado S. José nenhuma língua humana é capaz de 

manifestá-las. (…) Algumas vezes o santo pedia à 

puríssima Senhora que lhe ensinasse a condição e ser das 

virtudes, para saber como havia de proceder com o 

Altíssimo humanado e para não ser reprovado como servo 

inútil e incapaz de O servir. A Rainha e Mestra das virtudes 

condescendia com estes pedidos e declarava-as ao Seu 

esposo e o modo de operar nelas com toda a plenitude de 

perfeição. Mas em tudo isto procedia com tão rara 

discrição e humildade, que não parecia mestra, apesar de 

o ser, nem do Seu esposo, antes o dispunha em ordem de 

conferências, ou falando com o Senhor, e outras vezes 

perguntando Ela a S. José e informando-o com as mesmas 

perguntas; e em tudo deixava sempre a salvo a Sua 

profundíssima humildade." 

Por isso, Santa Teresa de Ávila escreve na sua 

autobiografia (capítulo IV): "Não sei como se pode pensar 
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na Rainha dos Anjos, na época em que vivia junto com o 

Menino Jesus, sem agradecer a S. José por Os ter ajudado 

tão eficazmente". 

Com o Menino Jesus, José e Maria cresciam 

continuamente em santidade, pelas graças recebidas pelo 

Seu Divino Filho. 

Assim, pois, não temamos seguir o exemplo de S. José e 

não tardaremos em crescer também na verdadeira 

devoção a Maria – caminho de santidade. 

 

Exemplo 

Aparição de S. José e de nossa Senhora  

a Santa Teresa de Ávila 

Narra Santa Teresa que, achando-se no dia da Assunção 

na igreja dos dominicanos, parecia-lhe que a estavam 

revestindo de um manto alvíssimo e resplandecente. A 

princípio não via quem a estava vestindo. Mas, depois, 

observou à sua direita a Santíssima Virgem e, à esquerda, 

S. José, que a vestiam, dando-lhe nisto a entender que já 

estava purificada dos seus pecados. Depois de vestida, 

com inefável júbilo pareceu-lhe estar a apertar entre as 

suas mãos as Mãos de nossa Senhora, e ouvir-Lhe dizer 

que “estimava sobremodo vê-la aplicada no serviço e 

devoção de S. José. Que pedisse tudo o que desejasse, 
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resguardante o seu convento, pois lhe seria concedido. E 

eis que, para penhor de tal promessa, lhe dava uma jóia.” 

Representou-se-lhe também ter o pescoço adornado de 

um riquíssimo colar com uma cruz de grande valor. 

Depois, rodeados de anjos, tornaram a subir para o Céu os 

dois santíssimos cônjuges, deixando a  alma de Santa 

Teresa num mar de alegrias e ardendo em desejos de se 

desfazer em amor de Deus. 
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DIA 26 

A Paixão de S. José 
 

No artigo anterior, sobre S. José em Belém, terminei 

afirmando: "poderíamos intitular os sofrimentos de S. José 

de ' Paixão de S. José' ". Vamos agora ver a "Paixão de             

S. José" sob outro prisma.  

Quando Deus dá uma missão a uma pessoa, dá também as 

graças para que essa pessoa corresponda à missão que 

Deus lhe dá. S. José foi escolhido por Deus para ser o 

esposo da Mãe de Deus e para pai putativo do Pai Eterno, 

substituindo, diante dos homens, a Primeira Pessoa da 

Santíssima Trindade. Para cumprir esta missão, Deus teve 

que dar a S. José uma santidade fora do comum, muito 

próxima da santidade de nossa Senhora, tão próxima tão 

próxima que hoje se está a começar a falar da união dos 

Corações de Jesus, de Maria, e de José. Um nome que se 

está igualmente a dar a toda a Sagrada Família é o de 

Santíssima Trindade (deste mundo, entenda-se) uma vez 

que existe uma outra Santíssima Trindade, a do Céu, 

composta pelo Pai Eterno, pelo Filho e pelo Divino Espírito 

Santo. Uma vez que Jesus, Maria e José formam a 

Santíssima Trindade (deste mundo), e uma vez que não 

pomos em dúvida a santidade de nossa Senhora (antes 

pelo contrário), podemos imaginar a santidade de S. José. 

Acontece que quanto mais pura é uma alma, maior é o seu 
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sofrimento. Vejamos o caso de nossa Senhora. Ela é 

imaculada. Sendo imaculada, o Seu sofrimento atinge um 

grau muito próximo do divino, ou seja, inimaginável. Para 

se ter uma pequena ideia do Seu sofrimento, dir-se-ia que 

o Seu sofrimento distribuído por todas as pessoas da 

Terra, daria para matar toda a população mundial. Faz 

bem lembrar o que nossa Senhora disse à venerável 

Benvenuta sobre o que Ela sofreu quando perdeu o Filho 

aos 12 anos. Tendo a santa rogado a nossa Senhora a 

graça de poder sentir a dor que Ela sentiu quando perdeu 

o Filho, apareceu-lhe a Mãe de Deus, tendo nos braços o 

Menino. À Sua vista, Benvenuta caiu em êxtase mas de 

repente viu-se privada da presença do Menino-Deus. 

Sentiu então tamanha dor que invocou Maria para não 

morrer de pesar. Depois de três dias (símbolo da perda do 

Menino por Maria), 

 a Virgem apareceu-lhe e disse-lhe: "Ouve, minha filha. 

A TUA DOR NÃO FOI SENÃO UMA PEQUENA PARCELA DA 

MINHA (sublinhado meu) ao perder no templo o Meu 

Filho". Ora, se o sofrimento de nossa Senhora foi 

muitíssimo maior, é melhor nem imaginarmos o grau que 

atingiu o Seu sofrimento. E no meio do sofrimento, ainda 

conseguiu manter-se calma, pura, com muita caridade 

para com o próximo, num elevado grau de amor a Deus, 

coisas que normalmente qualquer um de nós não 

consegue manter. Ao longo dos séculos, os santos sempre 
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acreditaram que nossa Senhora sofreu o mesmo que Jesus 

durante a Sua Paixão. Não falta quem diga que durante a 

Paixão de Jesus não houve apenas uma Paixão, mas duas: 

a de Jesus e a de Maria, tão unidos estavam Eles um ao 

outro. Isso mesmo revelou nossa Senhora à Madre Maria 

de Jesus de Agreda: Ela sofreu o mesmo que Jesus no 

Jardim das Oliveiras, foi açoitada, coroada, cuspida, 

esbofeteada, carregou a cruz às costas, crucificada, ainda 

que de modo diferente. Ora, o Coração de S. José é 

semelhante aos de Jesus e de Maria, está mesmo unido 

àqueles dois Corações. Sendo assim, o Seu sofrimento foi 

muito semelhante aos de Jesus e de Maria, atingindo 

mesmo as raias do sofrimento divino, ou seja, 

inimaginável. É conhecida a devoção às 7 alegrias e às 7 

dores de S. José. Já falei nelas, numa mensagem anterior, 

enviada no dia 11 deste mês. Recordo apenas as dores:  

1) Pensa em abandonar Maria, quando repara que Ela está 

grávida; 

2) Tristeza por Jesus nascer em tanta pobreza; 

3) Jesus derrama Sangue na circuncisão; 

4) Profecia de Simeão a respeito dos sofrimentos de Jesus 

e de Maria 

5) Sofrimento ao alimentar e servir Jesus, particularmente 

na fuga para o Egipto; 

6) Temor de Arquelau 

7) Perda de Jesus aos 12 anos 
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Tendo um coração sensibilíssimo, S. José sofreu 

intensamente em qualquer destas dores. E se nossa 

Senhora sofreu o mesmo que Jesus durante a Sua Paixão, 

que dizer de S. José cujo Coração estava tão unido aos 

Jesus e de Maria? Quando Jesus e Maria sofriam, Ele sofria 

o mesmo. Já li um livro que fala nos sofrimentos de Jesus, 

ainda no seio de Maria. Além disso, uma vez que S. José 

sentia as mesmas dores de Jesus e de Maria, uma vez que 

o Seu Coração estava profundamente unido aos dEles, ele 

sofreu 3 paixões durante toda a Sua vida: 

1) Sentia em Si os sofrimentos de Jesus, que eram infinitos 

2) Sentia em Si os sofrimentos de nossa Senhora, que 

eram quase infinitos 

3) Sentia os Seus próprios sofrimentos, que eram do 

mesmo modo quase infinitos, tal como os de Maria. 

Além disso, podemos admirar em S. José uma outra coisa: 

ele sofria tudo… em silêncio. 

Nossa Senhora disse à venerável madre Maria de Jesus de 

Agreda que só no Juízo Final compreenderemos a sua 

santidade. Do mesmo modo, podemos dizer que só no 

Juízo Final compreenderemos os sofrimentos de S. José. 

 
Exemplo 

S. José na morte da venerável Ana de Santo Agostinho 
  
Uma das religiosas que mais de perto imitou Santa Teresa 
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de Ávila  na devoção a S. José foi a venerável sóror Ana de 

Santo Agostinho. Estando ela a expirar, algumas religiosas 

que se achavam presentes tiveram a dita de ver o cortejo 

que do Céu lhe fora enviado, para acompanhar em triunfo 

esta fiel esposa do Senhor. Entre outros santos divisavam-

se S. José e Santa Teresa. Notaram os circunstantes que a 

moribunda, ao ver a sua pobre cela trocada em paraíso, 

prorrompera em extraordinários sinais de alegría, fazendo 

boa recepção aos celestes personagens que iam visitá-la. 

Não podendo conter o júbilo que lhe transbordava do 

coração, por três vezes chamou os padres religiosos ali 

presentes, para que vissem e venerassem o glorioso               

S. José e Santa Teresa. Pouco depois, enquanto uma 

religiosa de grande virtude estava a pedir a Deus que Se 

dignasse prolongar a vida à venerável sóror Ana, viu 

encaminar-se para o Céu a sua bela alma no meio de                

S. José e de Santa Teresa, rodeados de anjos e outros 

santos. 
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DIA 27 
 

Missões de S. José e dos Santos Anjos  
 

Os Anjos, define o Catecismo, são puros espíritos que deus 
criou para Sua glória e seu serviço. A glória e o serviço é, 
pois, a missão dos espíritos celestes. Para que foi criado e 
predestinado S. José? 

Para ser na Terra a imagem do Pai celeste, o pai adoptivo 
do próprio Deus e esposo da Mãe de Deus. Os Anjos 
guiam-nos, protegem-nos, e os coros angélicos estão ao 
serviço do Senhor. Não é S. José o guia poderoso da nossa 
vida, como o foi de Jesus? Os Anjos têm a visão e o serviço 
de Deus. S. José teve a intimidade do Filho de Deus 
Humanado e serviu-O longos anos, desde o presépio de 
Belém aos dias da pregação do Santo Evangelho. Nenhum 
anjo foi tão familiar de Deus. 
Podia dizer S. José ao Senhor: meu Deus. Quando 
tomastes a forma humana para nos remir, depois de 
Maria, Vossa Mãe, e mais que os Vossos Anjos, tive a 
incomparável felicidade e honra de Vos servir. Tivestes 
fome e sede, e dei-Vos de comer e de beber com o suor 
do meu rosto. Recebi-Vos nos meus braços e salvei-Vos da 
morte e perseguição de Herodes. Protegi e amparei a 
Vossa Mãe Santíssima. Senhor, recebi a missão de Vos 
amparar e proteger na Terra, para que pudesse amparar e 
proteger os meus devotos. 
Não é, realmente, superior, mais eficaz e poderoso o 
ministério de S. José que o dos Anjos? 

Peçamos ao Santo Patriarca que nos obtenha a graça 
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incomparável da salvação eterna pela fidelidade ao serviço 
de Deus na Terra. Invoquemos o nosso Anjo da Guarda 
para que nos ajude a honrar o nosso grande Santo 
Protector, que é também Príncipe dos Anjos e dos 
Arcanjos. 
José do Egipto, figura de S. José, fora constituído príncipe 
com todos os poderes sobre os demais súbditos do faraó. 
S. José fora também constituído, no Reino de Deus, o 
grande Príncipe, e foram-lhe dadas as maiores e mais 
extraordinárias prerrogativas que o fizeram Príncipe sem 
igual, acima de todos os súbditos do Rei dos reis e depois 
de Maria Santíssima, Rainha dos Céus e da Terra. E nesta 
singular privilegiada e singular missão, quem pode 
contestar a supremacia de S. José sobre todos os Anjos e 
coros angélicos? 
 

Exemplo 
Retiro difícil, mas excelente 

 
Foi convidado um sacerdote para pregar um retiro de 
grande responsabilidade e não pôde escusar-se, embora o 
preocupasse seriamente a brevidade de tempo que tinha 
para se preparar. As conferências eram nada menos de 40, 
pois o retiro devia durar 10 dias, e teria de haver 4 
práticas por dia. 
Este sacerdote, ao rezar para bem cumprir tão difícil 
missão, entregou o assunto a S. José e prometeu fazer 
uma conferência sobre Ele. 
Principiou o retiro. Mas logo na primeira prática se achou, 
sem bem saber como, a pregar sobre assunto 
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inteiramente diferente do que escolhera. E assim 
prosseguiu durante todos aqueles dias com pasmosa 
facilidade. 
Os resultados foram além do que podia esperar. Todas as 
pessoas que o ouviram aproveitaram ao máximo e, anos 
depois, declaravam nunca ter esquecido aquele retiro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 145 

DIA 28  
 

S. José e os coros angélicos  
 

O grau de predestinação mede-se pelos graus de caridade 
que têm as almas nesta vida. S. José, pela sua união 
imediata com Jesus, o próprio Deus, fez tanto progresso 
no Amor Divino que se avantajou aos Anjos em dignidade. 
Nenhum espírito celeste mereceu a honra de ser pai 
adoptivo do Filho de Deus. 
As relações das outras criaturas com Jesus foram, de certo 
modo, indirectas. 
Referiam-se a alguma coisa de Jesus. Os Anjos executam 
as suas ordens, os mártires dão testemunho da verdade 
ensinada pelo divino Mestre, os Doutores desenvolvem os 
Seus ensinos divinos, as virgens honram a Pureza eterna.  
Porém, o carácter distintivo das funções de S. José é 
tender por sua própria natureza directamente à Pessoa de 
Jesus. 
E é isto que faz o Santo Patriarca superior a todos os coros 
angélicos. 
Isolano, comparando a missão de S. José à de cada um dos 
coros angélicos, demonstra com a doutrina angélica de          
S. Dionísio quanto maior, mais bela e mais sublime foi a 
missão de S. José. Mais que simples mensageiro e guarda 
dos homens, foi aquele que do Céu recebera o encargo de 
guarda de Jesus, cabeça do género humano. 
Mais que os simples Anjos e Arcanjos. Mais que as 
Potestades, Virtudes e Dominações. 
Mais elevado que os Tronos, mais conhecedor do Eterno e 
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íntimo dos Arcanjos celestes,  que os Querubins, mais 
abrazado na divina caridade que os Serafins. 
É, pois, S. José Anjo pela vida, Arcanjo pelo Ofício, Príncipe 
pela vitória do Rei dos reis, Potestade pelas operações 
sobrenaturais. Virtude pela perfeição. Dominação, porque 
está acima das criaturas. Trono porque recebeu nos seus 
braços o próprio Deus. Querubim porque de mais perto 
conheceu a Deus. Serafim porque, depois de Maria, 
ninguém melhor e mais pôde amar a Deus nem no Céu 
nem na Terra. Digamos pois: ó S. José! Ó Santo acima dos 
Anjos e dos Santos, que vos possamos imitar na angélica 
pureza e servir a Maria, Rainha dos Anjos, para melhor 
amarmos o Eterno Rei dos Anjos. 
 

Exemplo 
S. José facilita o estudo do latim a um estudante 

 

Em certa aldeia, um piedoso mancebo sentiu em si a 

vocação sacerdotal e dediu consagrar toda a sua vida ao 

serviço do Senhor e à salvação das almas. Antes de entrar 

para o Seminário, no intuito de adiantar os conhecimentos 

do latim que possuía, começou a dar lições com o pároco 

da freguesia.  

Ao fim de pouco tempo, notou o sacerdote que o 

estudante tinha tal aversão pelo latim, que não fazia 

progressos nenhuns no conhecimento dessa língua. 

Chegou mesmo a desanimar do bom éxito dos seus 
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esforços. 

Depois de pensar no que deveria fazer, disse o pároco ao 

mancebo:  

“Meu caro amigo, não vejo outra solução para o teu caso 

senão esta: coloca-te debaixo da protecção de S. José, e 

pede-Lhe que te dê o talento de que precisas, aliás nada 

poderemos conseguir. Às tuas preces juntarei as minhas 

orações. Anda, coragem. A oração perseverante é 

omnipotente”. 

Seguiu o jovem os conselhos do sacerdote, e começou as 

suas orações com a intenção que lhe fora recomendada. 

A protecção de S. José manifestou-se, abriu-se-lhe a 

inteligencia, e o rapaz bem depressa levou de vencida o 

estudo do latim. 

Entrou para o Seminário e quem havia pouco parecia tão 

avesso ao trabalho intectual, distinguia-se agora entre os 

colegas, tanto pela ciencia como pela piedade. Os 

brilhantes estudos que fez foram motivo de ser convidado 

a reger as cadeiras de dogmática e Moral. Mais tarde, foi 

nomeado Vigário Geral, e aos seus sábios conselhos 

recorria o clero de todo o bispado. 

Mas o feliz protegido de S. José não esqueceu o seu tão 

generoso benfeitor, e toda a sua vida manifestou com 

uma grande confiança a sua fervorosa gratidão ao Pai 

adoptivo de Jesus. 
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DIA 29 
 

S. José e as almas puras  
 

As almas puras são comparadas aos Anjos. A virtude da 
pureza é chamada, e com razão, virtude angélica. S. José, 
mais elevado que os Anjos, concede esta graça 
especialíssima da virtude angélica aos seus devotos. 
Os grandes santos que mais se distinguiram ma prática da 
pureza foram devotos fervorosos do Santo Patriarca.               
S Luís de Gonzaga, que a Santa Igreja denomina o jovem 
angélico, teve uma devoção fervorosa a S. José. 
O Santo Esposo da Imaculada parecia haver-lhe tocado 
com o seu lírio. 
Santa Teresinha escreve: Desde pequenina, aprendi a mar, 
a invocar a S. José. 
Como se deliciava na meditação dos encantos da vida da 
Sagrada Família em Nazaré. 
O bem-aventurado Hermann José, da Ordem 
Premonstratense, distinguia-se por um amor ardente a          
S. José. Meditava continuamente as virtudes do Santo 
Patriarca e procurava imitá-lo. 
Um dia, numa destas aparições que sempre teve de nossa 
Senhora, a Mãe de Deus recomendou-lhe que 
acrescentasse ao seu nome o nome de José. E 
Hermann fê-lo, cheio de alegria. Passou a assinar e a  
chamar-se Hermann José. E é assim que todos o 
conhecem e invocam. 
Outra vez, Maria Santíssima depositou-lhe nos braços o 
Menino Jesus, como o devia ter feito mil vezes em Belém 
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e em Nazaré nos braços de S. José. 
Um dos maiores apóstolos e devotos do culto de S. José 
foi S. Bernardino de Sena, religioso franciscano. Desde 
menino que se distinguia por uma angélica pureza de 
costumes. Ninguém ousava dizer, perto dele, uma palavra 
menos honesta. E os seus companheiros de estudos, ao 
avistá-lo diziam: calemo-nos, deixemos toda a conversa 
livre, porque o Bernardino vem aí. 
Toda a sua pessoa inspirava respeito e falava da virtude 
dos Anjos. O Santo atribuía todas as graças da sua vida, e 
sobretudo a pureza, à protecção de S. José. 
O que S. Bernardino escreveu e pregou sobre S. José é, 
sem dúvida, o que melhor e o que mais se pôde dizer da 
glória do Santo Esposo de Maria. 
Ele figura ao lado dos maiores e melhores apóstolos 
josefinos. 
 

Exemplo 
 

S. José, protector das almas amantes  

da vida oculta e interior 

 

Encontrou-se um certo jovem com um sacerdote da 

Companhia de Jesus. Pela conversa conheceu este que o 

jovem era uma alma enriquecida por Deus de dons e de 

graças de espírito tão sublimes, que dificilmente se acharia 

outra mais favorecida e perfeita. O sacerdote ficou 

admiradíssimo com a pureza e os conhecimentos que 
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tinha acerca dos mistérios de Deus, e ainda mais depois 

que soube pela boca do jovem que a sua ocupação, 

durante dezoito anos, fora servir, sem que nunca ninguém 

o tivesse instruído na vida espiritual e, todavia, falava dela, 

como um grande teólogo. Perguntando-lhe o sacerdote 

que director tinha e que livros lera, pois nunca encontrara 

coisa semelhante, ele respondeu-lhe: “Há dez anos que S. 

José escolhi para meu director e defensor, porque o 

próprio nosso Senhor me deu esta inspiração. A Ele tenho 

confiado tudo desde pequeno. A Ele devo o nunca me ter 

manchado vivendo rodeado de tantos perigos e de tantos 

exemplos maus, a Ele devo o ter preferido os bens 

celestes aos terrenos. Há dezoito anos que sou criado de 

servir, eis a universidade em que tenho estudado”. Depois 

disse coisas sublimes da santidade de S. José, como 

mestre particular das almas amantes da vida oculta e 

interior. 
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DIA 30 

 
S. José e S. João Baptista  

 
Nenhum Santo teve dos lábios de Jesus maior elogio que 
S. João Baptista. De entre os nascidos de mulher, disse o 
Salvador, nenhum apareceu maior que S. João Baptista  
(Mt 11, 2). 
Argumenta-se contra a primazia de S. José servindo-se 
deste texto sagrado. O elogio do Precursor feito por Jesus, 
diz o Pe. Cantera, é de um valor relativo e não absoluto. 
Nosso Senhor exalta S. João Baptista sobre os profetas do 
Antigo Testamento, mas não sobre todos os santos. E 
queria também referir-se às maravilhas e prerrogativas 
com que Deus o honrou desde o nascimento. Esta é a 
segura opinião do grande teólogo Josefino, o cardeal 
Lepicier, no seu admirável “Tractatus de S. Joseph”. 
O texto de S. Mateus comparado ao de S. Lucas esclarece 
perfeitamente esta questão: “Entre os nascidos de mulher 
não há maior profeta que João Baptista” (Lc 7, 28). 
O Evangelista aqui fala em “profeta” e diz expressamente 
que entre os nascidos de mulher não há maior “profeta” 
que S. João Baptista. Excedeu a todos no dom da profecia, 
mas não diz que a todos tivesse excedido na graça e na 
santidade. Esta é a interpretação de Santo Hilário, S. João 
Crisóstomo, Santo Agostinho e outros Santos Padres, 
como demonstra o estudo admirável do Pe. Cantera na 
sua obra “San Jose en el plan divino”.  
Suarez também é de opinião que S. José excedeu em graça 
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e em glória aos apóstolos e a S. João Baptista porque a sua 
missão foi maior e mais sublime que a deles. E eis agora a 
razão porque na Sagrada Liturgia a Santa Igreja invoca nas 
ladainhas a S. João Baptista antes de S. José. A ordem dos 
santos nas ladainhas não obedeceu à ordem de prioridade 
na santidade, isto é, na ordem da graça e da glória. Em 
geral, este argumento não tem valor decisivo porque nas 
orações litúrgicas nem sempre a precedência dos nomes 
dos santos indica a precedência na ordem da graça e da 
glória. 
Eis também porque a Santa Sé não permitiu que se 
inserisse o nome de S. José no “Confiteor” (“Confesso a 
Deus) e se desse precedência ao nome de S. João ao de S. 
José nas ladainhas. 
 

Exemplo 
Aparição de S. José em Cotignac (França) 

 
O rei Luís XIII de França casou-se com Ana de Áustria em 

1615, sendo ambos adolescentes. Depois de 22 anos de 

matrimónio ainda não tinham herdeiro para o trono.  A  

27 de Outubro de 1637, um frade parisiense, frei Fiacre,  

rezava no coro da sua comunidade quando teve uma  

revelação interior repentina, logo confirmada por duas  

aparições da Virgem: a rainha deveria pedir publicamente 

que se fizessem em seu nome três novenas à Santíssima 

Virgem, e que lhe seria dado um filho: a primeira novena 

deveria fazer-se em nossa Senhora das Graças, na 
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Provença; a segunda, em nossa Senhora de Paris; e a 

terceira em nossa Senhora das Vitórias, na igreja do seu 

convento. Como frei Fiacre não conhecia a Provença, 

pediu algum meio que lhe permitisse identificar o 

santuário. 

A Virgem mostrou-lhe numa visão o Seu retrato com o  

Menino Jesus e deu-lhe uma descrição do santuário. 

Outras pessoas que conheciam a região confirmaram-lhe 

que se tratava de Cotignac e da sua veneranda imagem. 

Frei Fiacre foi enviado pessoalmente a Cotignac para fazer 

oficialmente a novena. A 6 de Novembro de 1637 

começou as três novenas de Santas Missas em nome da 

Rainha.  

Terminou a última a 5 de Dezembro, exactamente nove  

meses antes do nascimento daquele que seria o 

nascimento do futuro Luís XIV de França. 

Havia tempo que os reis de Espanha e da Áustria tinham 

consagrado as suas respectivas nações à Santíssima  

Virgem.  

O rei de França estava indeciso a esse respeito. Quando,  

em princípios de Fevereiro de 1638 a rainha Ana se deu  

conta de que esperava um menino, pareceu ao rei que  

seria pouco digno esperar pelo final feliz da gravidez, e  

decidiu-se a confiar imediatamente o reino à Virgem.  Foi 

assim que, a 10 de Fevereiro de 1638,  Luís XIII realizou o 

seu solene voto perpétuo de consagração da França à 
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Santíssima Virgem, sob a advocação de nossa Senhora da 

Assunção, voto que continua a fazer-se todos os anos em 

nossa Senhora de Paris (em francês, notre Dame de Paris) 

e outras catedrais francesas. Nasceu o delfim, que os pais 

fizeram baptizar com os nomes de “Luís, dado por Deus”.  

Luís XIII morreu 5 anos depois e a rainha Ana foi regente  

até à maioridade do seu filho. Em 1660, o jovem Luís XIV 

iria ele próprio a Cotignac, acompanhado da sua mãe, 

ainda regente, para agradecer o seu nascimento a nossa 

Senhora das Graças. Esta visita fez-se aproveitando uma 

viagem importante: a Espanha e a França tinham-se 

reconciliado pelo Tratado dos Pirinéus e agora Luís XIV ia 

buscar a  sua jovem prometida, a infanta Maria Teresa. A 

comitiva francesa chegou à fronteira a 6 de Junho, e 

regressou a França com a infanta no dia 7 (casaram-se no 

dia 9, em S. João da Luz).   

Longe dali, nesse mesmo dia 7, Cotignac recebeu outra  

(porque já tinha recebido uma primeira visita, no século 

anterior) visita celeste: a 7 de Junho de 1660, num dia de 

muito calor, um jovem pastor de Cotignac, Gaspar Ricardo, 

conduzia as suas ovelhas pela ladeira do monte Bessillon.  

Cheio de sede, pôs-se a descansar no solo pedregoso.  De 

repente, ficou surpreendido ao ver perto de si um homem 

de imponente estatura que apontava para uma rocha e  
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Fonte de S. José 

 

http://1.bp.blogspot.com/-3gRd10F_LNo/UKGCP1rV71I/AAAAAAAAFZk/BQ-W28KvO3k/s1600/Cotignac_Fonte_de_Sao_Jose_2_1.jpg
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dizia: “léu siéu Joúsé; enlevo-lou e béuras"; ou seja, “Eu 

sou José. Levanta-a e beberás". Era uma pedra grande, 

oito homens juntos poderiam apenas empurrá-la. Como 

iria ele levantá-la? Gaspar não se mexeu, mas S. José 

repetiu a ordem. O pastor obedeceu, deslocou a rocha e, 

por baixo, encontrou água fresca que começou a correr. 

Bebeu e, quando se levantou, a aparição tinha 

desaparecido. Foi a correr ao povoado dar a notícia e, ao 

chegarem os curiosos ao lugar, comprovaram que fluía 

água em abundância num sítio onde nunca tinha havido 

um manancial.  

 O povo e os seus magistrados actuaram com toda a  

prontidão. Uma capelinha em honra de S. José foi 

terminada em 1660 mas devido à afluência de peregrinos  

e de curas milagrosas, teve que ser ampliada. O actual 

santuário de S. José foi consagrado em 1663. Na festa de  

S. José, desde 1661 em diante acudiam verdadeiras 

multidões ao santuário do santo.  

É a única aparição de S. José reconhecida na História da 

Igreja. Cotignac foiu o principal centro mariano de 

peregrinações em França até às aparições de Lurdes em 

1858.  
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DIA 31 
 

S. José, maior que os apóstolos 
 

Estes foram ministros e dispensadores dos mistérios de 
Deus, vasos de eleição, colunas da fé, mensageiros da 
palavra divina. Pregaram o Santo Evangelho, sofreram, 
lutaram, e morreram por Jesus. Enfim, toda a missão deles 
foi em relação à missão de Jesus. Ora, S. José foi o 
dispensador de Jesus nascido, diz Orígenes; ministro da 
Encarnação, diz S. João Crisóstomo; o único coadjutor 
fidelíssimo do Grande Conselho, escreve S. Bernardo. 
Ministro da nossa salvação, chama-lhe a Santa Igreja no 
Ofício litúrgico. 
Todos estes títulos são indiscutivelmente mais gloriosos 
que o do apostolado. 
O ministério de S. José, afirma o cardeal Vives, afecta mais 
de perto à pessoa de Jesus e influi mais directamente na 
nossa salvação. É maior S. José que todos os mártires, 
confessores, e virgens. Nenhum santo teve como ele 
privilégios tão singulares, viveu mais unido a Deus, mais 
abrazado na Divina Caridade (Summa Josephina, 49). 
Pelas relações com Jesus e nossa Senhora é o maior dos 
santos, e precede a todos os eleitos no culto que lhe 
prestamos. Finalmente, o beato Papa Pio IX  proclama o 
Santo Patriarca como Padroeiro da Igreja Universal. O 
Patrono é superior aos que patrocina. Evidentemente, vale 
esta razão por muitas outras. A festa do Patrocínio de S. 
José é um argumento litúrgico em favor da Primazia de S. 
José entre os santos da Igreja de Deus. 
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Concluamos, pois, com os Santos Doutores, os teólogos, 
os melhores autores josefinos: - S. José é o maior dos 
santos. Maior que S. João Baptista e os apóstolos. Maior 
que todos os eleitos na graça e na glória. 
 

Exemplo 
S. José salva do Inferno 

 
O padre João Allosa diz ter conhecido um religioso 
graciano que, meses depois da morte, apareceu a outro 
religioso da mesma Ordem, e lhe fez conhecer que estava 
a padecer no Purgatório tormentos horríveis, pela pouca 
observância da sua regra, e que até tinha corrido o perigo 
de ser condenado eternamente. Mas que o Senhor Se 
tinha dignado livrá-lo das penas eternas, porque tinha sido 
muito devoto do gloriosíssimo S. José, o Qual, como Pai 
adoptivo de Jesus, era muito atendido no tribunal divino. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

DIA 32 
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S. José, o maior dos santos 
 
Depois de Deus, Maria. Depois de Maria, S. José. É sem 
dúvida o maior dos santos, pois recebeu de Deus maiores 
graças e desempenhou e desempenhou a maior e a mais 
sublime missão na Terra. 
É conhecido o axioma tomista: “Quando Deus escolhe 
alguém para uma missão dispõe-o  e prepara-o para que 
seja idóneo e a desempenhe dignamente” 

Ora, S. José fora escolhido para a mais sublime missão – 
pai adoptivo do Filho de Deus Humanado e esposo da Mãe 
de Deus. Poderia alguém na Terra, depois de Maria, 
excedê-lo na glória da santidade? Quem teve maior e mais 
sublime missão a cumprir na Terra? 

Só nossa Senhora. Logo, depois de Maria na santidade, 
ninguém pode ser maior que o santo Patriarca. 
É incontestavelmente o maior dos santos. “S. José 
avantajou-se em santidade e glória -opina o grande 
teólogo Suarez – aos apóstolos e a S. João Baptista, 
porque nada há na escritura e na Tradição que se oponha 
a esta conclusão. 
E a Igreja, com o Papa beato Pio IX, na encíclica “Inclytum 
Patriarcham”, de 7 de Julho de 1871, diz  
claramente: “Tendo Deus escolhido o bem-aventurado 
José entre todos os santos para ser verdadeiro e puríssimo 
esposo da Virgem Imaculada e pai putativo do seu Filho, 
comunicou-lhe em abundância graças singulares para 
desempenhar tão sublimes ofícios, graças singulares que o 
tornam também um santo entre todos singular. 
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Esta é a razão primária da santidade eminente de               
S. José. É ainda S. Tomás quem nos dá outra razão da 
santidade eminente do santo esposo de Maria. 
Quanto mais alguma coisa se aproxima do seu princípio 
em qualquer género que seja, diz S. Tomás, mais participa 
do efeito daquele princípio. Jesus é o princípio da graça, 
autoritariamente enquanto Deus, e instrumentalmente 
enquanto homem.  
Deste princípio deduz o santo Doutor a santidade singular 
de Maria, maior que a de nenhum santo. Logo, pela 
mesma razão, se S. José, depois de Maria, foi o mais 
próximo de Jesus, recebeu dele maior abundância de 
graças que os outros santos. E Suarez afirma que, depois 
da Humanidade de Jesus e de Maria, S. José ocupa o 
terceiro lugar na abundância da graça divina pela sua 
familiaridade e contacto com Jesus. É, pois o maior dos 
santos. 
 

Exemplo 
Imitando o Menino Jesus na obediência a S. José 

 
A venerável soror Margarida, teresiana, tendo sido 
interrogada ainda menina sobre vários assuntos que 
resguardavam a Pessoa de S. José, dava respostas 
acertadíssimas  e tanto mais dignas de admiração porque 
concordes com as dos mais célebres teólogos. Uma das 
práticas por ela seguida nas ocupações ordinárias do seu 
convento, era esta que inculcou por carta a outra religiosa 
sua amiga: “Folgo saber – diz ela – da ocupação em que te 
encontras. Peço-te que imites o Menino Jesus, que na 



 

 

 161 

oficina não presidia ao trabalho como chefe, mas só 
ajudava o Seu Pai adoptivo, S. José. Põe todo o cuidado 
em olhar a religiosa a quem coadjuvas,  como o Menino 
Jesus olhava o glorioso S. José. Também eu estou a 
coadjuvar uma, e farei sempre por seguir a prática que 
nesta te aconselho”. 
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DIA 33 

Os singulares privilégios de São José foram revelados à 

Serva de Deus, Maria de Jesus de Agreda.  

- Por Sua intercessão alcançamos a virtude da castidade e 

a vitória sobre os perigos da sensualidade carnal  

- Por Sua intercessão alcançamos o poderoso auxilio da 

graça para sair do pecado e voltar à amizade com Deus. 

- Por Seu intermédio alcançamos a benevolência da 

Santíssima Virgem Maria e a verdadeira devoção para com 

Ela.  

- Por Sua intercessão alcançamos a graça de uma boa 

morte e a especial proteção contra o demónio nesta hora. 

- Os espíritos malignos fogem ao ouvir o Nome de São 

José.  

- Por sua intercessão alcançamos a saúde do corpo e o 

auxílio noutros sofrimentos 

- Para os casais terem filhos. 

Exemplo 

Confiança recompensada 

Numa missão, no interior da selava americana, o chefe 

missionário não conseguia dormir. Tinha a seu cargo a 

responsabilidade de cinquenta missionários dispersos por 

centenas de quilómetros e não tinha recursos para os 

manter. Lembrou-se de S. José, pedindo-Lhe que viesse 
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em seu auxílio sem demora. Se o escutasse, prometia até 

ao fim da vida rezar todos os dias uma prece em sua 

honra. Apenas acabou de fazer a promessa,  chegou o 

índio encarregado de trazer o correio. Numa das cartas 

vinha uma soma de dez mil dólares, enviada por pessoa 

desconhecida. Tendo reunido todo o pessoal da missão, o 

religioso explicou    o facto e foram todos cheios de alegria 

agradecer a S. José o extraordinário auxílio. 
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DIA 34 

O poder intercessor de S. José, segundo a venerável Maria 

de Jesus de Agreda 

Disse nossa Senhora revelou à venerável Maria de Jesus 

de Agreda: 

 

"Minha filha, escreveste que o Meu Esposo S. José é 

nobilíssimo entre os santos e príncipes da celestial 

Jerusalém. Não obstante, agora não podes manifestar 

completamente a Sua eminente santidade, nem os 

mortais são capazes de a conhecer, antes de chegarem à 

visão da Divindade. Ali, na admiração e louvor de Deus, 

poderão compreendê-la. No dia do Juízo Final, quando 

todos os homens forem julgados, os infelizes condenados 

chorarão amargamente por não terem, por causa dos seus 

pecados, conhecido e aproveitado este meio tão poderoso 

e eficaz, para adquirir a amizade do Justo Juíz e a salvação. 

Os mundanos têm-se desinteressado muito pelos 

privilégios e prerrogativas que o Altíssimo Senhor 

concedeu ao Meu Santo Esposo, e de quanto pode a Sua 

intercessão junto ao Senhor e a Mim. Asseguro-te que na 

presença da Divina Justiça é um dos grandes validos para 

A apaziguar a favor dos pecadores.  

Os homens ignoram os privilégios que o Senhor concedeu 

a São José, e quanto pode sua intercessão junto de Deus.  
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(…) O que o Meu Esposo pede no Céu, concede o Altíssimo 

na Terra, e as Suas petições têm vinculado grandes e 

extraordinárias graças para os homens, se não se fazem 

indignos de as receber. Estes privilégios  

Correspondem à perfeição columbina e grandiosas 

virtudes  deste admirável Santo. A divina clemência 

inclinou-Se para elas e olhou-O liberalissimamente para 

conceder admiráveis misericórdias para Ele e para os que 

se valerem da Sua intercessão. 

 

Exemplo 

S. José, inspirador de escritores e oradores 

 

Lê-se do venerável padre Luís Lallemant, da Companhia de 

Jesus, que, sendo sumamente dado à vida íntima, 

escolheu para seu protector S. José, como exemplo 

perfeitíssimo, e tinha do dom extraordinário de comunicar 

a sua devoção a todos os corações. Era tanta a confiança 

que tinha no santo, que não havia graça que não 

alcançasse por sua intercessão. Por isso, quando 

aconselhava alguém a honrar S. José, animava-o dizendo 

que dele alcançaria quanto pedisse. Nas proximidades da 

sua festa, aconselhou uma vez a dois mestres de 

gramática que insinuassem a devoção de  S. José no 

coração dos seus discípulos, exortando-os a tributar-lhe 

algum obséquio no dia da festa, e que o santo a ambos 
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concedería qualquer graça que desejassem. Empenharam-

se eles em afervorar os discípulos a celebrarem com toda 

a devoção a festa, comungando todos em sua honra. 

Depois, foram os dois Mestres ao padre Luís propôr cada 

um em segredo a graça que para si desejava. O padre 

Novet, que era um destes, quería a graça de discorrer e 

escrever dignamente acerca de Jesus, tornando-se um 

escritor notável e, além disso, um grande orador. Porém, 

mais tarde, voltou ao padre Lallemant para substituir 

aquela por outra, que julgava mais conveniente para a sua 

salvação. “Já não vem a tempo – tornou ele – porque S. 

José vos concedeu a primeira”. Basta ler os seus escritos 

para nos certificarmos desta verdade pois tornou-se um 

orador eloquentíssimo e, como tinha pedido, um dos 

escriores católicos mais notáveis do seu tempo. O padre 

Raguendo, que era o outro mestre, também frez o seu 

pedido e alcançou a graça. Mas, crê-se que por humildade, 

nunca disse qual fôra. Ambos ficaram tão reconhecidos a 

S. José, que nEle depositaram toda a sua confiança, e por 

ela mereceram muitos outros favores do santo, como eles 

confessavam.  
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II – ORAÇÕES 

 
1 - Novena  

 
Oração Preparatória 

 
Meu Senhor e meu Deus, Uno e Trino, Pai, Filho, e 
Espírito Santo, creio que estou agora na Vossa Divina 
Presença, quando pretendo consagrar a S. José esta 
novena. 
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 a 
Vossa Divina Majestade. 
Quero, nesta novena, aprender as virtudes que, com 
tanta perfeição, praticou o glorioso Patriarca  S. José, e 
alcançar, por sua intercessão, as graças de que tanto 
preciso. Senhor, quem sou eu para atrever a 
comparecer diante da Vossa Presença? 
Conheço a deficiência dos meus méritos e a multidão 
dos meus pecados, pelos quais não mereço ser 
ouvido(a) nas minhas orações. Mas, o que eu não 
mereço, merece-o o Pai nutrício de Jesus. O que eu 
não posso, pode ele. Venho portanto, com toda a 
confiança, implorar a divina clemência, não fiado(a) na 
minha fraqueza, mas no poder e valimento de S. José. 
Amen. 
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Oração a nossa Senhora 

 
Virgem Imaculada, Esposa castíssima de S. José, assisti-
me nestes momentos que dedico ao culto do Vosso 
gloriosíssimo Esposo. E como, sem o Vosso auxílio, 
poderia eu honrar dignamente o varão justo a quem 
Vós dedicastes trinta anos da Vossa vida? Não sei, nem 
posso honrá-lo como ele merece. Por isso venho a Vós 
para que completeis o que me falta, e façais por ele o 
que eu não sei fazer. 
Ajudai-me, Senhora, nas minhas orações, para que 
sejam favoravelmente despachadas pela intercessão e 
valimento do Vosso santo Esposo. Amen. 

 
Oração a S. José 

 
Ó S. José, ofereço-vos esta novena com todo o fervor e 
reverência, a vós que merecestes o respeito e os 
favores de Jesus e de Maria, dedicados ao vosso 
serviço. 
Desejo obsequiar-vos dignamente, porque preciso 
ardentemente conseguir, por vossa intercessão, a 
minha salvação eterna e as graças particulares que, 
rezando esta novena, desejo alcançar. Não olheis às 
minhas faltas, mas á vossa grande misericórdia e ao 
muito amor que me professais. 
Ó meu amável protector, em vós ponho a minha 
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confiança, atendei-me bondosamente. Amen   
 

Pai nosso, Ave Maria, Gloria ao Pai 
 

1º dia 
 

Dou graças à Santíssima Trindade, S. José, pelos 
muitos privilégios, méritos e virtudes com que vos 
enriqueceu e, principalmente, pelo grande e 
singularíssimo a poucos concedido de terdes sido 
santificado no ventre da vossa mãe e confirmado em 
graça. Que alegria para o vosso Coração ver-vos livre 
do pecado, que é a única coisa que desagrada a Jesus, 
que vos chamava de pai. Que graças destes à 
Santíssima Trindade por esse tão assinalado privilégio! 
Felicito-vos com todo o meu coração, pela inocência 
incomparável que tivestes desde antes de nascer, e 
pela graça e amizade particular com que o mesmo 
Deus vos distinguiu. Por esse privilégio e pela grande 
alegria que Ele vos causou, suplico-vos, ó S. José, que 
me alcanceis de Deus um grande ódio ao pecado, um 
grande amor às virtudes e à minha salvação eterna. 
 

Oração Final 
 

V. Rogai por nós, S. José 
R. Para que sejamos dignos das promessas de Cristo 
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Oremos 
 

Ó Deus, que por Vossa inefável Providência vos 
dignastes escolher o bem- aventurado S. José para 
esposo da Vossa Mãe Santíssima. Concedei-nos, vos 
pedimos, que venerando-o na Terra como protector o 
mereçamos ter no Céu como intercessor. Vós que 
viveis e reinais com Deus Pai na unidade do Espírito 
Santo. Amen. 
 

2º dia 
 

Oração Preparatória, oração à Santíssima Virgem, 
oração a S. José – como no dia anterior  
 
Que felicidade a vossa, meu glorioso Protector, terdes 
sido escolhido milagrosamente para esposo da 
Imaculada Virgem Maria. 
Alegro-me convosco pela satisfação imensa que 
experimentastes, naquele dia feliz, quando associastes 
a 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 motivo 
também protector do Filho de Deus. 
Uno os meus louvores aos que, nesse dia, vos deram 
os Anjos do Céu e de todo o coração vos felicito por 
vos ter sido dada de presente a Rainha dos Anjos, e 
pelo zelo com que Se dedicou ao vosso serviço. Que 
transbordante felicidade! Que maravilha terdes por 
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companheira Aquela que trouxe o Filho de Deus no 
Seu sagrado seio. 
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. 

 
Oração Final 

 
Como no dia 1º dia. 

 

3º. dia 

Oração Preparatória, Oração à Santíssima Virgem, 
oração a S. José – como no 1º. dia. 
 
Que pena tão amarga devíeis ter sentido no Vosso 
Coração, gloriosíssimo S. José, quando na vossa 
humildade julgastes dever separar-vos da vossa esposa 
Maria. 
Separar-vos de Maria, que tanto amáveis, e que 
correspondia ao vosso amor com amor puro e sincero. 
Partilho convosco aqueles momentos de sofrimento e 
por essa amarga provação que o Senhor vos permitiu! 
Por caridade, ficastes ao lado da Mãe do Unigénito 
Filho de Deus. Maria pertenceu-vos e amou-vos 
sempre no amor de Deus. No Seu infinito poder, Deus 
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fez nEla maravilhas do Seu Divino Amor. Fostes a 
maior testemunha das grandezas operadas em Maria. 
Maria é o jardim de Deus e o Paraíso onde o Filho de 
Deus tem o Seu recreio, e vós, S. José, fostes o Anjo da 
Guarda desse jardim, o depositário desse eterno 
tesouro. 
S. José, aceitai sinceras felicitações pela parte activa 
que Deus vos concedeu no mistério da Encarnação, e 
pela sujeição de Jesus e da Sua Santíssima Mãe às 
vossas ordens. 
Por essa grande alegria e também pelos méritos da 
tristeza que a precedeu, suplico-vos 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) a antes morrer que duvidar deles. 

 
Oração Final e Oremos – como no 1º. dia 

4º dia  
 

Oração Preparatória, Oração à Santíssima Virgem, 
oração a S. José – como no 1º. dia. 
 
Esposo castíssimo da Mãe do Unigénito Filho de Deus, 
uno-me a vós na tristeza que experimentastes em 
Belém, quando, lá chegando, depois de penosa 
viagem, vistes a vossa veneranda esposa Maria e o 
Salvador do mundo, que Ela levava em Suas entranhas, 
desconhecidos e repelidos de todas as casas e 
pousadas. 
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Ó S. José, como conhecestes então que o mundo não é 
amigo de Jesus, e que é impossível servir a dois 
senhores tão inimigos e contrários. 
Dai-me a Jesus, que tanta alegria vos causou no Seu 
nascimento. As vozes dos anjos dizendo “paz na Terra 
aos homens de boa vontade” são principalmente 
dirigidas a vós. Aceitai os 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 onde vós estais, perto de Jesus, contemplar a 
Sua santidade divina e esplendor. Pedi a Jesus que 
 
 
Ele me dê as graças recebidas pelos pastores e reis, 
que foram adorá-Lo no presépio. 
 

Oração Final e Oremos – Como no 1º dia 

 
5º dia  

 
Oração Preparatória, Oração à Santíssima Virgem, 
oração a S. José – como no 1º dia 

 
Que grande dor sofrestes, S. 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 
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Jesus a perfeição em pessoa, certamente que foi pelos 
nossos pecados, esse padecer. 
S. José, dai-me a conhecer o preço do Sangue de Jesus, 
para que nunca deixe perder a menor gota, e que esse 
Sangue caindo abundantemente sobre a minha alma, 
me lave e purifique inteiramente. Permiti, S. José,  que 
para eu conseguir graça tão importante, me aproxime 
mais de vós para ouvir atento e obedecer os 
ensinamentos do Divino mestre e receber as bênçãos 
e graças que dele emanam, e que por bondade divina, 
passam por vossas sagradas mãos. 
As vossas sagradas mãos ampararam Jesus, o Salvador 
do mundo, que tira os pecados dos homens. 
S.  José, que alegria a vossa, quando destes ao 
Salvador o Nome de Jesus, sabendo que esse Nome é 
a própria felicidade, é a chave que nos abre a porta do 
Céu! 
Adorador de Cristo, consegui que Ele seja para mim 
Jesus, isto é, meu Salvador nesta vida e na eterna. 

 
Oração Final e Oremos – como no 1º. dia 

 
6º dia   

 
Oração Preparatória, Oração à Santíssima Virgem, 
oração a S. José – como no 1º dia 
 
Ó S. José, protector e amparo dos desvalidos! Por 
aquela alegria que experimentou o vosso Coração, 
ouvindo os louvores que os Doutores da Lei faziam a 
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Jesus Menino, peço-vos que não vos esqueçais de 
mim, fazei que Jesus, meu Salvador, seja sempre para 
mim ocasião de ressurreição. 
Confraternizo convosco, S. José, pela ferida que no 
vosso Coração fizeram as palavras de S. Simeão, com 
que anunciara a Maria que uma espada de dor havia 
de atravessar o 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 a 
vossa Esposa com a vossa presença humana na Paixão 
de Jesus. 
Eu, sim, posso e devo, com a minha vida e bons 
costumes, consolar Maria, porque culpado(a), com os 
meus pecados, na morte de Jesus e nas dores de 
Maria, quero e devo evitar e reparar esses pecados. 
Ajudai, S. José poderosíssimo, a minha pobreza 
espiritual e poucas forças, alcançando-me do Senhor a 
graça de nunca ser, por minha culpa, causa das penas 
de Jesus e das dores de Maria. 

 
Oração Final e Oremos - como no 1º. dia 

 
7º dia 

 
Oração Preparatória, Oração à Santíssima Virgem, 
oração a S. José – como no 1º dia. 
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S. José, permiti que, em espírito, vos acompanhe na 
viagem ao Egipto, para admirar os vossos sacrifícios e 
imitar as vossas virtudes. Tudo fizestes para defender 
Jesus de tantos perigos, e, sobretudo, da morte. Que 
dor tão grande foi para o vosso Coração amante ver 
Jesus e Maria a sofrerem. Quanta sede devem ter 
sofrido, no deserto, os três santíssimos peregrinos. 
Peço-vos humildemente que tireis de mim a sede dos 
prazeres mundanos, e dai-me a fome e a sede de 
todas as virtudes, principalmente a humildade, a 
paciência, a mortificação, que a minha alma deseja 
ardentemente possuir. 
Entristeçam-me as coisas que a vós entristecem, 
amável S. José, e saiba eu alegrar-me com as que vos 
causam alegria. 
Experimente a minha alma, conservando-se na graça 
de Deus, a mesma alegria que experimentou o 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 a queda dos ídolos do Egipto, 
alegre-se o meu coração com a queda das afeições 
desregradas e das paixões desordenadas, de modo 
que, em tudo e por tudo, agrade a Jesus, à Sua 
Santíssima Mãe e a vós, meu amável S. José, que tanto 
gozais na glória de Deus. Amen. 
 

Oração Final e Oremos - como no 1º dia. 
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8º dia  

 
Oração Preparatória, Oração à Santíssima Virgem, 
oração a S. José – como no 1º dia . 
 
Uno-me a vós, S. José, por causa das privações a que 
vistes sujeita a vossa amada família, na terra de 
peregrinação, e pelo mesmo desterro tão meritório, 
sobretudo, para a Mãe do Filho de Deus. 
Uno as minhas lágrimas às que derramastes, no vosso 
Coração, pela dureza do exílio, e por tudo o que faltou 
a vós, a Maria e a Jesus, vossa Família, que é a família 
de Deus, tão paciente, no Egipto, e eu queixo-me de 
qualquer pequena e insignificante mortificação, ainda 
que necessária! 
Ó S. José, pela imensa alegria que inundou o vosso 
Coração quando Jesus, pela primeira vez, vos deu o 
doce nome de pai, e pela sujeição com que, pela 
primeira vez, vos prestou a homenagem da 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 
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 dignar enviar-me para me purificar dos meus pecados 
ou para aumentar os meus méritos. Amen. 

 
Oração Final e Oremos – como no 1º dia 

 
9º dia 

 
Oração Preparatória, Oração à Santíssima Virgem, 
oração a S. José – como no 1º dia. 
 
Ó S. José, chamado por Jesus com o nome de pai. Que 
dor e tormento indizível seria para o vosso Coração 
amorosíssimo ter perdido Jesus, com o Qual estavam 
todas as afeições da vossa vida! Que grande aflição 
sentistes por não ter encontrado o Menino Jesus entre 
parentes e conhecidos e por ninguém ter dado notícias 
dEle. 
Onde estaria Jesus? Como poderíeis viver se Ele era a 
vossa alegria de viver? Vós perdestes Jesus sem culpa 
vossa, mas eu perdi-O muitas vezes por culpa própria, 
por causa da minha malícia e dos meus pecados. 
Fazei-me conhecer a Jesus e procurá-lO com 
perseverança, ensinai-me a obedecer-Lhe, custe o que 
custar. Consegui-me a graça de que, de hoje em 
diante, nunca mais eu O perca pelo pecado e que, se 
por infelicidade O venha a perder, nunca tenha 
sossego até que O encontre novamente pela divina 
graça. 
Peço-vos esta graça pela alegria inefável que 
experimentastes quando achastes Jesus no Templo a 
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ensinar, como Mestre Divino, os doutores da lei e 
causando-lhes encanto e admiração com as Suas 
perguntas e respostas. 
Intercedei para que eu esteja sempre em união com 
Jesus e a Sua Santa Igreja. Consegui que Jesus esteja 
sempre no meu coração com a Sua divina Caridade e 
que, no futuro, eu possa gozar da Sua visão e amizade 
no Céu para sempre. Amen. 

 
2 - Tríduo de S. José   

 
V. Benditos e amados sejam os dulcíssimos nomes de 
Jesus, Maria e José. 
R. Amen. 

 
Oração Inicial  

 
A Vós recorremos, bondoso Patriarca, e com todo o 
fervor do nosso aflito coração vos pedimos que, deste 
trono de glória em que vos colocaram as vossas 
virtudes e merecimentos, escuteis propicio as nossas 
súplicas e tenhais piedade de nós. 
Humildemente confessamos que as nossas tribulações 
são penas das nossas culpas; por isso com dor de 
coração, pedimos a Deus perdão de todas elas.  
Amoroso São José, pelo amor que professais a Jesus e 
a Maria e pela autoridade que sobre Eles exercestes 
aqui na terra, intercedei agora por nós no céu, 
escutando as nossas petições e apresentando-as vós 
mesmo a vossa Esposa Imaculada e a vosso Divino 
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Filho para que sejam favoravelmente ouvidas, para 
maior glória de Deus e santificação das nossas almas. 
Amen. 
Castíssimo esposo da Virgem Maria e meu amável 
protector São José. Nunca se ouviu dizer que alguém 
tenha invocado a vossa proteção e implorado o vosso 
auxilio sem que tenha sido consolado.  
Cheio de confiança no vosso poder, já que exercestes 
com Jesus o cargo de Pai, venho à vossa presença e 
encomendo-me  a Vós com todo fervor.  
Não desprezeis as minhas súplicas,  mas acolhei-as e 
dignai-vos atendê-las piedosamente. Amen. 
 

1º . Dia 
 
Aqui estamos nós em vossa gloriosa presença, nosso 
doce protetor São José, implorando vosso eficaz 
patrocínio.  
Dirige, oh Grande Santo, uma olhar amoroso sobre 
nós, miseráveis filhos de Eva, e alcançai-nos com as 
Virtudes da humildade, pureza e obediência, a honra 
de morrer assistidos por Jesus, por vossa 
 
Esposa e por vós, para vos bendizermos e  louvarmos 
no céu eternamente. Amen. 

 
Sete Pai-nossos e  sete Ave-Marias em memória das 

sete dores e alegrias de São José. 
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Oração Final para todos os dias 
 

Gloriosíssimo Patriarca São José, castíssimo Esposo da 
Mãe de Deus; 
Ao vosso amparo acudimos, não desprezeis as nossas 
súplicas e livrai-nos de todos os perigos. 
 
V. Bendito Patriarca São José, rogai por nós. 
R. Para que sejamos dignos das promessas de Cristo  
 
Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus e Mãe nossa, 
uni os Vossos rogos aos do Vosso castíssimo Esposo e 
pelos maternais cuidados que dedicastes ao Menino 
Jesus, intercedei e rogai por nós. Sacratíssimo Coração 
de Jesus, ouvi benigno as súplicas de Maria, cheia de 
graça, e de S. José, varão justo, se for para a maior 
honra e glória Vossa e bem das nossas almas. Vós que 
viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. 
Amen. 

2º  Dia  
 

Oração Inicial - Como no dia anterior . 
 
Ao vossos pés nos prostramos com o mais humilde 
afeto, oh nosso incomparável protector São José! 
Confiando no vosso eficaz patrocínio, dirigi, oh grande 
Santo um olhar amoroso sobre nós, miseráveis 
pecadores filhos de Eva, e alcançai-nos as três virtudes 
de terna piedade, gratidão aos divinos benefícios e 
firme confiança em Deus, que tanto e com tanto fruto 
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vós praticastes, a fim de que enriquecidos com elas, 
possamos expirar docemente nos braços de Jesus e 
Maria, e chegarmos depois na vossa companhia no 
Céu, por toda a eternidade. Amen. 
 
Rezar sete Pai-nossos e sete Ave-Marias em memória 

das sete dores e alegrias de São José. 
 

Oração Final - Como no dia anterior. 
 

3º.  Dia  
 

Oração Inicial - como no 1º dia  
 
Prostrados ante vós, nosso insigne protector São José, 
acudimos também hoje em demanda do vosso eficaz 
patrocínio.  
Dirigi, oh grande Santo, um olhar amoroso sobre nós, 
miseráveis filhos de Eva, e apresentai as nossas 
súplicas ao Pai Eterno, cujas vezes fizestes na terra 
tutelando o Seu Divino Filho. Oferecei-as também ao 
Espírito Santo, de quem fostes representante como 
Esposo de Maria;  
Apresentai-as, enfim, ao Filho para que sejam 
benignamente atendidas pela Santíssima Trindade,  
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objecto de todo o nosso amor, agora e sempre, por 
todos os seculos. Amem. 
 

Sete Pai-nossos e sete Ave-Marias em memória das 
sete dores e alegrias de São José. 

Oração Final - como no 1º. Dia 
 

3 a -  Rosário 1 de S. José 
 

Mistérios gososos 
 

Anunciação do Anjo 
 
"O Anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma Virgem 
desposada com um homem chamado José e o nome 
da Virgem era Maria" (Lc 1, 26-27) 
O fundamento das alegrias e dignidade de S. José está 
nesta passagem evangélica. É o esposo daquela virgem 
que, segundo o profeta Isaías, conceberia o Messias ou 
Emanuel =Deus connosco. Maria, a Mãe do Salvador, é 
a mais amante das Esposas e a mais pura das Virgens. 
 

 Visitação de nossa Senhora 
 
Antes de iniciarem a vida em família, "achou-se ter 
Maria concebido por obra do Espírito Santo"                   
(Mt 1, 18) 
S. José não compreende o mistério que se passa em 
Maria, que amava ternamente. Não sabe que fazer. 
Acusá-La perante os tribunais judeus? Abandoná-La 
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para não a difamar? Entregar-Lhe o líbelo de repúdio? 
Sossegou-o o Anjo do Senhor, dizendo-lhe:"José, filho 
de David, não temas receber Maria, tua esposa, em 
tua casa. O que nEla se gerou é obra do Espírito 
Santo"(Mt 1,20) 
 

Nascimento de Jesus 
 
"Ela dará à luz um Filho e chamar-Lhe-ás – continuou o 
Anjo – pelo Nome de Jesus, porque Ele salvará o povo 
dos seus pecados" (Mt 1,21) 
Entremos no presépio. Que vemos nós? "Maria, José, e 
o Menino reclinado numa manjedoira" (Lc 2,16) 
S. José terá outra missão: ser o chefe da Sagrada 
Família, o protector de Maria, e o pai nutrício ou 
adoptivo de Jesus. 

 
Apresentação de Jesus no Templo e Purificação de 

nossa Senhora 
 
"Concluídos os dias da purificação de Maria segundo a 
Lei de Moisés, levaram o Menino a Jerusalém, para O 
apresentarem ao Senhor" (Lc 2, 22). Como 
primogénito, Jesus pertence a Deus, deve ser-Lhe 
oferecido e resgatado com um par de rolas ou dois 
pombinhos, a oferta dos pobres. Aparece Simeão a 
profetizar as glórias de Jesus. José e Maria "estavam 
admirados daquelas coisas que se diziam dEle" 
(Lc 2, 33) 

Jesus entre os doutores 
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Jesus "desceu com eles (José e Maria) e veio a Nazaré 
e obedecia-lhes… E crescia em sabedoria, idade e 
graça diante de Deus e dos homens" (Lc 2, 51-52). Foi 
grande a dor de José e de Maria durante os três dias 
da ausência de Jesus no Templo entre os doutores. 
Maior foi a alegria quando O encontraram. Jesus 
voltou com eles para Nazaré e S. José pôde disfrutar 
da Sua Presença até à morte. 
 

Mistérios dolorosos 
 

Agonia de Jesus 
 
Andando S. José preocupado sobre a conduta a tomar, 
ao notar que Maria esperava um filho, antes de 
viverem em família, só obteve a paz interior e viu a 
atitude a tomar depois de lhe aparecer, em sonhos, o 
Anjo do Senhor."E despertando José do sono, fez 
como o Anjo lhe mandara, e recebeu Maria como sua 
esposa"(Mt 1,24). Orou, confiou, e abandonou-se aos 
desígnios de Deus. 
 

Flagelação de Jesus 
 
Os que mais amam a Jesus, com frequência, são os 
mais perseguidos e flagelados. Depois que os Magos 
visitaram o Menino Jesus, O adoraram, Lhe 
ofereceram os seus presentes e voltaram para as suas 
terras, "eis que apareceu um Anjo do Senhor em 
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sonhos a José e lhe disse: 'levanta-te, toma o Menino e 
Sua Mãe e foge para o Egipto, e fica lá até que eu te 
avise, porque Herodes vai procurar o Menino para O 
matar"(Mt 2,13). 

 
Coroação de espinhos 

 
"José, levantando-se, tomou, de noite, o Menino e Sua 
Mãe, e retirou-se para o Egipto, e ali esteve até à 
morte de Herodes, para se cumprir o que dissera o 
Senhor pelo profeta que diz: do Egipto chamei o Meu 
Filho"(Mt 2, 14-15).Obedeceu, humilde e 
prontamente. No Egipto, verificou os efeitos do 
orgulho humano: os homens, deixando o Deus 
verdadeiro, adoravam deuses falsos e a si mesmos. 

 
Jesus leva a cruz 

 
José e Maria passaram pela dor de perder Jesus. 
Durante 3 dias, procuraram-nO em vão."Quando O 
viram (entre os doutores) admiraram-se. E Sua Mãe 
disse-Lhe: 'Filho, porque fizeste assim connosco? Teu 
pai e Eu andávamos aflitos à Tua procura. E Ele 
respondeu-lhes: Porque me procuráveis? Não sabíeis 
que deveria ocupar-Me das coisas de Meu Pai? Mas 
eles não entenderam (por então) as palavras que 
(Jesus) lhes disse" (Lc 2 , 48-50) 
 

Morte de Jesus 
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"E sendo morto Herodes, eis que o Anjo do Senhor 
apareceu em sonhos a José no Egipto, dizendo: 
Levanta-te, toma o Menino e Sua Mãe, e vai para a 
terra de Israel, porque morreram os que procuravam o 
Menino para O matar. José levantou-se, tomou o 
Menino e Sua Mãe, e veio para a terra de Israel. Mas, 
ouvindo dizer que Arquelau reinava na Judeia em lugar 
de seu pai Herodes, temeu ir para lá. E, avisado em 
sonhos, retirou-se para as partes da Galileia. E veio a 
morar numa cidade chamada Nazaré" (Mt 2, 19-23). 
Ali viveu, fiel a Jesus e a Maria, amando a cruz até à 
sua santa morte. 
 

Mistérios gloriosos 
 

Ressurreição de Jesus 
 
Conhecedor das esperanças do povo de Israel, que 
ansiava pela vinda do Messias Salvador cujo "sepulcro 
seria glorioso" como anunciara o profeta Isaías,               
S. José, à imitação de Maria, vivia animado pela 
mesma esperança e fé de que Jesus consumaria a obra 
da redenção dos homens, ressuscitando dos 
mortos.Com esta fé e esperança, S. José sentiu a 
alegria íntima na sua alma, tanto mais que "Jesus 
começava a ser quase de 30 anos, filho, como se 
julgava, de José"(Lc 3,23). 

 
Ascensão de Jesus 
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Quando Deus confia a alguém uma sublime e nobre 
missão, dá-lhe os dons, graças e carismas ou 
qualidades necessárias, para bem a cumprir. Sublime 
foi amissão de S. José, a quem S. Mateus chama "varão 
justo", isto é, santo, inocente, e de vida íntegra, que 
lhe mereceu ser glorificado por Jesus ressuscitado no 
dia da Sua Ascensão. 
 

Pentecostes 
 
A vida interior de perfeita intimidade com Deus, sob a 
acção dos dons do Espírito Santo, é imprescindível 
àqueles que têm uma missão sublime a cumprir neste 
mundo. Depois de Maria, ninguém como S. José teve 
missão tão sublime a cumprir: ser pai adoptivo de 
Jesus, com Quem viveu em intimidade de silêncio, 
trabalho e vida, na arte de carpinteiro (Mc 6,3). S. José 
é modelo das almas de vida interior. 

 
Assunção de nossa Senhora 

 
Quando Jesus expirou "a terra tremeu e as rochas 
fenderam-se; as sepulturas abriram-se e muitos corpos 
de santos, que tinham morrido, ressuscitaram, e, 
saindo dos sepulcros, depois da Ressurreição de Jesus, 
entraram na cidade santa e apareceram a muitos" (Mt 
27,51 52).Terá estado neste número S. José? Não o 
sabemos. Mas, embora haja uma tradição não 
confirmada pela Igreja, o que é certo é que S. José 
reina com Jesus e Maria na glória do céu. 
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Nossa Senhora é coroada Rainha do Céu e da Terra 
 
Maria, coroada na glória do Céu, é a Rainha e a Mãe 
da Igreja. S. José, glorificado com Jesus e Maria, foi 
proclamado padroeiro oficial da Igreja Universal, 
advogado dos moribundos, guarda das almas virgens, 
modelo das almas interiores, dos pais e chefes de 
família. 
"Exercendo fielmente a arte de carpinteiro, é exemplo 
admirável para todos os trabalhadores" (Sagrada 
Liturgia). Fazei, S. José, que levemos uma vida santa e 
digna e sempre protegida pelo vosso patrocínio. 

 
2 b ) Rosário 2 de S. José 

 
Mistérios gososos 

Anunciação do Anjo 

“O Anjo do Senhor apareceu-lhe em sonhos e disse-

lhe: ‘José, filho de David, não tenhas receio de tomar 

contigo Maria, tua esposa, pois o quye nEla se gerou 

vem do Espírito Santo. Dará à luz um Filho ao qual 

porás o Nome de Jesus, pois Ele há-de salvar o Se povo 

dos seus pecados” (Mt 1, 20-21). 

S. José ficou em paz, pois compreendeu qual a sua 

missão junto de Jesus e de Maria. 
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Nossa Senhora visita a Sua prima Santa Isabel 

“Tudo isto sucedeu para se cumprir o que o Senhor 

anunciara por meio do profeta que diz: ‘Há-de a 

Virgem conceber e dar à luz um Filho ao Qual porão o 

Nome de Emanuel, que quer dizer Deus connosco”. 

Despertando do sono, S. José fez como lhe mandara o 

Anjo do Senhor e tomou consigo a sua Esposa                         

(Mt 1, 22.24).  

E com Maria visitou Isabel e Zacarias, onde estiveram 

até ao nascimento de S. João Baptista. 

 

                     Nascimento de Jesus em Belém 

“José subiu lá da Galileia, da cidade de Nazaré, até à 
Judeia, à cidade de David, chamada Belém, por ser da 
casa e linhagem de David, a fim de se recensear com 
Maria, sua esposa, que estava para ser Mãe”                       
(Lc 2, 4-5) 
Ali Maria deu à luz o Seu Filho “ que envolveu em 
panos e recostou numa manjedoura, por não haver 
lugar para eles na hospedaria” (Lc 2, 7). Vieram uns 
magos que, “caindo de joelhos, adoraram o Menino 
Jesus” (Mt 2, 11). 
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Apresentação do Menino Jesus e  
Purificação de nossa Senhora 

 
Depois da circuncisão “apareceu o Anjo do Senhor em 
sonhos a José, dizendo-lhe:  ‘Levanta-te, toma o 
Menino e Sua Mãe e foge para o Egipto, e fica lá até 
que eu te avise, porque Herodes vai procurar o 
Menino para o matar’. 
Ele levantou-se, tomou o Menino e Sua Mãe, de noite, 
e retirou-se para o Egipto. Lá esteve até à morte de 
Herodes, a fim de se cumprir o que o Senhor anunciara 
por meio do profeta que diz: ‘Do Egipto chamei o Meu 
Filho’ (Mt 2, 13-15) 
 

Jesus entre os doutores 
 
Jesus "desceu com eles (José e Maria) e veio a Nazaré 
e obedecia-lhes… E crescia em sabedoria, idade e 
graça diante de Deus e dos homens" (Lc 2, 51-52). Foi 
grande a dor de José e de Maria durante os três dias 
da ausência de Jesus no Templo entre os doutores. 
Maior foi a alegria quando O encontraram. Jesus 
voltou com eles para Nazaré e S. José pôde disfrutar 
da Sua Presença até à morte. 
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Mistérios dolorosos 
 

Agonia de Jesus no Jardim das Oliveiras 
 
No Jardim das Oliveiras Jesus “orou ao Pai e disse: Pai, 
se é possível, afastai de mim este cálice… faça-se a 
vossa vontade2” (Mt 26, 39) 
Assim procedeu s. José, sofrendo amarga e 
resignadamente enquanto aguardou que deus pai, 
pela mensagem do anjo, que lhe falou em sonhos, o 
esclarecesse sobre a encarnação de Jesus no seio de 
Maria. 
 

Flagelação de Jesus preso à coluna 
 
“Pilatos ‘soltou-lhes Barrabás e depois de mandar 
flagelar  jesus, entregou-lho para ser crucificado’ “ (Mt 
27 , 17) 
Grande foi a dor de S. José, escolhido para pai 
adoptivo de Jesus a Quem contemplou humilde, 
pobre, envolvido em panos e reclinado numa 
manjedoura. 

 
Jesus  é coroado de espinhos 

 
“Os soldados vestiram Jesus com uma manto de 
púrpura e cingiram-Lhe a Cabeça com uma coroa de 
espinhos” (Mt 27, 28. 29) 
Quanto sofreu S. José, vendo o Menino Jesus derramar 
Sangue na cerimónia da Circuncisão e ao ouvir Simeão 
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anunciar que Ele seria ocasião de queda e ressurgir 
para muitos em Israel e também sinal de contradição e 
que uma espada de dor trespassaria a alma de Maria.  

 
Jesus leva a cruz a caminho do Calvário 

 
Jesus “levando a Sua cruz, saiu para o lugar chamado 
Calvário” (Jo 19, 17) 
Muitas canseiras e trabalhos passou S. José para 
alimentar e servir Jesus e Maria, particularmente na 
fuga para o Egipto, vivendo exilado e emigrante em 
terra estrangeira, de onde regressou, após a morte de 
Herodes. Foi viver para Nazaré e não para a Judeia, por 
temor de Arquelau que ali reinava. 
 

Jesus morre na cruz 
 

“No Calvário, que em hebreu se diz Gólgota, 
crucificaram a Ele e a outros dois, a um e outro lado, e 
Jesus no meio”. (Jo 19, 18) 
Contemplemos os sofrimentos de José e de Maria 
procurando Jesus, a Quem encontraram depois de três 
dias, no Templo, entre os doutores e conhecidos. 
Voltaram para Nazaré , onde Jesus lhes era submisso e 
obediente, como foi mais tarde até à morte de cruz. 
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Mistérios gloriosos 
 

Jesus ressuscita 
 

“O Senhor ressuscitou verdadeiramente, Aleluia” 
(Liturgia) 
Este Mistério é o fundamento da nossa fé. 
A Luz da fé iluminou a vida de S. José ao lado de Jesus 
e de Maria. Rezemos a Deus Pai que, “por Sua inefável 
providência Se dignou escolher S. José para pai 
adoptivo de Jesus e esposo de Maria, nos permita que 
venerando-o na Terra como protector, mereçamos 
alcançar a sua intercessão nos Céus” (Liturgia) 
 

Ascensão de Jesus ao Céu 
 

“Levantando as mãos, Jesus abençoou (os discípulos) e 
ia-Se elevando aos Céus. Aleluia” (Liturgia). Este 
mistério é o fundamento da esperança cristã. Modelo 
de fé, S. José foi também modelo de esperança, pois, 
como Abraão, esperou contra todas as desilusões. 
Supliquemos ao Senhor e à Virgem Maria que nos 
façam gozar o patrocínio de S. José, na vida e na 
morte, tornando-nos participantes da eterna glória em 
virtude dos seus méritos e da sua intercessão. 
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Descida do Espírito Santo  
sobre nossa Senhora e os Apóstolos 

 
No dia de Pentecostes os discípulos “ficaram todos 
cheios do Espírito Santo e começara a falar várias 
línguas. Aleluia.” (Liturgia) 
 
Com as suas luzes e acção divina, o Espírito Santo 
conduziu S. José pelos caminhos rectos do amor a 
Deus e ao próximo e da santificação do trabalho 
humilde e honesto de carpinteiro.  
Ó Deus, criador do Universo, que impusestes a lei do 
trabalho a todos os homens, concedei-nos que, a 
exemplo de S. José, e com a sua protecção, realizemos 
amorosamente as obras que nos mandais e recebamos 
os prémios que nos prometeis. 

 
Assunção de nossa Senhora ao Céu em corpo e alma 

 

“O meu espírito – disse Maria – alegra-se em Deus 

Meu Salvador… O Todo Poderoso fez em Mim 

maravilhas. Santo é o Seu Nome” (Lc 1q, 47.49) 

São palavras que S. José pôde aplicar a si na sua 

fidelidade à missão de Chefe da Sagrada Família, de 

modelo das virtudes familiares, de protector da Igreja 

Universal e dos lares cristãos e de guarda das almas 
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puras que têm direito à glória eterna, como José e 

Maria, após a morte. 

Coroação de nossa Senhora como  

Rainha do Céu e da Terra 

“De hoje em diante me chamarão bem-aventurada 

todas as gerações” (Lc 1, 48). 

Estas palavras realizaram-se em Maria, Rainha dos 

Anjos e dos homens, e também em S. José que reina 

com Jesus e com Maria para sempre. “Lembrai-vos de 

nós, S. José, e intercedei com as vossas orações  junto 

de Jesus Vosso Filho adoptivo. Tornai-nos também 

propícia a Virge, Vossa Esposa, que é Mãe dAquele que 

vive e reina com o Pai e o Espírito Santo pelos séculos 

sem fim. Amen. 

4 - Ladainhas de S. José 
 

4 a - Ladainha Oficial  
 

Senhor, tende piedade de nós.  

Jesus Cristo, tende piedade de nós. 

Senhor, tende piedade de nós.  

Jesus Cristo, ouvi-nos. 

Jesus Cristo, atendei-nos 
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RESPOSTA: TENDE PIEDADE DE NÓS 

Pai do Céu, que sois Deus,   

Filho Redentor do mundo, que sois Deus,  

Espírito Santo, que sois Deus,  

Santíssima Trindade, que sois um só Deus, 

 

RESPOSTA: ROGAI POR NÓS  

Santa Maria,  

São José,  

Ilustre filho de David,  

Glória dos Patriarcas,  

Esposo da Mãe de Deus,   

Guarda puríssimo da Virgem,  

Pai  nutrício do Filho de Deus,  

Solícito defensor de Cristo,  

Chefe da Sagrada Família,  

S. José, justíssimo,  

S. José castíssimo, 

S.  José prudentíssimo,  

S.  José fortíssimo  

S.  José obedientíssimo 

S.José felicíssimo  

S.  José fidelíssimo 

S. José espelho de paciência,  

S. José amante da pobreza 
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S. José modelo dos operários  

S. José ornamento da vida doméstica 

S. José guarda das almas virgens  

S. José defesa das famílias 

S. José consolação dos infelizes  

S. José esperança dos enfermos 

S. José advogado dos moribundos,  

S. José terror do Inferno,   

S. José protetor da Santa Igreja 

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. 

V. O Senhor o fez senhor da Sua casa.  

R. E administrador de todos os Seus bens. 

Oremos: 

Ó Deus que por inefável providência Vos dignastes 

escolher o bem-aventurado São José para esposo da 

Vossa Mãe Santíssima, concedei-nos, Vos pedimos, 

que venerando-o aqui na terra como protetor, o 

mereçamos ter no céu como intercessor. Vós que 

viveis e reinais com Deus Pai na unidade do Espírito 

Santo pelos seculos dos seculos. Amen! 
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4 b -Outra ladainha de S.  José 

Senhor, tende piedade de nós.  

Cristo, tende piedade de nós. 

Senhor, tende piedade de nós.  

Jesus Cristo, ouvi-nos. 

Jesus Cristo, atendei-nos 

RESPOSTA: TENDE PIEDADE DE NÓS 

Pai do Céu, que sois Deus,   

Filho Redentor do mundo, que sois Deus,  

Espírito Santo, que sois Deus,  

Santíssima Trindade, que sois um só Deus, 

 

RESPOSTA: ROGAI POR NÓS  

Santa Maria,  

São José,  

Confirmado em graça  

Guardião do Verbo Encarnado 

Favorito do Rei do Céu  

Governante da família de Jesus 

Esposo da bem-aventurada Virgem Maria  

Pai adoptivo do Filho de Deus 

Exemplo de humildade e de obediência Espelho de 

silêncio e de resignação 

Patrono da inocência e da juventude  
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Exilado com Jesus no Egipto 

Intercessor pelos aflitos 

Advogado dos humildes  

Modelo de todas as virtudes 

Honrado entre os homens  

Em quem está a união de todas as perfeições cristãs 

 

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. 

V. Rogai por nós, S. José  

R. Para que sejamos dignos das promessas de Cristo 

 

Oremos: 

Ó Deus que por inefável providência Vos dignastes 

escolher o bem-aventurado São José para esposo da 

Vossa Mãe Santíssima, concedei-nos, Vos pedimos, 

que venerando-o aqui na terra como protetor, o 

mereçamos ter no céu como intercessor. Vós que 

viveis e reinais com Deus Pai na unidade do Espírito 

Santo pelos seculos dos seculos. Amen! 
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4 c – Ladainha de S. José, Amigo do 

Sagrado Coração de Jesus 

  
Senhor, tende piedade de nós 
Jesus Cristo, tende piedade de nós 
Senhor, tende piedade de nós 
Jesus Cristo, ouvi-nos 
Jesus Cristo, atendei-nos 
 
RESPOSTA: TENDE PIEDADE DE NÓS 
 
Pai do Céu, que sois Deus,  
Filho, Redentor do mundo, que sois Deus,  
Espírito Santo, que sois Deus,  
Santíssima Trindade, que sois um só Deus 
Sagrado Coração de Jesus,  
 
A PARTIR DAQUI RESPONDE-SE: ROGAI POR NÓS 
 
Nossa Senhora do Sagrado Coração, 
S. José, amigo do Sagrado Coração de Jesus, 
S. José, esposo virginal de nossa Senhora do  
              Sagrado Coração, 
S. José, homem justo segundo o Sagrado Coração  
              de Jesus, 
S. José, guarda fiel do Sagrado Coração de Jesus, 
S. José, confidente íntimo do Sagrado Coração de Jesus, 
S. José, imitador fiel das virtudes do Sagrado Coração  
             de Jesus, 
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S. José, depois de Maria, primeiro adorador do  
             Sagrado Coração de Jesus, 
S. José, modelo da vida escondida no  
             Sagrado Coração de Jesus, 
S. José, modelo de união ao Sagrado Coração de Jesus, 
S. José, modelo dos corações reconhecidos  
             para com o Sagrado Coração de Jesus, 
S. José, modelo de obediência ao  
             Sagrado Coração de Jesus, 
S. José, modelo de generosidade para com  
             o Sagrado Coração de Jesus, 
S. José, vítima do Sagrado Coração de Jesus, 
S. José, consolado nas vossas provas  
             pelo Sagrado Coração de Jesus, 
S. José, vivendo em Nazaré na paz 
            do Sagrado Coração de Jesus, 
S. José, revestido de autoridade paternal  
            sobre o Sagrado Coração de Jesus, 
S. José, abrasado de amor para com o  
            Sagrado Coração de Jesus, 
S. José, palpitando de amor ao contacto  
            com o Sagrado Coração de Jesus, 
S. José, progredindo sem cessar no amor  
            para com o Sagrado Coração de Jesus, 
S. José, instruído na doçura na escola  
           do Sagrado Coração de Jesus, 
S. José, instruído na humildade na escola  
           do Sagrado Coração de Jesus, 
S. José, instruído na vida interior  
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           na escola do Sagrado Coração de Jesus, 
S. José, instruído na misericórdia  
           na escola do Sagrado Coração de Jesus, 
S. José, expirando no amor do Sagrado Coração de Jesus, 
S. José, anunciando aos patriarcas as  
           amabilidades do Sagrado Coração de Jesus, 
S. José, participando no céu as alegrias 
           do Sagrado Coração de Jesus, 
S. José, colocado no Céu ao lado do  
           Sagrado Coração de Jesus, 
S. José, protector poderoso da Igreja militante,  
           saída do Sagrado Coração de Jesus, 
S. José, advogado compassivo da Igreja sofredora  
           tão cara ao Sagrado Coração de Jesus, 
 
A PARTIR DAQUI RESPONDE-SE: Ó S. JOSÉ, AMIGO  
DO SAGRADO CORAÇÃO 
 
Apressai pelas vossas orações o triunfo da Igreja, 
Restabelecei a paz na nossa pátria desolada, 
Pedi para nós o amor do Coração de Jesus, 
Rogai por todos os associados do Sagrado Coração, 
Rogai pelos padres e pelos missionários do Sagrado Coração, 
Rogai pelos associados de nossa Senhora  
           do Sagrado Coração, 
 
Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo,  
          perdoai-nos Senhor 
Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo,  
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          ouvi-nos Senhor 
Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo,  
          tende piedade de nós Senhor 
 
V. Ó S. José, amigo do Coração de Jesus 
R. Apressai pelas vossas orações o triunfo da Santa Igreja 
 
                                     Oremos 
 
Ó Deus, que nos ofereceis S. José como modelo de uma  
verdadeira devoção do Sagrado Coração de Jesus, e que 
no-lo dais como padroeiro nas provas que afligem o mundo 
e a Igreja, concedei-nos pelas suas orações e pela sua  
intercessão a graça de nos tornarmos amigos do Coração 
de Jesus, Vosso Divino Filho. Nós vo-lo pedimos pelo mesmo 
Jesus Cristo nosso Senhor, que conVosco vive reina na 
Unidade do Espírito Santo. Amen. 
 
               4  d1 - Ladainha 1 do Coração de São José 
                        (facultativo nas 5 1as. 4as. feiras) 
 

Senhor, tende piedade de nós. 
Jesus Cristo, tende piedade de nós. 
Senhor, tende piedade de nós. 
Jesus Cristo, ouvi-nos. 
Jesus Cristo, atendei-nos. 
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RESPOSTA: TENDE PIEDADE DE NÓS 
 

PAI do Céu, que sois Deus,  
Filho, Redentor do mundo, que sois Deus,  
Espírito Santo, que sois Deus,  
Santíssima Trindade, que sois um só Deus 
 
RESPOSTA: ROGAI POR NÓS 
 

Amantíssimo Coração de S. José,  
     cheio de amor e de misericórdia para com os pecadores,  
Amantíssimo Coração de S. José,  
     guarda e defensor de jesus e de Maria 

Amantíssimo Coração de S. José,  
      templo da Santíssima Trindade,  
Amantíssimo Coração de S. José,  
      terror dos demónios e destruidor das ciladas do maligno,  
Amantíssimo Coração de S. José,  
      abrasado e consumido de amor pela Santíssima  
      Virgem Maria,  
Amantíssimo Coração de S. José,  
      dilatado de amor pelo Menino Deus,  
Amantíssimo Coração de S. José,  
      protector da Santa Fé da Igreja Católica  
Amantíssimo Coração de S. José, escudo e pai  
      amorosíssimo dos verdadeiros devotos de Maria 
Amantíssimo Coração de S. José,  
      modelo e farol de todas as almas que aspiram  
      à santidade,  
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Amantíssimo Coração de S. José, que pulsais de  
      ardente amor por Jesus e por Maria,  
Amantíssimo Coração de S. José,  
      nosso mestre gloriosíssimo no 'caminho da perfeição',  
Amantíssimo Coração de S. José,  
      nosso ajudante e nosso socorro nas tribulações,  
Amantíssimo Coração de S. José,  
      protector e sustentáculo das famílias,  
Amantíssimo Coração de S. José,  
      preparador do triunfo dos Corações de Jesus e Maria,  
Amantíssimo Coração de S. José,  
      nosso Refúgio nos ataques e assaltos do maligno,  
Amantíssimo Coração de S. José,  
      nossa Paz e causa da nossa alegria,  
Amantíssimo Coração de S. José,  
      transpassado pelos espinhos dos nossos pecados,  
Amantíssimo Coração de S. José,  
      que sofreis pelo desprezo com que os homens tratam  
      Jesus e Maria,  
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. 
 
                                         Oremos 
 
Deus Todo-Poderoso e Eterno, que formastes o  
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Amantíssimo Coração de S. José para amar, defender  
e guardar o Menino Jesus e a Santíssima Virgem Maria,  
e também para ser o guia, protector e mestre de amor  
de todas as almas de boa vontade, nós Vos pedimos,  
que pela poderosa intercessão deste mesmo Coração,  
sejamos livres de todos os males e pecados, e sejamos  
conduzidos ao 'Perfeito Amor' a Vós, ao Vosso Filho e à  
Santíssima Virgem Maria para que, servindo-Vos fielmente 
nesta vida, por Vossa Misericórdia sejamos admitidos à 
Vossa Santíssima Presença,  e à Presença da Santíssima  
Virgem Maria, que reina junto a Vós e conVosco  
na glória eterna. Amen. 
 
            4 d2 - Ladainha 2 do Coração de São José 
                    (facultativo nas 5 1as. 4as. feiras) 

 
Senhor, tende piedade de nós. 
Jesus Cristo, tende piedade de nós. 
Senhor, tende piedade de nós. 
Jesus Cristo, ouvi-nos. 
Jesus Cristo, atendei-nos. 
 
RESPOSTA: TENDE PIEDADE DE NÓS 
 
Pai do céu que sois Deus,  
Filho, Redentor do mundo, que sois Deus. 
Espírito Santo, que sois Deus, 
Santíssima Trindade, que sois um só Deus, 
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RESPOSTA: ROGAI POR NÓS 
 
Santa Maria,  
Coração de São José, custódio de Jesus e Maria, 
Coração de São José, obedientíssimo ao Pai, 
Coração de São José, justíssimo, 
Coração de São José, clementíssimo, 
Coração de São José, pacientíssimo, 
Coração de São José, puríssimo de corpo, mente e 
       intenção, 
Coração de São José, palpitante de amor por Jesus e 
       Maria, 
Coração de São José, amante dos pobres, 
Coração de São José, consolador dos aflitos, 
Coração de São José, desconhecido dos homens. 
Coração de São José, que tudo podeis junto ao  
      Coração de Jesus, 
Coração de São José, que confortais os moribundos, 
Coração de São José, cheio do Espírito Santo, 
Coração de São José, que sois o Custódio da Igreja, 
Coração de São José, que sois penhor de salvação, 
Coração de São José, custódio das famílias, 
 
Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo,  
      perdoai-nos, Senhor. 
Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, 
      ouvi-nos, Senhor. 
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Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo,  
       tende piedade de nós. 
 
                                 Oremos 
 
Concedei, Senhor, a nós, vossos fiéis, por intercessão 
do Coração de São José, vosso pai adoptivo, que nos 
destes, que possamos ser salvos dos males que nos 
entristecem e levados à alegria sem fim. Amen. 

 
4 e - Ladainha das virtudes de S. 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 

 

RESPOSTA: TENDE PIEDADE DE NÓS 

Pai do Céu, que sois Deus,  

Filho, Redentor do mundo, que sois Deus,  

Espírito Santo, que sois Deus,  

Santíssima Trindade, que sois um só Deus, 

Jesus, Deus das virtudes,  
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A PARTIR DAQUI RESPONDE-SE: ROGAI POR NÓS 

Santa Maria, Rainha das virtudes,  

S. José, declarado homem justo pelo Céu, 

S. José, cuja alma foi um paraíso onde se cruzavam 

      as mais belas virtudes,  

S. José, cuja fé foi admirável. 

S. José, que adorastes o Filho do Pai Eterno na 

      humanidade de uma fraca criança, 

S. José, que fostes o primeiro dos homens a 

      reconhecer que a augusta Maria é 

      verdadeiramente Mãe de Deus, 

S. José, cuja esperança foi inabalável, 

S. José, que mais perfeitamente que Abraão 

      esperastes contra toda a esperança, 

S. José, que amáveis a solidão e o silêncio,  

S. José, cuja caridade era sem limites, 

S. José, que amastes a Deus com um amor que os   

     Serafins admiravam, 

S. José, que amastes a Jesus com a mais ardente 

     ternura, 

S. José, que honrastes Maria com um respeito 

     sobrenatural, 

S. José, que sempre sentistes pelos infelizes a mais 

     terna compaixão, 
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S. José, que não cessastes de rezar pelos pobres 

     pecadores, 

S. José, cuja pureza angélica brilhou como um lírio 

     no Céu, 

S. José, homem de trabalho e de resignação,  

S. José, cuja vida estava escondida em Jesus Cristo, 

S. José, que andáveis sempre na Presença de Deus,  

S. José, que vivíeis numa contínua contemplação, 

S. José, que só procuráveis a Santíssima Vontade do 

     Senhor, 

S. José, cuja obediência às ordens do Céu foi 

     sempre perfeita, 

S. José, admiravelmente resignado nas maiores 

     tribulações, 

S. José, admiravelmente desprendido dos bens 

    deste mundo, 

S. José, cuja pobreza não possuía nada,  

S. José, fiel imitador das virtudes de Jesus, 

S. José, espelho arrebatador da perfeição de Maria, 

S. José, cuja santidade espantava os anjos,  

S. José, que crescíeis todos os dias em sabedoria e 

     em graça,  

S. José, modelo acabado das almas interiores, 

S. José, que tornais virtuosas as almas que vos 

    honrarem, 
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S. José, que dirigis à perfeição os que publicam as  

     vossas virtudes, 

S. José, que mantendes a graça de Jesus Cristo nas 

     famílias que se vos dirigem todos os dias,  

S. José, que purificais as almas dos moribundos que 

    vos escolheram para protector, 

 

ATENÇÃO ÀS RESPOSTAS 

Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, 

       PERDOAI-NOS PELAS VIRTUDES DE S. JOSÉ  

Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, 

       OUVI-NOS, PELAS VIRTUDES DE S. JOSÉ 

Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo,  

       TENDE PIEDADE DE NÓS, PELAS VIRTUDES  

       DE S. JOSÉ 

 

V. Rogai por nós, S. José, nosso admirável modelo  

R. Para que sejamos dignos de obter as vossas virtudes 

                                         Oremos 

Ó S. José, nós só podemos ser vossos filhos pela 

imitação das vossas virtudes. Dignai-vos, então, 

imprimi-las nos nossos corações, mantende-nos nas 

tentações, animai a nossa coragem para que 

vençamos as dificuldades que as nossas más 

inclinações, o demónio e o mundo opõem à nossa 
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salvação. Por vós, por Jesus e por Maria, nós 

perseveraremos. E depois desta vida cheia de perigos, 

iremos receber a coroa prometida aos vossos fiéis 

servos. Amen 

4 f -  Ladainha da boa morte de S. 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 
 
Neste grupo responde-se: TENDE PIEDADE DE NÓS 
 
Pai do Céu, que sois Deus,  
Filho, Redentor do mundo, que sois Deus,  
Espírito Santo, que sois Deus,  
Santíssima Trindade, que sois um só Deus, 
Jesus, que para nossa salvação, Vos dignaste expirar 
       na cruz 
 
A partir daqui responde-se: ROGAI POR NÓS 
 
Santa Maria, que morrestes no mais perfeito amor 
       de Deus, 
S. José, que vivestes todos os dias como se fosse o 
       último da vossa vida, 
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S. José, que sem cessar vos consideráveis como um 
      peregrino da eternidade, 
S. José, que compreendíeis tão bem que Deus 
      apenas nos deu o tempo para trabalhar em salvar 
      a nossa alma, 
S. José, que olháveis par o mundo como uma 
      sombra que passa, 
S. José, que pensáveis muitas vezes que toda a 
      grandeza dos mundanos acaba no caixão, 
S. José, que nunca prendestes o vosso coração ao  
      que um dia deve acabar, 
S. José, que apenas suspiráveis pela eternidade 
      bem-aventurada 
S. José, que pelas vossas mortificações morríeis 
      todos os dias a vós mesmo, 
S. José, que fostes ajudado na agonia pelo Salvador 
      e por Sua terna Mãe, 
S. José, que na vossa agonia fostes cheio com todas 
      as bênçãos do Redentor, 
S. José, que nos vossos últimos instantes fostes tão 
      consolado pelas orações da Mãe das 
      Misericórdias 
S. José, que na vossa morte pronunciáveis tão 
      devotamente os santos Nomes de Jesus e de 
      Maria, 
S. José, que oferecieis os vossos últimos instantes 
      para obter uma morte aos vossos servos, 
S. José, que ao expirar, agradecestes ao Divino 
      Salvador e à Consoladora dos Aflitos todas as 
      Suas bondades para convosco, 
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S. José, que morrestes docemente nos braços de 
      Jesus e de Maria, 
 

A PARTIR DAQUI RESPONDE-SE: 
SOCORREI-NOS, Ó S. JOSÉ 

 
S. José, que fostes estabelecido protector dos 
      agonizantes, 
S. José, acorrei à agonia das pessoas que vos 
      honraram durante a vida, 
S. José, que nunca permitis que um dos vossos 
      filhos tenha uma má morte, 
Pela vossa morte felicíssima, 
Quando a doença nos abater 
Quando chegarem os nossos derradeiros instantes 
Quando nossos olhos, obscurecidos pela 
        aproximação da morte, nada mais enxergarem 
        deste mundo sensível 
Quando os nossos ouvidos se fecharem às palavras 
       dos homens 
Quando o nosso coração pulsar pela última vez 
Quando dermos o último suspiro 
Quando nossa alma comparecer ao tribunal de 
        Deus 
Se for condenada ao Purgatório 
 
Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, 
         perdoai-nos Senhor. 
Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, 
         ouvi-nos Senhor. 



 

 

 216 

Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, 
        tende piedade de nós Senhor 
 
V. São José, padroeiro da boa morte, rogai por nós.  

R. Para que sejamos dignos de morrer nos vossos 

braços. 

Oremos: 

Ó São José, socorrei-nos em todos os dias da nossa 

vida, 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 

demónio Fazei que morramos para, juntamente 

convosco ir bendizer a Jesus e Maria, por todos os 

séculos. Assim seja. 

     4 g -  Ladainha da paternal protecção de S. 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 

RESPOSTA: TENDE PIEDADE DE NÓS 

Pai do Céu, que sois Deus,  
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Filho, Redentor do mundo, que sois Deus,  

Espírito Santo, que sois Deus,  

Santíssima Trindade, que sois um só Deus,    

 

A SEGUIR RESPONDE-SE: ROGAI POR NÓS 

Santa Maria, 

Santa Mãe de Deus, 

Santa Virgem das virgens, 

 

A PARTIR DAQUI RESPONDE-SE: PROTEGEI-NOS 

S. José, protector dos homens, pelos vossos desejos 

      do nascimento do Messias, 

S. José, protector de Santa Ana e de S. Joaquim, 

S. José, protector da reputação da Virgem 

      Imaculada, 

S. José, protector da vossa casta Esposa na  

      casa de Nazaré, 

S. José, protector de Maria, durante a viagem para 

      Belém, 

S. José, protector da divina Mãe, no pobre estábulo, 

S. José, protector de Jesus, quando nasceu pelo 

      vosso amor, 

S. José, protector do santo Menino quando chorava 

      no estábulo, 
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S. José, protector dos pobres pastores, quando 

      vieram adorar a Deus, 

S. José, protector dos Reis Magos, durante a sua   

      longa peregrinação, 

S. José, protector do Salvador contra a crueldade de 

      Herodes, 

S. José, protector do Filho e da Santa Mãe, na fuga 

      para o Egipto, 

S. José, protector do vosso Filho adoptivo, pelos 

      vossos rudes trabalhos, 

S. José, protector do Coração de Maria, pelas vossas 

      santas consolações, 

S. José, protector do Espírito de Maria, pelas vossas 

      piedosas conversas, 

S. José, protector dos egípcios, pelas vossas orações 

      pela sua conversão, 

S. José, protector do nosso Salvador, quando O 

      tornastes a trazer para a Galileia, 

S. José, protector da Mãe aflita, durante os três dias 

     de ausência do Seu caro Menino, 

S. José, protector do celeste Doutor, quando O 

      encontrastes no templo, 

S. José, protector dos doentes, pela vossa paciência 

      nas dores, 
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S. José, protector da boa morte, pela vosso 

     passamento entre Jesus e Maria, 

S. José, protector das almas no Limbo, pela boa 

     nova que a vossa alma lhes anunciou, 

S. José, protector das almas comovidas com os 

     sofrimentos de Jesus 

S. José, protector das almas aflitas com as dores de 

     Maria, 

S. José, protector das almas que ardem de amor 

     pela adorável Eucaristia, 

S. José, protector das almas devotadas ao vosso 

     serviço, 

S. José, protector dos santos eremitas Paulo e 

     Antão, por causa da vossa estadia no Egipto, 

S. José, protector dos santos anacoretas pela vossa 

     vida toda mortificada, 

S. José, protector dos sacerdotes, pelo vosso amor 

     por Jesus e pelas almas, 

S. José, protector dos consagrados, pelas vossas 

     orações e pela vossa humildade, 

S. José, protector das almas virgens, pela vossa 

     pureza angélica, 

S. José, protector especial de Santa Teresa de Ávila, 

     reformadora do Carmelo, 
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S. José, protector das pessoas idosas, pelos longos 

     anos que vivestes neste mundo, 

S. José, protector das pessoas casadas, pela doce 

     paz do vosso santo casamento, 

S. José, protector dos pais pelas vossos sofrimentos 

     para alimentardes Jesus e Maria, 

S. José, protector dos jovens, pelos vossos cuidados 

     contínuos para com Jesus, 

S. José, protector dos órfãos, pela vossa ternura 

     paternal para com o Menino Jesus, 

S. José, protector dos pobres, pela vossa resignação 

     na escassez, 

S. José, protector dos ricos caridosos, pelo vosso 

      ilustre nascimento, 

S. José, protector dos reis cristãos, pela Vossa 

     origem real, 

S. José, protector dos pecadores arrependidos, 

     pelas vossas lágrimas e pelos vossos suspiros, 

S. José, protector dos corações aflitos, pelas vossas 

     alegrias celestes, 

S. José, protector dos corações desprezados, pelo 

     Vosso afastamento do mundo, 
S. José, protector da Igreja Católica, 
S. José, protector contra o espírito de orgulho, 
S. José, protector contra o espírito de tibieza, 
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S. José, protector contra o espírito de impureza, 
S. José, protector das almas que sofrem no 
     Purgatório, 

 

Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, 

      perdoai-nos pelo amor daquele que Vos 

      alimentou e transportou 

Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, 

      ouvi-nos pelo amor daquele que Vos vestiu e 

      alojou 

Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, 

      tende piedade de nós protegei-nos pelo amor 

     daquele que protegeu a Vossa Santa Mãe, e que 

     Vos protegeu do furor do rei Herodes 

 

V. Rogai por nós. S. José, nosso protector 

R. Para que sejamos dignos das promessas de Cristo 

 

                                  Oremos 

 

Ó Deus, que pela Vossa Divina Providência Vos 

dignastes escolher S. José para esposo da Vossa Mãe 

Santíssima. Concedei-nos, Vos pedimos que, 

venerando-o como protector na Terra o mereçamos 

ter como intercessor no Céu. Por nosso Senhor Jesus 



 

 

 222 

Cristo, Vosso Filho, que é Deus convosco na unidade 

do Espírito Santo. Amen. 

 

5 - Terços com mistérios e orações 
 

5 a - Terço 1 
 

Deve-se rezar “Ave S. José” ou o “Ave Maria” 
 

Ave S. José, homem justo, esposo virginal de Maria, e 
pai davídico do Messias, bendito sois vós entre os 
homens  e bendito é o Filho de Deus que a vós foi 
confiado, Jesus. 
S. José, Padroeiro da Igreja Universal, guardai as 
nossas famílias na paz e na graça divina, e socorrei-nos 
na hora da nossa morte. Amen. 
 

 Maternidade divina de Maria  
S. José, homem justo 

 
“José, Seu esposo, sendo justo e não querendo 
difamá-La, resolveu repudia-La em segredo. Enquanto 
assim decidia, eis que o Anjo do Senhor se manifestou 
a ele em sonhos, dizendo: “José, filho de David, não 
temas receber Maria por tua esposa pois que o que 
nEla se gerou é fruto do Espírito Santo. Ela dará à luz 
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um Filho e tu pôr-Lhe-ás o Nome de Jesus pois Ele 
salvará o Seu povo dos seus pecados”. (Mt 1, 19-21) 

 
1 Pai nosso, 10 Ave S. José ou 10 Ave Maria,  

Glória ao Pai 
 

Nascimento de Jesus –  
S. José, esposo virginal de Maria 

 
“Ela dará à luz um Filho e tu pôr-Lhe-ás o Nome de 
Jesus (…) José, ao despertar do sono, agiu conforme o 
Anjo lhe ordenara  e recebeu Maria em sua casa. Mas 
não A conheceu até ao dia em que Ela deu à luz um 
Filho. E ele deu-Lhe o Nome de Jesus” ( Mt 1, 21.24-
25) 

 
1 Pai nosso, 10 Ave S. José ou 10 Ave Maria,  

Glória ao Pai 
 

Apresentação no templo  
S. José, pai davídico do Messias 

 
“E havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, 
que era justo e piedoso (…) Movido pelo Espírito, ele 
veio ao Templo, e quando os pais trouxeram o Menino 
Jesus para cumprir as prescrições da Lei a seu respeito, 
ele tomou-O nos braços e bendisse a Deus (…) Seu pai 
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e Sua Mãe estavam admirados com o que se dizia 
dEle” (Lc 2, 25.27-28.33) 

 
1 Pai nosso, 10 Ave S. José ou 10 Ave Maria,  

Glória ao Pai 
 

Fuga para o Egipto  
S. José, protector e guarda da Sagrada Família 

 
“Eis que um Anjo do Senhor se manifestou em sonhos 
a José e lhe disse: ‘Levanta-te, toma o Menino e Sua 
Mãe e foge para o Egipto. Fica lá até que eu te avise, 
porque Herodes vai procurar o Menino para O matar’. 
Ele levantou-se, tomou o Menino e Sua Mãe durante a 
noite, e fugiu para o Egipto” (Mt 2, 13-14) 

 
1 Pai nosso, 10 Ave S. José ou 10 Ave Maria,  

Glória ao Pai 
 

Perda e reencontro do Menino Jesus no Templo  
S. José, praticante da vida social e religiosa 

 
“Três dias depois, eles encontraram-No no Templo, 
sentado no meio dos doutores, ouvindo-os e 
interrogando-os… Ao vê-Lo, ficaram surpreendidos, e 
Sua Mãe disse-Lhe: ‘Meu Filho, porque agiste assim 
connosco. Teu pai e Eu andávamos aflitos à Tua 
procura’. Ele respondeu: ‘Porque Me procuráveis? Não 
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sabíeis que deveria ocupar-Me das coisas de Meu 
Pai?” (Lc 2, 46-49) 

 
1 Pai nosso, 10 Ave S. José ou 10 Ave Maria,  

Glória ao Pai 
 

5 b -Terço 2  
 

Terço normal. Os mistérios são os seguintes: 
 

1) S. José e a Maternidade divina de Maria 
2) S. José e o nascimento de Jesus 
3) S. José e a apresentação de Jesus no templo 
4) S. José e a fuga para o Egipto 
5) S. José e o encontro de Jesus no Templo 
 

5 c -  Rosário Josefino 
 

Terço normal (5 dezenas) 
 
Cada dezena é composta por: 
 
1 Pai nosso 
10 Ave S. José 
Glória ao Pai 
 
Termina-se: 
 
1 Pai nosso 
3 Ave S. José 
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Glória ao Pai 
 
Ave S. José, cheio de graça, o Senhor está convosco, 
bendito sois vós entre todos os homens e bendito é o 
vosso Filho adoptivo, Jesus. 
S.José, guardião do Filho de Deus, rogai por nós 
pecadores agora e na hora da nossa morte. Amen 
 

Os mistérios josefinos 
 
Há 10 mistérios josefinos. Quando se reza o rosário 
josefino, pode-se meditar nos mistérios 1 a 5, durante 
as 5 décadas do rosário, ou os mistérios 6 a 10. 
Recomenda-se que se alterne, 1 a 5 num dia e o 
restantes noutro dia, por exemplo.  
 

1 - O chamamento divino 
 
José respondeu ao chamamento de Deus, quando 
obedeceu à mensagem do anjo para que tomasse 
Maria como sua esposa. Obrigado, S. José, por terdes 
obedecido ao mensageiro celeste. 
 

2 - S. José, protector dos inocentes (Mt 1, 19) 
 
Ao tomar conhecimento da gravidez de Maria, José 
não estava disposto a desmascara-La em público. 
Tomou-A como sua Esposa, evitando assim um 
escândalo público e o apedrejamento de Maria, que 
poderia ter sido aplicado de acordo com as leis 
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judaicas. Obrigado, S. José, por terdes protegido a Mãe 
de Jesus e da humanidade. 
 

3 - À procura de um abrigo 
 
Depois de pedir um quarto na estalagem para a 
Virgem Maria, que estava para ser Mãe, S. José não 
teve outra alternativa senão aceitar um abrigo 
humilde, onde nasceu Jesus, o Rei dos reis. Oh                
S. José, como deve ter sofrido o vosso Coração por não 
terdes encontrado algo digno pra Maria e para o Seu 
Filho, que estava prestes a nascer. 
 

4 - O guardião do Menino Jesus (Mt 1, 16;  13.55) 
 
S. José acolheu Jesus como seu Filho adoptivo. Com 
esta decisão assumiu todas as responsabilidades para 
vir a ser um pai amoroso e atencioso. Obrigado, S. 
José, por serdes um modelo para todos os pais 
adoptivos que acolhem crianças em suas casas. 

 
5 - A obediência à Lei. A circuncisão de Jesus 

 
S. José obedeceu à tradição judaica, segundo a qual 
cada filho primogénito deveria ser circuncidado, como 
filho de Abraão. Oito dias depois do Seu nascimento, a 
criança recebeu oficialmente o Nome de Jesus. “Oito 
dias depois do Seu nascimento, foi dado à Criança o 
Nome de Jesus, o Nome dado pelo anjo antes de ter 
sido concebido no seio materno” 



 

 

 228 

6 - Fuga para o Egipto 
 
Como guarda da Sagrada Família, S. José salvou os 
seus entes queridos, fugindo para o Egipto com Jesus e 
Maria. Pois Herodes ordenara o assassinato de todos 
os filhos com menos de dois  anos de idade, em redor 
de Belém. Obrigado, S. José, por protegerdes a 
Sagrada Família. 

 
7 -  A grande ansiedade 

 
Voltando para casa depois da festa da Páscoa em 
Jerusalém, após um dia de viagem, o chefe da Sagrada 
Família percebeu que Jesus não estava por perto. 
Tendo-O procurado entre amigos e parentes e não O 
tendo encontrado, voltou, com Maria, a Jerusalém à 
Sua procura. Quando O encontraram no Templo, 
Maria disse-Lhe: “Teu pai e Eu andávamos à Tua 
procura” (Lc 2, 48). Imaginemos o que se passou pela 
cabeça de S. José, quando o seu Filho adoptivo 
desapareceu. 
 

8 -  Realeza sem coroa 
 
S. José era filho de Jacob, da casa de David. Era 
descendente de família real. S. José era um perfeito 
exemplo de família real. Em nenhum lugar da Bíblia 
Sagrada  se encontra uma referência ao facto de S. 
José tentar reivindicar a coroa real, que ele merece 
justamente. 
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9 -  A restauração do Reino de Deus Terra 
 
Assim como o é no Céu, o reino de Deus na Terra foi 
restaurado por intermédio de S. José. Deus era o rei 
deste mundo desde os dias da criação. Nos dias de 
Samuel, o povo de Deus, querendo um rei humano, 
disse: “Dá-nos um rei para governar sobre nós”. Em 
resposta a Samuel, Deus disse: “Escuta tudo o que eles 
te disserem, pois não foi a ti que eles rejeitaram, mas a 
Mim”. Em consequência, Deus disse a Samuel: “Ouve-
os, e dá-lhes um rei”. Deus não foi rei deste mundo até 
ao momento em que Jesus entrou triunfalmente em 
Jerusalém, restabelecendo assim o Seu reinado. “Não 
temas, filha de Sião. Eis que o teu Rei está a chegar, 
sentado sobre uma jumentinha”.  
 

10 -  S. José, Padroeiro da Igreja Universal 
 
Em 1621, Gregório XV declarou a Festa de S. José 
como uma festa obrigatória. Em 1726 o Papa            
Bento XIII inseriu o nome de S. José nas ladainhas dos 
santos. E, finalmente, em 8 de Dezembro de 1870, o 
beato Papa Pio IX declarou S. José como Padroeiro da 
Igreja Católica. 
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5 d) Coroa em honra dos 60 anos de vida 
      
Compõe-se de 60 contas em honra dos 60 anos que 

São José viveu na terra e divide-se em 15 partes, 

consistindo cada uma delas numa conta branca e três 

azuis. A conta branca significa pureza de São José e a 

azul significa a sua piedade.  

Considerando um mistério do rosário em cada uma 

das contas brancas, diz-se a seguinte oração: 

-Avé-Maria.  

Nas contas azuis diz-se: 

- Sejam louvados e benditos Jesus, Maria e José. 

Acaba-se o terço com a seguinte oração: 

V. Rogai por nós São José.  

R. Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. 

 
Oremos 

 
Deus e Senhor, que predestinastes São José desde 

toda a eternidade para o serviço de Vosso Filho e de 

Sua Mãe Maria Santíssima e o tornaste digno de ser 

esposo de sua Santíssima Virgem e o Pai adoptivo do 

Vosso Filho, nós vos suplicamos, por todos os serviços 

que Ele rendeu a Jesus e a Maria na Terra, que nos 

torneis dignos da sua intercessão e nos concedeis a 

graça de gozar a sua companhia no Céu. Por Cristo 
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Nosso Senhor que conVosco vive e reina na unidade 

do Espírito Santo. Amen 

5  e1 - Coroa 1 Em  honra dos 30 anos passados com 

Jesus e com Maria 

É composto por 3 grupos de 10 contas cada um, 

havendo uma conta a separar cada dezena. 

Em vez do Pai nosso reza-se Pai nosso e Glória ao Pai  

Em vez da Ave Maria reza-se: “Ave S. José, cheio de 

graça, Jesus e Maria estão convosco, bendito sois vós 

entre os homens e bendito é Jesus, o fruto da vossa 

casta Esposa. S. José, esposo de Maria e pai de Jesus, 

rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa 

morte. Amen.” 

 

5 e2 – Coroa 2 em honra dos 30 anos passados 

com Jesus e com Maria 

 

Igual ao anterior, tem uma forma diferente de se 
rezar.  
Está composto por nove mistérios, divididos em três 
partes.  
Cada uma destas partes está composta por uma 
dezena de contas, fazendo um total de 30 contas em 
honra aos 30 anos que São José passou em companhia 
de Jesus e Maria.  
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Em cada uma das contas reza-se uma Ave-Maria e 
termina-se cada dezena com um Glória ao Pai.  
 
Os Mistérios são os seguintes:  
 
Mistérios da Primeira dezena:  
Primeiro Mistério: A Encarnação 
Segundo Mistério: A perplexidade de São José (ante a 
gravidez da Santíssima Virgem)  
Terceiro Mistério: O nascimento de nosso Senhor 
Jesus Cristo em Belém.  
 
Mistérios da Segunda dezena 
Primeiro Mistério: A apresentação do menino Jesus no 
Templo.  
Segundo Mistério: A Fuga ao Egito.  
Terceiro Mistério: O menino Jesus achado no templo.  
 
Mistérios da Terceira dezena  
Primeiro Mistério: A vida oculta de Jesus em Nazaré.  
Segundo Mistério: A morte de São José.  
Terceiro Mistério: A coroação de São José no céu.  
 

6 - Coroas em jaculatórias 

6 a - Coroa 1 

Reza-se em vez do Pai Nosso: São José, valei-me! 

       Rezar em vez das Ave-Maria: São José, santo 

eterno, livrai as nossas almas do fogo do inferno. 
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       Rezar no final: A vós recorremos, bem-aventurado 

José em nossas tribulações, e tendo implorado o 

socorro da vossa Santíssima Esposa, solicitamos 

confiadamente a vossa protecção. Pelo afecto que nos 

uniu à Imaculada Virgem Mãe de Deus: pelo paternal 

amor que consagrastes ao Menino, que olheis benigno 

para a herança que Jesus Cristo nos ganhou com o seu 

sangue e que nos assistais com a vossa virtude e poder 

nas nossas necessidades. 

6 b - Coroa 2 

Em vez do Pai nosso: 

S. José, guardião da Sagrada Família, abençoai as 

nossas famílias 

Em vez da Avé Maria: 

S. José, rogai por nós 

A terminar: 

Jesus, Maria e José, ofereço-vos o meu coração e a 

minha alma. Jesus, Maria e José, assisti-me agora e na 

minha agonia. Jesus, Maria e José, que a minha alma 

possa expirar em paz convosco. Amen. 

7 - Coroa em orações  

Rezar na Cruz:  
Um Pai-Nosso, uma Ave-Maria e o Creio em Deus Pai.  
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Rezar nas contas do Pai-Nosso:  
Oh! 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 
protector, mereçamos tê-lo no céu por intercessor.  
Vós que viveis e reinais por todos os séculos. Amém.  
 
Rezar nas contas da Ave-Maria:  
Lembrai-vos de São José ( Indulgência de 300 dias - 
Oração de Pio IX )  
Lembrai-vos oh! puríssimo Esposo de Maria Virgem, 
oh! meu doce protector São José, que jamais se ouviu 
dizer que alguém tivesse invocado a vossa protecção, 
implorado vosso socorro e não fosse por vós 
consolado e atendido.  
Com esta confiança venho a vossa presença e a vós 
fervorosamente me recomendo. Não desprezeis a 
minha súplica oh! Pai adoptivo do Redentor, mas 
dignai-vos acolhê-la piedosamente. Assim seja. 
 

8 -  Coroas em honra do Coração de S. José 
 

8 a -  Com mistérios e orações 
 
1° Mistério: Contemplamos o noivado de Maria e José. 
2° Mistério: Contemplamos a visita do Anjo a São José 
e o aviso que Maria seria a Mãe do Salvador. 
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3° Mistério: José e Maria adoram o menino Jesus em 
seu nascimento no estábulo em Belém. 
4° Mistério: A fuga da Sagrada Família para o Egipto. 
5° Mistério: O retorno da Sagrada família para Nazaré 
após o sonho de São José. 
 
Nas contas do Pai nosso, reza-se: Ave Maria... 
 
Nas contas da Ave Maria, reza-se: Ave São José, Eleito 
da Graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre 
os homens e Bendito é o Vosso Amantíssimo Coração 
amparo e corredentor com Jesus e Maria.  São José, 
Pai do Filho de Deus e nosso Pai assisti-nos a nós 
pecadores agora e na hora da nossa morte amen. 
 
Jaculatórias para serem rezadas ao final de cada 
mistério: Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, 
assim como era no princípio agora e sempre. Amen.  
 
Ó Amantíssimo coração de São José, rogai por nós! 
 Jesus, Maria e José, a nossa vida Vossa é !  
São José sustentáculo das famílias, Rogai por nós!  
Sagrada Família, Rogai por nós! 
Conclui-se com este oferecimento: A Vós glorioso São 
José, ofereço este terço em louvor e glória de Jesus e 
de Maria, para que seja minha luz e guia, minha 
protecção  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 
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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.  
 
8 b -  Terço das dores actuais (mistérios e jaculatórias) 

 
Oração Inicial: 

 
Ó Castíssimo São José venho humildemente aos vossos 
pés para reparar as vossas Dores Actuais causadas por 
mim, pelas famílias e também pela Igreja Santa 
Católica Apostólica Romana.  Sei que sofreis ao ver a 
humanidade caminhando para sua auto – destruição, 
por isso peço-vos que me revistais com a graça da 
santidade, para que eu tenha um imenso amor por 
nosso Senhor Jesus Cristo, tenha nossa Senhora como 
minha boa e amada Mãe e vos tenha como meu 
Boníssimo Pai. Amen 
 

Mistérios do Terço 
(usa-se o terço das lágrimas para rezar este terço e 

não o tradicional. 
 

Cada mistério é composto de 7 contas) 
 

1a dor - Sofro ao ver inúmeras famílias se auto – 
destruindo, pois satanás está cegando muitos dos 
meus filhos, para que não haja mais amor no 
sacramento do matrimónio. 
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2a dor - Sofro ao ver inúmeras crianças morrerem de 
fome, ou se tornarem marginais devido à falta de 
amor e alimentação nos lares. Se todos orassem com 
fervor esta cruel realidade seria diferente. 
 
3a dor – Sofro ao ver inúmeras crianças sendo 
abortadas. Isto atrai sobre vós a justa ira do meu 
Divino Filho. Lutai meus filhos para que seja extinto o 
crime do aborto. 
 
4a dor -  Sofro ao ver meu Divino Filho ser flagelado e 
morto novamente pelos pecados desta tão cruel 
humanidade. A cada flagelo que Jesus recebe e 
também a cada Lágrima que minha Santa esposa 
derrama o meu Castíssimo Coração é dilacerado. 
 
5a dor – Sofro ao ver as vocações sacerdotais e 
religiosas a diminuir. Se não orardes com fé pedindo 
que se aumente o numero de vocações sacerdotais, 
muito em breve será escasso o numero de sacerdotes, 
e isto trará a diminuição de confissões e missas. 
 
6a dor – Sofro ao ver a desobediência de muitos 
sacerdotes, religiosos e almas consagradas para com a 
Igreja de Meu Divino Filho Jesus. Rezai filhos queridos 
para que vossa fé não venha a se abalar. 
 
7a dor - Sofro ao ver inúmeras almas desviando – se da 
Igreja do meu Divino Filho, pois o demónio tenta 
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lançar no coração da humanidade que o pecado não 
mais existe, que dentro de cada um existe o bem e o 
mal, por isso todos têm que se acostumar e aceitar o 
mal. Isto está errado, pois o mal existe e é o demónio 
quem o dispensa para toda humanidade. Abandonai o 
pecado, renunciai ao demónio e retornai para Deus. 
 

No lugar do Pai – nosso reza – se: 
Ó Coração Castíssimo de São José, rico em bondade, 
concedei- nos a graça da santidade. 
 

No lugar da Ave – Maria reza – se: 
Ó Coração Castíssimo de São José, aumentai a minha 
fé. 

No final reza – se três vezes: 
Demos Glória ao Criador, por São José ser nosso 
poderoso intercessor. 
 

Oração Final: 
Ó Castíssimo Coração de São José, consagro – me 
totalmente a vós para que sejais a minha luz e guia, 
minha fortaleza e amparo nas batalhas em que 
enfrentar contra as potências infernais. Guardai - me, 
ó guarda providente da Sagrada Família e fazei de mim 
humilde servo do Senhor. Olhai pela Igreja, neste 
momento tão difícil em que ela atravessa ó boníssimo 
São José e protegei as famílias. Amen 
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(Terço revelado por São José a Junior Paz no Santuário 
de Nossa Senhora Rosa Mística em São José dos 
Pinhais – Paraná, no dia 10 de Abril de 2003.) 

 
9 - Terços das dores 

 
9 a -  Alegrias e dores (mistérios e orações) 

 
No início: 
Reza-se um Pai Nosso e uma Ave-Maria. 
Reza-se Glória ao Pai….(3vezes). 
 
Reza-se a jaculatória: “Jesus, Maria, José a minha alma 
vossa é: ela é e há –de ser: quero amar-Vos até 
morrer”. (A jaculatória pode ser repetida sempre no 
final de cada mistério) 
 
4. Por cada um dos sete mistérios, reza-se a oração de 
introdução de cada mistério seguida da oração “ Ave, 
José” sete vezes, como segue: 
 
Ave, José    
  
Avé, S. José, homem justo, a Sabedoria está convosco. 
Bendito sois vós, entre todos os homens, e bendito é o 
fruto de Maria, vossa fiel Esposa, Jesus. São José, 
digno pai putativo de Jesus Cristo, rogai por nós, 
pecadores, e alcançai-nos de Deus a divina sabedoria 
(para nos conformarmos à Sua santíssima vontade), 
agora e na hora da nossa morte. Amen.   



 

 

 240 

  
  1ª dor e alegria: Glorioso São José, Esposo de Maria 
Santíssima, como foi grande a dor e a angústia do 
vosso coração, na dúvida de abandonardes a vossa 
puríssima Esposa, assim foi imensa a vossa alegria 
quando vos foi revelado pelo Anjo o soberano mistério 
da Redenção nEla opera… 
Por esta dor e alegria, rogamos-vos que nos conforteis 
nas angústias e aflições desta vida e nos concedais 
uma santa morte, depois de termos vivido uma vida 
semelhante à vossa junto de Jesus e de Maria                
( Mt, 1, 18-25). 
 
2ª dor e alegria: São José, ditoso Patriarca, pela dor 
que sofrestes ao ver Jesus nascer em tão extrema 
pobreza, e vos alegrastes ao ouvirdes os cânticos dos 
Anjos louvando o Filho de Deus, intercedei por nós, 
junto de Jesus e de Maria, para que um dia possamos 
gozar da visão da Glória Celestial. Amem.                                        
( Lucas 2, 1-7) 
 
3ª dor e alegria: São José, obediente cumpridor da Lei 
de Deus, pela dor que trespassou a vossa alma pelo 
sangue derramado na circuncisão do Menino Deus e 
vos consolastes na alegria do nome de Jesus que lhe 
foi dado, ensinai-nos a ser verdadeiros adoradores de 
Jesus, nosso Salvador, e alcançai-nos a graça de 
morrermos com o Seu Santo Nome nos lábios             
(Lucas, 2, 21). 
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4ª dor e alegria: São José, modelo de fidelidade no 
cumprimento dos planos de Deus: grande foi a vossa 
dor ao saberdes, pela profecia de Simeão, que Jesus e 
Maria estavam destinados a padecer: mas esta dor 
converteu-se em alegria ao saberdes que os 
padecimentos de Jesus e de Maria seriam causa de 
salvação de inúmeras almas. Por esta dor e alegria 
rogamo-vos que, pelos méritos de Jesus e de Maria, 
sejamos contados entre os verdadeiros amigos de 
Jesus, que O amam e servem, na alegria e na dor. 
(Lucas, 2, 22-35). 
 
5ª dor e alegria: São José, custódio e famílias íntimo do 
Verbo de Deus incarnado, grande foi o vosso 
sofrimento ao terdes de fugir para o Egipto com Maria 
e o Filho do Altíssimo; mas grande é a vossa alegria 
por terdes sempre em vossa companhia o próprio 
Filho de Deus. Por esta dor e alegria, alcançai-nos a 
graça de vencermos o inimigo infernal, por uma vida 
longe do pecado, em amor, humildade e confiança na 
presença de Deus. ( Mateus, 2, 13-15). 
 
6ª dor e alegria: Glorioso São José, que tiveste sob as 
vossas ordens o Rei dos Céus: se a vossa alegria ao 
regressardes do Egipto se viu perturbada pelo medo a 
Arquelau, ao serdes tranquilizado pelo Anjo, vivestes 
feliz em Nazaré com Jesus e Maria. 
Por esta dor e alegria obtende-nos a graça de sermos 
livres de temores e, gozando da paz de consciência, 
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vivermos confiantes com Jesus e Maria e morrermos 
em Sua companhia. ( Mateus 2, 19-23) 
 
7ª dor e alegria: São José, pela dor e alegria da perda e 
encontro do Menino Jesus no Templo, vos suplicamos 
que nos alcanceis a graça de nunca perdermos Jesus 
pelo pecado e vos rogamos por todos os que não 
conhecem nem amam Jesus para que O procurem 
ansiosamente como vós, aceitando a Sua misericórdia 
e a Sua salvação…(Lucas 2, 40-52). 
 
Oração final:  Lembrai-Vos, ó castíssimo Esposo da 
Santíssima Virgem Maria e meu amável protector S. 
José, que nunca se ouviu dizer que algum daqueles 
que invocaram a vossa protecção e imploraram o 
vosso auxílio não fosse por vós favorecido. Animado 
eu, pois, de igual confiança, a Vós recorro e a Vós me 
recomendo com todo o fervor da minha alma. Não 
rejeiteis a minha súplica, ó Pai adoptivo do Redentor, 
mas dignai-Vos acolhe-la benignamente. Amen. 
 
                            Glória ao Pai……( 3vezes) 

 
9 b) Lágrimas 

 
Nas três primeiras contas 
Oh Jesus e Maria, olhai para as Lágrimas  daquele que 
mais  
Vos  amou no mundo e Vos ama mais intensamente no 
Céu. 



 

 

 243 

Oração inicial 
 
Jesus  e Maria, ajoelhados aos Vossos Pés, nós Vos 
oferecemos as Dores e Lágrimas de São José que Vos 
acompanhou no Vosso caminho do sofrimento com 
intenso amor participante, colaborando Convosco na 
obra da redenção do mundo. 
Fazei, ó Jesus e Maria que pelos méritos das dores e 
lágrimas de São José cumpramos a Vossa Santíssima 
vontade aqui , cheguemos ao amor perfeito a Vós, 
alcancemos todas as graças necessárias para salvação 
de nossas almas de modo que possamos ir louvar-vos 
no Céu por toda a eternidade... Amen. 
  

Mistérios 
 
Pela dor que sofrestes ao ver a Santa Gestação de 
Maria Santíssima ainda sem conhecer o mistério da 
encarnação.  São José Co-Redentor, bendito sejais!  
Pela dor que sofrestes ao ver o Salvador nascido da 
Virgem Maria na pobreza da gruta de Belém.  São José 
Co-Redentor, bendito sejais!  
Pela dor que sofrestes ao ouvir com Maria  a profecia 
de Simeão no templo.   São José Co-Redentor, bendito 
sejais!  
Pela dor que sofrestes e pelos perigos que passastes 
na fuga para o Egito com Maria Santíssima  e o Menino 
Jesus.  São José Co-Redentor, bendito sejais!  



 

 

 244 

Pela dores e injustiças  que sofrestes enquanto 
permanecestes no Egito com Jesus e Maria.  São José 
Co-Redentor, bendito sejais! 
Pela dor que sofrestes na perda do Menino Jesus e 
quando o Pai Eterno Vos revelou que morreríeis antes 
da paixão, ficando Jesus e Maria sem Vós na Sexta-
feira Santa..  São José Co-Redentor, bendito sejais!  
Pela dor que sofrestes na Vossa morte , sabendo tudo 
que Jesus e Maria teriam que sofrer e por todas as 
Vossas dores secretas reveladas nas aparições de 
Jacareí.  São José Co-Redentor, bendito sejais!   
  

Nas contas grandes 
 
Ó Jesus e Maria, olhai para as Lágrimas  daquele que 
mais Vos amou 
 no mundo e Vos ama mais intensamente no Céu... 

 
Nas  contas pequenas 

 
Ó Jesus e Maria, atendei as nossas súplicas em virtude 
das dores e lágrimas de São José! 
 

Nas três últimas contas 
 
Ó Jesus e Maria, olhai para as Lágrimas  Daquele que 
mais Vos amou 
 no mundo e Vos ama mais intensamente no Céu...  
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Oração final 
 
Ó São José, amparo de Jesus e Maria nosso Co-
redentor, nos Vos suplicamos uni as Vossas súplicas às 
nossas a fim de que Jesus e Maria, Vossos e nossos 
Amores, a quem nos dirigimos em nome das Vossas 
dores e lágrimas Santíssimas, atendam às nossas 
súplicas e nos concedam as graças que pedimos por 
meio de Vós para que alcancemos enfim a coroa da 
vida eterna... Amen. 
Que as Vossas dores e lágrimas de Sangue, ó São José, 
destruam o império infernal! 
 Pelo amor que tendes a  São José, ó Jesus e Maria, 
salvai  o mundo da perdição ameaçadora... Amen.   
 

10 - Ave S. José 
 

10 a -Ave S. José cheio de graça 1 
 

Ave S. José, cheio de graça, Jesus e Maria estão 
convosco, bendito sois vós entre os homens e bendito 
é Jesus, o fruto da vossa casta Esposa. S. José, esposo 
de Maria e pai de Jesus, rogai por nós pecadores agora 
e na hora da nossa morte. Amen. 

 
10 b -  Ave  S. José cheio de graça 2 

 
Ave S. José, cheio de graça, o Senhor está convosco, 
bendito sois vós entre todos os homens e bendito é o 
vosso Filho adoptivo, Jesus. 
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S. José, guardião do Filho de Deus, rogai por nós 
pecadores agora e na hora da nossa morte. Amen 

 
10 c -  Avé S. José cheio de graça divina 

 
Ave S. José, cheio da Graça Divina, o Salvador 
repousou nos vossos braços e cresceu debaixo do 
vosso olhar. Bendito sois entre todos os homens e 
Bendito é o Filho da vossa Virgem Esposa,  Jesus. S. 
José, escolhido como pai do unigénito Filho de Deus, 
rogai por nós cheios das preocupações de família, de 
saúde e de trabalho, até ao último nosso dia e 
socorrei-nos  na hora da nossa morte. Amen. 
  

10 d -Avé  S. José eleito da graça 
(Coração de S. José) 

 
Ave São José, Eleito da Graça, o Senhor é convosco. 
Bendito sois vós entre os homens e Bendito é o Vosso 
Amantíssimo Coração amparo e corredentor com 
Jesus e Maria.  São José, Pai do Filho de Deus e Nosso 
Pai assisti-nos a nós pecadores agora e na hora da 
nossa morte. Amen. 
 

10 f - Avé S. José homem justo   
(de S. Luís Maria Grignion de Montfort ) 

 
Ave S. José, homem justo, a Sabedoria  está convosco, 
bendito sois vós entre todos os homens e bendito é  
Jesus, o fruto da vossa Fidelíssima Esposa. 
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S. José, digno guardião de Jesus Cristo, como se 
verdadeiro pai tivésseis sido, rogai por nós pecadores  
e alcançai-nos de Deus a divina Sabedoria agora e na 
hora da nossa morte. Amen 
 

10 g -  Avé S. José homem justo 2 
 

Ave S. José, homem justo, esposo virginal de Maria, e 
pai davídico do Messias, bendito sois vós entre os 
homens  e bendito é o Filho de Deus que a vós foi 
confiado, Jesus. 
S. José, Padroeiro da Igreja Universal, guardai as 
nossas famílias na paz e na graça divina, e socorrei-nos 
na hora da nossa morte. Amen. 

 
10 h -  Avé S. José filho de David 

 
Ave  S. José, filho de David,  escolhido do Pai, custódio 
do Filho. Vós sois bendito entre os homens. E bendito 
é o teu amado Jesus. 
Justo entre os justos, esposo de Maria rogai por nós 
pecadores agora e na hora da nossa morte.  Amen. 
 

11 -  Manto Sagrado 
 

São José nos sorria propício e nos abençoe sempre. 

São José conforto dos aflitos, rogai por nós!  

Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém! 
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Jesus, Maria e José, eu vos dou o meu coração e a 

minha alma.  

( Reza-se 3 glórias a Santíssima Trindade, dando-lhe 

graças por ter erguido São José a uma dignidade 

excepcional ) 

Oferta do Sagrado Manto 

I. Eis-me, ó grande Patriarca, prostrado devotamente 

diante de vós. 

Apresento-vos este manto precioso e ao mesmo 

tempo vos ofereço o propósito da minha devoção fiel 

e sincera. Tudo o que poderei fazer em vossa honra 

durante a minha vida tenciono cumpri-lo para vos 

mostrar o amor que vos tenho.  

Ajudai-me, São José. Assisti-me agora e durante toda a 

minha vida, mas especialmente assisti-me na hora da 

minha morte, como vós fostes assistido por Jesus e por 

Maria, para que vos possa um dia honrar na Pátria 

celeste por toda a eternidade. Amen! 

3 Glória ao Pai 

II. Ó glorioso Patriarca São José, prostrado diante de 

vós, apresento-vos com devoção as minhas 

homenagens e começo por vos oferecer esta preciosa 

coleta de orações em memória das inumeráveis 

virtudes que ornaram vossa santa pessoa.  
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Em vós teve cumprimento o sonho misterioso do 

antigo José, cuja figura antecipou a vossa: não só, de 

fato, o Sol divino, vos cingiu com seus luminosíssimos 

raios, mas também a mística Lua, Maria, vos aclarou 

com a sua doce luz. 

Ó glorioso Patriarca, se o exemplo de Jacob, que se 

regozijou pessoalmente com seu filho predileto, 

exaltado sobre o trono do Egipto, serviu para arrastar 

também os outros filhos à salvação, não me valerá o 

exemplo de Jesus e de Maria, que vos honraram com 

toda a sua estima e com toda a sua confiança, para 

trazer a mim também, a tecer em vossa honra este 

manto precioso? Ó grande Santo, fazei que o Senhor 

volva para mim um olhar benévolo. E como o antigo 

José não expulsou os irmãos culpados, mas pelo 

contrário, os acolheu cheio de amor, os protegeu e os 

salvou da fome e da morte, assim vós, ó glorioso 

Patriarca, mediante a vossa intercessão, fazei com que 

o Senhor nunca venha a abandonar-me neste vale de 

degredo. Alcançai-me, além disso, a graça de me 

conservar sempre entre os vossos servos devotos, que 

vivem serenos sob o manto da vossa proteção. Esta 

proteção eu a quero para cada dia da minha vida e no 

momento do meu último suspiro. Amen! 

3 Glória ao Pai 
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III. Salve, ó glorioso São José, depositário dos tesouros 

incomparáveis do Céu e pai adotivo d'Aquele que 

sustenta todas as criaturas.  

Depois de Maria Santíssima, sois vós o Santo mais 

digno de nosso amor e merecedor de nossa 

veneração. Entre todos os santos, só vós tivestes a 

honra de criar, guiar, sustentar e abraçar o Messias, 

que tantos Profetas e Reis desejaram ver. São José, 

salvai a minha alma e alcançai da misericórdia divina a 

graça que humildemente imploro. 

E também para as almas benditas do Purgatório, 

alcançai um grande alivio para os seus sofrimentos. 

3 Glória ao Pai 

IV. Ó poderoso São José, que fostes declarado 

padroeiro universal da Igreja, eu vos invoco, entre 

todos os santos, como fortíssimo protetor dos 

miseráveis e bendigo mil vezes o vosso coração, 

sempre pronto para socorrer toda espécie de 

necessidade.  

A vós, querido São José, recorrem a viúva, o órfão, o 

abandonado, o aflito, toda espécie de desventurados; 

não há dor, angústia ou desgraça que vós não tenhais 

piedosamente socorrido. Dignai-vos, portanto, de usar 

em meu favor os meios que Deus pôs em vossas mãos 

para que eu possa conseguir a graça que vos peço. E 
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vós, almas santas do Purgatório, suplicai por mim a 

São José. 

3 Glória ao Pai 

V. A tantos milhares de pessoas que vos suplicaram 

antes de mim, vós destes conforto, paz, graças e 

favores. A minha alma, triste e amargurada, não 

encontra repouso no meio das angústias que a 

oprimem.  

Vós, querido Santo, conheceis todas as minhas 

necessidades, ainda antes que eu as exponha em 

oração. 

Vós sabeis quanto preciso da graça que vos peço. Eu 

me prostro na vossa presença, gemendo, querido São 

José, sob o grande peso que me oprime. Não há 

nenhum coração ao qual eu possa confiar meus 

sofrimentos, e mesmo que eu encontrasse compaixão 

de alguma alma caridosa ela todavia não me poderia 

valer.  

Portanto, recorro a vós e espero que não me recuseis 

o que vos peço, porque Santa Teresa disse e deixou 

escrito em suas memórias: "Qualquer graça que 

pedirdes a São José, será certamente concedida." 

Ó São José, consolador dos aflitos, tende piedade da 

minha dor e tende piedade das almas santas do 

purgatório, que tanto esperam das nossas orações. 
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3 Glória ao Pai 

VI. Ó excelso Santo, pela vossa perfeitíssima 

obediência a Deus, tende piedade de mim.  

Pela vossa santa vida, cheia de merecimentos, 

atendei-me. 

Pelo vosso queridíssimo nome, ajudai-me.  

Pelo vosso clementíssimo Coração, socorrei-me. 

Pelas vossas santas lágrimas, confortai-me.  

Pelas vossas sete dores, tende compaixão de mim. 

Pelas vossas sete alegrias, consolai o meu coração.  

De todo o mal da alma e do corpo, libertai-me. 

De todo perigo e desgraça, livrai-me.  

Socorrei-me com a vossa santa proteção e pedi por 

mim na vossa misericórdia e poder, o que me é 

necessário e, de modo especial, a graça do que mais 

preciso. 

 

Para as almas queridas do Purgatório, alcançai a 

pronta libertação dos seus sofrimentos. 

3 Glória ao Pai 

VII. Ó glorioso São José, são inúmeros os favores, as 

graças que vós alcançais para os pobres e aflitos. 

Pessoas doentes de qualquer espécie, oprimidas, 

caluniadas, traídas, sem qualquer conforto humano, 
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miseráveis necessitados de pão e de apoio, imploram a 

vossa proteção e os seus pedidos são escutados.  

Não permitais ó São José mui querido, que eu seja, 

entre tantas pessoas beneficiadas a única a ficar sem a 

graça que vos peço. Mostrai-vos, também para 

comigo, poderoso e generoso, e eu, agradecendo-vos, 

exclamarei: "Viva para toda a eternidade, o glorioso 

Patriarca São José, eu grande protetor e especial 

libertador das almas santas do Purgatório." 

3 Glória ao Pai 

VIII. Ó Eterno e Divino Pai, pelos méritos de Jesus e de 

Maria, dignai-vos conceder-me a graça que imploro.  

Em nome de Jesus e de Maria, eu me prostro na vossa 

Divina Presença e peço-vos devotamente que aceiteis 

a minha firme decisão de perseverar, juntamente com 

os que vivem sob a proteção de São José. 

 

Abençoai, portanto, o precioso manto que eu hoje 

dedico a ele em penhor da minha devoção. 

3 Glória ao Pai 

IX. Piedosas súplicas em memória da vida recatada de 

São José com Jesus e com Maria  

São José, rogai a Jesus que desça na minha alma e a 

santifique.  
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São José, rogai a Jesus que desça no meu coração e o 

inflame de caridade. 

São José, rogai a Jesus que desça na minha Inteligência 

e a ilumine. 

São José, rogai a Jesus que desça na minha vontade e a 

fortifique. 

São José, rogai a Jesus que desça nos meus 

pensamentos e os purifique.  

São José, rogai a Jesus que desça nos meus afetos e os 

regre.  

São José, rogai a Jesus que desça nos meus desejos e 

os dirija. 

São José, rogai a Jesus que desça nas minhas obras e 

as abençoe.  

São José, alcançai-me de Jesus o seu santo amor. 

São José, alcançai-me de Jesus a imitação das vossas 

virtudes.  

São José, alcançai-me de Jesus a verdadeira humildade 

de espírito. 

São José, alcançai-me de Jesus a mansidão do coração.  

São José, alcançai-me de Jesus a paz da alma. 

São José, alcançai-me de Jesus o santo temor de Deus.  

São José, alcançai-me de Jesus o desejo da perfeição. 

São José, alcançai-me de Jesus a doçura de caráter.  

São José, alcançai-me de Jesus um coração puro e 

caridoso. 
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São José, alcançai-me de Jesus o amor ao 

padecimento.  

São José, alcançai-me de Jesus a sabedoria das 

verdades eternas. 

São José, alcançai-me de Jesus a perseverança em 

fazer o bem.  

São José, alcançai-me de Jesus a fortaleza para 

suportar as cruzes. 

São José, alcançai-me de Jesus o desprendimento dos 

bens terrenos.  

São José, alcançai-me de Jesus que eu ande pelo 

caminho estreito do céu. 

São José, alcançai-me de Jesus que eu fique livre de 

toda a ocasião de pecar.  

São José, alcançai-me de Jesus um santo desejo do 

paraíso. 

São José, alcançai-me de Jesus a perseverança final.  

São José, fazei que o meu coração nunca cesse de vos 

amar e a minha língua de vos louvar. 

São José, pelo amor que tiveste a Jesus, ajudai-me a 

amá-Lo.  

São José, dignai-vos a acolher-me como vosso devoto. 

São José, eu me entrego a vós: aceitai-me e socorrei-

me.  

São José, não me abandonai na hora da morte. 
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Jesus, Maria e José, eu vos dou o meu coração e a 

minha alma. 

3 Glória ao Pai 

X. Invocações a São José 

Lembrai-vos, ó castíssimo esposo da Virgem Maria, 

meu querido protetor São José, que nunca se ouviu 

dizer que alguém, tendo invocado a vossa proteção e 

pedido a vossa ajuda, não fosse por vós consolado. 

Com esta confiança eu venho a vós encarecidamente 

me recomendo. Ó São José, escutai a minha prece, 

acolhei-a piedosamente e atendei-a. Amém! 

3 Glória ao Pai 

XI. Glorioso São José, esposo de Maria e pai virginal de 

Jesus, pensai em mim, velai por mim. Ensinai-me a 

trabalhar pela minha santificação e tomai sob o vosso 

piedoso cuidado as necessidades urgentes que hoje 

confio à vossa solicitude paternal. Afastai os 

obstáculos e as dificuldades e fazei que o feliz êxito do 

que vos peço seja para a maior glória do Senhor e para 

o maior bem de minha alma. Em sinal da minha mais 

viva gratidão, prometo-vos tornar conhecidas as 

vossas glórias enquanto de todo coração louvo o 

Senhor que vos quis tão poderoso no céu e na terra. 

Amen! 
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3 Glória ao Pai 

XII. 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 

RESPOSTA: TENDE PIEDADE DE NÓS 

Pai do Céu, que sois Deus,   

Filho Redentor do mundo, que sois Deus,  

Espírito Santo, que sois Deus,  

Santíssima Trindade, que sois um só Deus, 

 

RESPOSTA: ROGAI POR NÓS  

Santa Maria,  

São José,  

Ilustre filho de David,  

Glória dos Patriarcas,  

Esposo da Mãe de Deus,   

Guarda puríssimo da Virgem,  

Pai  nutrício do Filho de Deus,  

Solícito defensor de Cristo,  

Chefe da Sagrada Família, S. José, justíssimo,  

S. José castíssimo, 
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S.  José prudentíssimo,  

S.  José fortíssimo  

S.  José obedientíssimo 

S.José felicíssimo  

S.  José fidelíssimo 

S. José espelho de paciência,  

S. José amante da pobreza 

S. José modelo dos operários  

S. José ornamento da vida doméstica 

S. José guarda das almas virgens  

S. José defesa das famílias 

S. José consolação dos infelizes  

S. José esperança dos enfermos 

S. José advogado dos moribundos,  

S. José terror do Inferno,   

S. José protetor da Santa Igreja 

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. 

V. O Senhor o fez senhor da Sua casa.  

R. E administrador de todos os Seus bens. 

Oremos: 
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Ó Deus que por inefável providência Vos dignastes 

escolher o bem-aventurado São José para esposo da 

Vossa Mãe Santíssima, concedei-nos, Vos pedimos, 

que venerando-o aqui na terra como protetor, o 

mereçamos ter no céu como intercessor. Vós que 

viveis e reinais com Deus Pai na unidade do Espírito 

Santo pelos seculos dos seculos. Amen! 

3 Glória ao Pai 

XIII. Glorioso São José, esposo de Maria, concedei-nos 

vossa proteção paterna: nós vos suplicamos pelo 

coração de Jesus Cristo, 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. 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...Fazei que o seu êxito sirva para 

a glória de Deus e o bem de seus dedicados servos. 

Amén! 

XIV. A vós recorremos, ó bem-aventurado São José, 

em nossas tribulações e depois de ter implorado o 

auxilio de vossa Santíssima Esposa, cheios de 

confiança, solicitamos também a vossa proteção. Por 

esse laço sagrado de caridade que vos uniu à Virgem 
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Imaculada, Mãe de Deus e pelo amor paternal que 

tivestes para com o Menino Jesus, ardentemente 

suplicamos que lanceis um olhar benigno sobre a 

herança que Jesus Cristo conquistou com o seu sangue 

e nos assistais em nossas necessidades com o vosso 

auxilio e poder.  

Protegei, ó guarda providentíssimo da Sagrada Família, 

a raça eleita de Jesus Cristo. Afastai para longe de nós, 

ó Pai amantíssimo, a peste do erro e do vício. Assisti-

nos do alto do céu, ó nosso fortíssimo sustentáculo, na 

luta contra o poder das trevas e assim como outrora 

salvastes da morte a vida ameaçada do Menino Jesus, 

assim também defendei agora a Santa Igreja de Deus 

das ciladas dos seus inimigos e de toda a adversidade. 

Amparai a cada um de nós com o vosso constante 

patrocínio, afim de que, a vosso exemplo e 

sustentados com o vosso auxílio possamos viver 

virtuosamente, morrer piedosamente e obter no céu a 

eterna bem-aventurança. Amen! 

 

XV. Fecho do Sagrado Manto 

Ó glorioso Patriarca São José, que Deus pôs como 

chefe e guarda da mais santa dentre as famílias, 

dignai-vos ser do céu o guarda da minha alma que 

pede para ser aceita sob o manto da vossa protecção.  
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Desde agora, eu vos escolho como pai, protetor, guia e 

entrego à vossa guarda especial a minha alma, o meu 

corpo, tudo o que possuo e sou a minha vida e a 

minha morte. 

Olhai para mim como vosso filho, defendei-me de 

todos os meus inimigos visíveis e invisíveis; assisti-me 

em todas as necessidades, consolai-me em toas as 

amarguras da vida, mas especialmente na agonia da 

morte. Dirigi por mim uma palavra àquele redentor 

amável que quando criança tivestes em vossos braços, 

e aquela Virgem gloriosa de quem fostes diletíssimo 

esposo.  

Pedi por mim as bênçãos que julgais proveitosas para 

o meu verdadeiro bem, para minha salvação eterna e 

eu procurarei não me tornar indigno de vossa especial 

protecção. Amen! 

Ó São José, defendei a Santa Igreja de toda 

adversidade e estendei sempre sobre cada um de nós 

o manto da vossa poderosa intercessão. 

12 – 7 Domingos em honra de S. José 
 

(Preparação para a solenidade de S. José,  
a 19 de Março) 
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Oração: 
 
Pois sois santo sem igual e de Deus o mais honrado: 
Sede, S. José, nosso advogado nesta vida mortal. 
Antes que tivésseis nascido, já fostes santificado, e ao 
eterno destinado para ser favorecido: nascestes de 
linhagem esclarecida e de sangue real. 
Sede, S. José, nosso advogado nesta vida mortal. 
Vossa vida foi tão pura que em tudo sois segundo 
depois de Maria, o mundo não viu mais santa criatura; 
e assim foi vossa ventura entre todos sem igual. 
Sede, S. José, nosso advogado nesta vida mortal. 
Vossa santidade declara aquele caso soberano, 
quando em vossa santa mão floresceu a vara seca; e 
para que ninguém duvidasse, fez o céu este sinal. 
Sede, José, nosso advogado nesta vida mortal. 
À vista deste milagre, todo o mundo vos respeitava, e 
vos dava parabéns com alegria e contentamento; 
publicando o casamento com a Rainha Celestial. 
Sede, S. José, nosso advogado nesta vida mortal. 
Com júbilo recebestes a Maria por esposa, Virgem 
pura, santa, linda, com A qual vivestes feliz, e por Ela 
conseguistes dons e luz celestial. 
Sede, S. José, nosso advogado nesta vida mortal. 
Exercitastes em vida o ofício de carpinteiro, para 
ganhar a comida a Jesus, Deus verdadeiro, e a vossa 
Esposa, luzeiro, companheira virginal. 
Sede, S. José, nosso advogado nesta vida mortal. 
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Com terno amor vós e Deus dáveis vida a um ao outro, 
vós com a comida, e Ele a Vós com Seu sabor: vós Lhe 
destes o suor, e Ele vos deu vida imortal. 
Sede, S. José, nosso advogado nesta vida mortal. 
Vós fostes a concha fina, onde com inteireza se 
conservava a pureza daquela Pérola Divina, a vossa 
digna Esposa e Mãe, A qual nos tirou do mal. 
Sede, S. José, nosso advogado nesta vida mortal. 
 

1º. Domingo 

A dor: Quando estava disposto a repudiar a sua 

Imaculada esposa.  

A alegria: Quando o Arcanjo lhe revelou o sublime 

mistério da encarnação. 

Oh! castíssimo esposo de Maria, glorioso São José, que 

aflição e angustia do vosso Coração  na perplexidade 

em que estáveis sem saber se devieis abandonar ou 

não a vossa esposa sem mancha! Mas qual não foi 

também a vossa alegria quando o anjo vos revelou o 

grande mistério da Encarnação! Por esta dor e esta 

alegria vos pedimos que consoleis o nosso Coração 

agora e nas nossas últimas dores, com a alegria de 

uma vida justa e de uma santa morte semelhante à 

vossa, assistidos por Jesus e de Maria. 

Pai-nosso, Ave-Maria e Glória. 

2º domingo 



 

 

 264 

 
Oração – como no domingo anterior 
 
A dor: Ao ver nascer o menino Jesus na pobreza. 
A alegria: Ao escutar a harmonia do coro dos anjos e 
observar a glória dessa noite. 
Oh! Bem-aventurado patriarca, glorioso São José, 
escolhido para ser pai adoptivo do Filho de Deus feito 
homem: a dor que sentistes ao ver o Menino Jesus 
nascer em tão grande pobreza mudou-se em alegria 
celestial ao ouvir o harmonioso concerto dos anjos e 
ao contemplar as maravilhas daquela noite tão 
resplandecente. 
Por essa dor e esta alegria alcançai-nos que depois do 
 
 
caminho desta vida possamos ir escutar as adorações 
dos anjos e gozar dos resplendores da glória celestial. 
 

Pai-nosso, Ave-Maria e Glória. 
 

3º domingo 
 

Oração – como no 1º domingo 

 

A dor: Quando o sangue do menino Salvador foi 

derramado em sua circuncisão.  

A alegria: Ao ouvir o Nome de Jesus. 
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Oh! executor obedientíssimo das leis divinas, glorioso 

São José: o sangue preciosíssimo que o Redentor 

menino derramou em sua circuncisão vos traspassou o 

coração; mas o nome de Jesus que então lhe deram, 

vos confortou e encheu de alegria. Por essa dor e esta 

alegria alcançai-nos viver separados de todo pecado, a 

fim de expirar alegres, com o santíssimo nome de 

Jesus no Coração e nos lábios.  

Pai-nosso, Ave-Maria e Glória. 

 
4º Domingo 

 
Oração – como no 1º domingo 
 
A dor: A profecia de Simão, ao predizer os sofrimentos 
de Jesus e Maria. 
A alegria: A profecia da salvação e gloriosa 
ressurreição de inumeráveis almas. 
Oh! Santo fidelíssimo, que tivestes parte nos mistérios 
da nossa redenção, glorioso São José; ainda que a 
profecia de Simão acerca dos sofrimentos que deviam 
passar Jesus e Maria vos causou dor mortal, sem 
dúvida vos encheu também de alegria, anunciando-vos 
ao mesmo tempo a salvação e ressurreição gloriosa 
que dali se seguiria para um grande número de almas. 
Por essa dor e por esta alegria consegui-nos que 
sejamos do número dos que, pelos méritos de Jesus e 
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a intercessão da bem-aventurada Virgem Maria,  
ressuscitarão gloriosamente. 
 

Pai-nosso, Ave-Maria e Glória. 
 

5º Domingo 
 

Oração – como no 1º domingo 
 

A dor: Quando sem culpa perde a Jesus, e O busca com 
angustia por três dias. 
A alegria: Ao encontrá-Lo no meio dos doutores no 
Templo. 
Oh! modelo de toda santidade, glorioso São José, que 
havendo perdido sem culpa vossa ao Menino Jesus, O 
buscastes durante três dias com profunda dor, até 
que, cheio de alegria, O achastes no templo, no meio 
dos doutores. 
Por essa dor e esta alegria, vos suplicamos com 
palavras saídas do coração, intercedais em nosso favor 
para que jamais nos suceda perder a Jesus por algum 
pecado grave.  
Mas, se por desgraça o perdermos, fazei que O 
busquemos com tal dor que não achemos sossego até 
encontrá-Lo benigno sobre tudo em nossa morte, a 
fim de irmos ao céu e cantar eternamente convosco as 
Suas divinas misericórdias. 

 
Pai-nosso, Ave-Maria e Glória. 
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6º Domingo 
 

Oração – como no 1º domingo 
 

A dor: Ao regressar a sua Nazaré por medo de 
Arquelau. 
A alegria: Ao regressar com Jesus do Egito a Nazare e a 
confiança estabelecida pelo anjo. 
 
Oh! anjo da terra, glorioso São José, que pudestes 
admirar ao Rei dos céus, submetido a vossos mais 
mínimos mandatos; ainda que a alegria ao trazer-lhe 
do Egito se mudou por temor a Arquelau, sem dúvida, 
tranquilizado logo pelo anjo, vivestes feliz em Nazaré 
com Jesus e Maria. Por essa dor e esta alegria, 
alcançai-nos a graça de desterrar de nosso Coração 
todo temor nocivo, possuir a paz de conciência, viver 
seguros com Jesus e Maria e morrer também 
assistidos por eles.  

 
Pai nosso, Ave Maria, Gloria ao Pai 

 
7º Domingo 

 
Oração – como no 1º. Domingo 
 
A dor: Quando sem culpa perde a Jesus, e o busca com 

angústia por três dias. 
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A alegria: Ao encontra-lo em meio aos doutores no 

Templo. 

Oh! modelo de toda santidade, glorioso São José, que 

havendo perdido sem culpa vossa ao menino Jesus, o 

buscasteis durante três dias com profunda dor, até 

que, cheio de alegria, o achastes no templo, em meio 

dos doutores. Por essa dor e esta alegria, vos 

suplicamos com palavras saídas do coração, 

intercedais em nosso favor para que jamais nos suceda 

perder a Jesus por algum pecado grave. Mas, se por 

desgraça o perdermos, fazei que o busquemos com tal 

dor que não achemos sossego até encontra-lo benigno 

sobretudo na nossa morte, a fim de irmos ao céu e 

cantar eternamente convosco suas divinas 

misericórdias.  

Pai-nosso, Ave-Maria e Glória. 

 
 
 
 
 

 


