
Novena a 
São José 



Objetivo 
Neste ano dedicado a São José, o Papa anunciou que a partir do dia 19 de Março, 
precisamente na Solenidade de São José, a Igreja Católica terá um ano dedicado 
à família e propõe que retomemos a Exortação Apostólica Amoris Laetitia.  
Por causa da Pandemia e da necessidade de confinamento muitas famílias estão a 
ser desafiadas a viver momentos particularmente complicados.  
Outras há para quem estes tempos estão a ser bons e tem sido possível dar 
passos no caminho da santidade e do amor. Todas, porém, precisam de ser 
ajudadas porque, se há coisa que temos agora ainda mais claro, é que precisamos 
todos uns dos outros e, sobretudo, da graça de Deus. Assim, São José, que tomou 
conta da Sagrada Família, pode ser invocado para ajudar as nossas famílias neste 
tempo a não adiar o amor e a entre-ajuda, mas a abraçar já os desafios de cuidar 
dos outros. 
 
 



A urgência provocada pela pandemia 
Problemas de saúde, questões económicas, desafios escolares e cansaços 
psicológicos por se estar fechado em casa interferem nas relações 
familiares. Para muitos são tempos de crise. Para outros são ocasião para 
cada um se sentir mais responsabilizado pelo bem de todos. É urgente 
pedir a São José para que nos ajude a ser na família um elemento positivo 
e a ultrapassar as crises. 
O facto de termos ficado sem a participação ao vivo nos sacramentos, 
especialmente na Eucaristia, não é indiferente na vida das famílias cristãs. 
Mesmo a participação online não é o mesmo e as pessoas sentem essa 
diferença. Pedimos a São José que nos ajude neste tempo a não perder de 
vista toda a realidade da nossa fé e que nos ajude a manter a fé viva e o 
desejo de participar nos sacramentos e na vida da comunidade. 
 
 
 



Um olhar concreto para as famílias 
A família que nasce do casamento entre um homem e uma mulher dilata-se 
no acolhimento dos filhos, mas é ela mesma uma célula da sociedade, pelo 
que o bem de uma família é sempre um bem para todos. Especialmente os 
parentes mais chegados: avós, tios e primos, cunhados… São José pode 
ajudar as famílias e os diversos níveis destas relações.  
A família vive num contexto social concreto, onde é preciso incluir o 
trabalho, as festas, as amizades, as questões sociais, todas as relações 
com aqueles próximos que Jesus nos disse para ajudarmos, como o Bom 
Samaritano. São José pode ser uma grande ajuda, pois também ele cuidou 
de uma família dentro de uma sociedade e nos ajuda a viver bem e a cuidar 
de tudo. Apesar de silencioso, São José, pelo testemunho que deu é muito 
eloquente. 
 



Oração a São José de São Francisco de 
Sales 
Glorioso São José, Esposo de Maria,  
concedei-nos a vossa proteção paterna,  
nós vos suplicamos pelo coração de Jesus Cristo.  
Vós, cujo poder se estende a todas as necessidades,  
sabendo tornar possíveis as coisas impossíveis,  
volvei o vosso olhar de pai sobre os interesses dos vossos filhos.  
Nas dificuldades e tristezas que nos afligem,  
recorremos a vós, com toda a confiança.  
Dignai-vos tomar sob o vosso poderoso amparo  
este assunto importante e difícil, causa das nossas preocupações.  
Fazei que o seu êxito sirva para a Glória de Deus  
e bem dos vossos dedicados servos.  
Amen 
 



Oração a São José do Papa Francisco 

Salve, guardião do Redentor 
e esposo da Virgem Maria! 
A vós, Deus confiou o seu Filho; 
em vós, Maria depositou a sua confiança; 
convosco, Cristo tornou-Se homem. 
 
Ó Bem-aventurado José, mostrai-vos pai também para nós 
e guiai-nos no caminho da vida. 
Alcançai-nos graça, misericórdia e coragem, 
e defendei-nos de todo o mal. Amen. 
 

 



Oração a São José rezada diariamente 
pelo Papa Francisco 
Glorioso Patriarca São José,  
cujo poder consegue tornar possíveis as coisas impossíveis,  
vinde em minha ajuda nestes momentos de angústia e dificuldade.  
Tomai sob a vossa proteção as situações tão graves e difíceis que Vos 
confio,  
para que obtenham uma solução feliz.  
Meu amado Pai, toda a minha confiança está colocada em Vós.  
Que não se diga que eu Vos invoquei em vão,  
e dado que tudo podeis junto de Jesus e Maria,  
mostrai-me que a vossa bondade é tão grande como o vosso poder.  
Amen 
 



Proposta 
Tendo tudo isto presente, propomos uma novena em vista da festa de São 
José, pensada de modo a que cada dia nos fizesse refletir numa relação ou 
numa dimensão da vida familiar de São José através do seu olhar e da sua 
experiência. 
 
Diariamente, se possível em família: 
1.  Ler a intenção do dia e nomear sempre que possível os membros da 

família em questão 
2.  Rezar uma oração a São José 
3.  Rezar uma dezena do Terço 
 



1º dia - 11 de Março 

A origem de Jesus Cristo foi assim: Maria, sua mãe, que estava noiva de 
José, antes de viverem juntos, encontrou-se grávida pelo Espírito Santo. 
José, seu esposo, sendo justo e não querendo denunciá-la 
publicamente, resolveu repudiá-la em segredo. Enquanto assim decidia, 
eis que o Anjo do Senhor se manifestou em sonho e disse: “José, filho 
de David, não temas receber Maria tua esposa, pois o que nela foi 
gerado vem do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e tu lhe porás o 
nome de Jesus, pois salvará o seu povo dos seus pecados. (Mt 1, 
18-25) 

São José, noivo de Maria 

Pedimos a São José pelos namorados e 
pelos noivos, para que vivam o amor 
sempre unidos ao Senhor. 

 



2º dia - 12 de Março 

Pedimos a São José para que todos os que 
precisem tenham trabalho e todos os que 
trabalham possam pôr a render os seus 
talentos com empenho. 

São José, carpinteiro 

De onde lhe vem essa sabedoria e esses milagres?  Não é ele o 
filho do carpinteiro? (Mt 13, 55) 



3º dia - 13 de Março 
São José, grato a São Joaquim e a Santa Ana pela 
filha deles e por tudo o que fizeram pelo neto, Jesus 
interceda por todos os avós que são também os 
sogros e os pais dos pais e ajude a que haja 
harmonia nas famílias alargadas. 

São José, genro de São Joaquim e de 
Santa Ana 

Ó Joaquim e Ana, casal abençoado, verdadeiramente 
imaculado! Pelo fruto do vosso ventre vós sois conhecidos, como 
o Senhor disse uma vez: "Pelos seus frutos os conhecereis" (Mt 
7,16). Conduzistes a vossa vida de uma forma que agrada a 
Deus e digna daquele que nasceu de vós. De facto, em vossa 
casta e santa convivência, destes à luz aquela pérola de 
virgindade que foi virgem antes do parto, no parto e depois do 
parto.  

São João Damasceno, discurso na festa de São Joaquim e 
Santa Ana 



4º dia -  14 de Março 

São José, tio de São Judas, de São Simão e 
São Tiago menor, ensine os tios todos a 
serem exemplo de vida e de fé para os seus  
sobrinhos como certamente ele foi para os 
seus. 

 

São José, tio 

Quando o Evangelho fala dos “irmãos” de Jesus, está  a referir-se 
aos parentes próximos da mesma geração, ou seja, aos primos. 
Estes serão os sobrinhos de José e todos viviam em harmonia em 
Nazaré. E foram depois discípulos de Jesus: Tiago e Judas e, 
possivelmente Simão, até se contam entre os Apóstolos.  



5º dia - 15 de Março 
Peçamos a São José para que os irmãos 
sejam sempre amigos e reconheçam na sua 
unidade uma força para se ajudarem a 
enfrentar os desafios da vida. 
 Alguns dizem que São José era irmão de Clópas (em hebraico 
Alfeu), pai de São Tiago, Simão e José (cf. Jo 19, 25; Mt 27, 56; 
Mc 15,40). Há quem diga que também é o mesmo Cléofas 
nomeado como um dos discípulos de Emaús. Colhemos esta 
tradição para recordar os irmãos 
Cf. Eusébio de Cesareia, História Eclesiastica: “ Depois do martírio de Tiago e da tomada de 
Jerusalém, é tradição que os apóstolos e discípulos do Senhor que ainda estavam vivos, vindos 
de todas as partes, se reuniram com os que eram da família do Senhor, segundo a carne, para 
ver quem deveria suceder a Tiago como bispo de Jerusalém e todos por unanimidade 
decidiram que Simão, filho de Clópas – mencionado no Evangelho – era digno do trono dessa 
Igreja, por ser primo do Salvador, pelo menos segundo se dizia, pois Hegesépio diz que Clópas 
era irmão de José. 

São José, irmão de Clópas 



6º dia - 16 de Março 
Pedimos a São José, que com seus pais 
aprendeu a Lei do Senhor, que nos ajude a 
honrar pai e mãe. 

São José, filho de Jacob 

Abraão, gerou Isaac, Isaac gerou Jacob, Jacob gerou Juda e seus 
irmãos... Jessé gerou David, David gerou Salomão, ... Depois do 
exílio na Babilónia, Jeconia gerou Salatiel, Salatiel gerou 
Zorobatel, ... Eleazar gerou Matã, Matã, gerou Jacob, Jacob, gerou 
José, o esposo de Maria... (Mt 1, 2-16) 
 
“Filhos, obedecei aos vossos pais, no Senhor, pois isso é justo. 
Honra o teu pai e a tua mãe é o primeiro mandamento com 
promessa – para seres feliz e teres longa vida” (Ef 5, 1) 



7º dia - 17 de Março 

São José, ajudai os primos, os cunhados e 
todos os parentes a estarem sempre prontos 
para ajudar a família no caminho da vida. 

São José e os parentes da sua esposa Maria: 
Isabel e Zacarias e João Baptista 

 

Também Isabel, tua prima, concebeu um filho na velhice, e este é 
o sexto mês daquela a quem chamavam estéril... Maria levantou-
se e pôs-se apressadamente a caminho de uma cidade de Judá. 
Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu 
a saudação de Maria, a criança (João) estremeceu-lhe no ventre... 
(Lc 1, 36.39-41) 



8º dia -  18 de Março 
São José que amastes a vossa esposa com 
um amor total e casto, ajudai os esposos a 
amar e a acolher o outro com um amor 
semelhante ao vosso, a darem graças e a 
ultrapassarem todas as dificuldades. 

São José e Maria sua esposa 

Depois de ter, com a ajuda de Deus, discernido, tendo 
ultrapassado os receios, José decidiu acolher Maria como sua 
esposa. 
 
José, ao despertar do sono, agiu conforme o Anjo do Senhor lhe 
ordenara e recebeu em casa a sua mulher. E sem que a tivesse 
conhecido, ela deu à luz um filho, ao qual ele pôs o nome de 
Jesus. (Mt 1,24) 



9º dia -  19 de Março 
São José, que deste o nome e cuidaste do 
nosso Redentor, dá a todos os pais a graça 
de, como tu, terem Jesus no centro e 
ajudarem os filhos a crescer em estatura, 
sabedoria e graça. 

 

São José e Jesus – pai de família 

Jesus desceu, então, com Maria e José para Nazaré e era-lhes 
submisso. Sua mãe conservava a  memória de todos esses factos no 
seu coração. E Jesus crescia em sabedoria, em estatura e em graça 
diante de Deus e diante dos homens. (Lc 2, 51-52) 



Neste dia de abertura do ano da família e 
como coroação da novena rezaremos em 
ação de graças pela família: pedimos as 
graças necessárias a cada um dos seus 
membros para que todos, imitando São José, 
sigamos sempre a vontade de Deus e 
confiemos totalmente n’Ele.  

Terminamos esta novena juntando-nos às 
famílias de Portugal que, por sua vez, se 
unem ao Papa e a todas as famílias do 
mundo! 


