
Novena de São José - 1º Dia

São José - Fiel ao

Projeto de Deus!
(27 de junho a 3 de julho)

Acolhida e Oração

Dirigente: Nossa família está reunida para cul-
tivar a fé. A nossa casa é lugar de Deus. Em 
meio a todas as dificuldades, especialmente 
por conta desta pandemia do Novo Coronaví-
rus, não perdemos a fé e buscamos cuidar uns 
dos outros.

Todos: Queremos permanecer unidos na terra, 
enquanto sonhamos viver juntos no Céu!

Dirigente: Em dezembro do ano passado, o 
querido Papa Francisco convocou um ANO DE 
SÃO JOSÉ, que se estenderá até dezembro des-
te ano. Ele trouxe o testemunho de São José 
para auxiliar-nos no enfrentamento dos desa-
fios de cada dia. Unidos ao Papa, invoquemos 
a Santíssima Trindade.

Todos: Em nome do Pai, e do Filho, e do Espíri-
to Santo. Amém!

Dirigente: Que a graça de Nosso Senhor Jesus 
Cristo, o amor do Pai e a força do Espírito San-
to estejam sempre conosco!

Todos: Bendito seja Deus! O amor de Cristo 
nos uniu e fez de nós sua família na fé!

Canto: Nossa Novena será abençoada, / pois 
o Senhor vai derramar o seu Amor! (2x) /: Der-
rama, ó Senhor! (3x) / Derrama sobre nós o teu 
Amor! :/

Palavra de Deus

Dirigente: Deus se comunica conosco. Ouça-
mos Suas palavras: 

Leitor/a: “Eis como nasceu Jesus Cristo: Ma-
ria, sua mãe, estava prometida em casamen-
to a José e, antes de passarem a conviver, ela 
encontrou-se grávida pela ação do Espírito 
Santo. José, seu esposo, sendo justo e não que-
rendo denunciá-la publicamente, pensou em 
despedi-la secretamente. Mas, no que lhe veio 
esse pensamento, apareceu-lhe em sonho um 
anjo do Senhor, que lhe disse: “José, Filho de 
Davi, não tenhas receio de receber Maria, tua 
esposa; o que nela foi gerado vem do Espírito 
Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe porás o 
nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo 
dos seus pecados”. Tudo isso aconteceu para 
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se cumprir o que o Senhor tinha dito pelo pro-
feta: “Eis que a virgem ficará grávida e dará à 
luz um filho. Ele será chamado pelo nome de 
Emanuel, que significa: Deus conosco”. Quan-
do acordou, José fez conforme o anjo do Se-
nhor tinha mandado e acolheu sua esposa. E 
não teve relações com ela até o dia em que 
deu à luz o filho, ao qual ele pôs o nome de 
Jesus.” Palavra da Salvação! (Mt 1,18-25)

Todos: Glória a Vós, Senhor! (breve momento de si-
lêncio)

Dirigente: Vamos meditar juntos: o que o tex-
to nos conta? Qual mensagem nos traz? O que 
podemos responder ao texto? O que ele nos 
inspira a falar para Deus?

Catequese do Papa Francisco

Dirigente: Ouçamos a mensagem do nosso 
Papa, na introdução da Carta Apostólica Patris 
Corde (Com Coração de Pai), ao proclamar o Ano de 
São José.

Leitor/a: “Depois de Maria, a Mãe de Deus, ne-
nhum Santo ocupa tanto espaço no Magisté-
rio pontifício como José, seu esposo. Os meus 
antecessores aprofundaram a mensagem 
contida nos poucos dados transmitidos pelos 
Evangelhos para realçar ainda mais o seu pa-
pel central na história da salvação: o Beato Pio 
IX declarou-o ‘Padroeiro da Igreja Católica’; o 
Venerável Pio XII apresentou-o como ‘Padro-
eiro dos operários’; e São João Paulo II, como 
‘Guardião do Redentor’. O povo invoca-o como 
‘padroeiro da boa morte’.” (Patris Corde, Introdução)

Um fato que dá papo

Certo homem queria vender seu carro que há 
muitos anos lhe servia. Um amigo o aconse-
lhou: “Olhe, vou lhe dar uma dica pra você 
conseguir um preço melhor: não conte pro 
possível comprador que há um problema no 
tanque de combustível”. Ao que o dono lhe 
respondeu, prontamente: “Jamais eu iria fazer 
isso. Meu pai me ensinou que a honestidade é 
a maior virtude de um homem!”

Prece Familiar e Bênção

Dirigente: Invocando o auxílio de São José, pe-
çamos a proteção contra todos os perigos, es-
pecialmente contra os males desta pandemia. 
(outras intenções)

Todos: Pai Nosso... Ave Maria... Glória ao Pai...

Dirigente: Juntos, façamos nossa Oração a São 
José:

Todos: Salve, guardião do Redentor e esposo da 
Virgem Maria! A vós, Deus confiou o seu Filho; 
em vós, Maria depositou a sua confiança; con-
vosco, Cristo tornou-se homem. Ó Bem-aven-
turado 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. Amém!

Dirigente: E rezemos:

Todos: Jesus, Maria e José, nossa família vossa 
é! (3x)

Dirigente: Abençoe-nos o Deus Todo Podero-
so: Pai, Filho e Espírito Santo. Amém! 

Canto: Abençoa, Senhor, as famílias. Amém! / 
Abençoa, Senhor, a minha também! (2x)

Diocese de Tubarão
Todos os direitos reservados

www.diocesetb.org.br

Imagens: Freepik (Premium)


