
Novena de São José - 2º Dia

São José - Um 

Pai sempre

Amado
(04 a 10 de julho)

Acolhida e Oração

Dirigente: Nossa família se une em oração. 
A Diocese de Tubarão possui quase dois mil 
Grupos de Famílias que não estão podendo se 
reunir neste tempo de pandemia. Mas nossa 
família pode se reunir em oração, pois vive-
mos na mesma casa. A oração ultrapassa to-
das as barreiras. 

Todos: Por intercessão de São José, queremos 
ser solidários com todos os povos do mundo! 
Cremos que nossa oração promove o bem!

Dirigente: Segundo o Papa Francisco, a gran-
deza de São José consiste no fato de ter sido o 
esposo de Maria e o pai adotivo de Jesus. Por 
isso, São João Crisóstomo afirmou que José 
“colocou-se inteiramente ao serviço do plano 
de salvação”. José era um grande colaborador 
de Deus!

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 família será abençoada, / pois o 
Senhor vai derramar o seu Amor! (2x) /: Derra-
ma, ó Senhor! (3x) / Derrama sobre nós o teu 
Amor! :/

Palavra de Deus

Dirigente: Vamos ouvir um resumo da histó-
ria de José, filho de Jacó que, por inveja, foi 
vendido como escravo pelos próprios irmãos. 
Abençoado com grande inteligência, no Egito 
chegou a tornar-se vice-rei. A pedido do Faraó, 
e instruído por Deus, José anteviu que a fome 
assolaria seu país. Ouçamos o texto bíblico: 

Leitor/a: No Egito, “começaram a vir os sete 
anos de fome, como José havia dito. Em todos 
os países grassava a fome, mas no Egito intei-
ro havia o que comer. E quando também todo 
o Egito começou a sentir fome, o povo se pôs 
a clamar ao faraó, pedindo pão. O faraó disse 
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à população: “Dirigi-vos a José e fazei o que 
ele vos disser”. Quando a fome se estendeu a 
todo o país, José abriu todos os armazéns e 
começou a vender o trigo aos egípcios, pois a 
fome se agravara também no Egito. De toda 
a terra vinham ao Egito comprar alimento de 
José, pois a fome era dura em toda a terra”. 
Palavra do Senhor! (Gn 41,54-57)

Todos: Demos graças a Deus! (breve momento de 
silêncio)

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?

Dirigente: Ouçamos a mensagem do nosso 
Papa, que nos ajuda a vivermos este Ano de 
São José.

Catequese do Papa Francisco

Leitor/a: “Por este seu papel na história da sal-
vação, São José é um pai que foi sempre ama-
do pelo povo cristão, como prova o fato de lhe 
terem sido dedicadas numerosas igrejas por 
todo o mundo (...) Muitos Santos e Santas foram 
seus devotos apaixonados, entre os quais se 
conta Teresa de Ávila que o adotou como ad-
vogado e intercessor, recomendando-se ins-
tantemente a São José e recebendo todas as 
graças que lhe pedia (...) Enquanto descenden-
te de Davi e como esposo de Maria de Nazaré, 
São José constitui a dobradiça que une o Anti-
go e o Novo Testamento”. (Patris Corde, 1)

Um fato que dá papo

Com a chegada da pandemia, algumas pesso-
as perderam o emprego. Creches e escolas fi-
caram fechadas por muitos meses. André ficou 
desempregado. Enquanto a esposa continua 
trabalhando numa farmácia, durante o dia 
ele cuida da casa e dos três filhos pequenos. 
Prepara-lhes as refeições e acompanha-os nas 
aulas virtuais.

Oração Familiar e Bênção

Dirigente: Invocando o auxílio de São José, 
peçamos sua intercessão em favor de tantos 
trabalhadores e desempregados do mundo in-
teiro. (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 Fi-
lho; em vós, Maria depositou a sua confiança; 
convosco, Cristo tornou-se homem. Ó Bem-a-
venturado José, mostrai-vos pai também para 
nós e guiai-nos no caminho da vida. Alcançai-
-nos graça, misericórdia e coragem, e defen-
dei-nos de todo o mal. Amém!

Dirigente: E rezemos três vezes esta jaculató-
ria:

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)
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