
Novena de São José - 3º Dia

São José

Cheio de ternura!
(11 a 17 de julho)

Acolhida e Oração

Dirigente: Com toda a Igreja, celebramos os 
150 anos da declaração oficial de São José 
como Padroeiro Universal da Igreja. Com seu 
coração cheio de ternura, cuida de nós como 
filhos e filhas.

Todos: (pode-se cantar) São José, a vós nosso lou-
vor! / Sede nosso bom protetor! / Aumentai o 
nosso fervor!

Dirigente: Em Nazaré, a Sagrada Família expe-
rimentava a ternura de Deus, num relaciona-
mento harmonioso e respeitador. José e Maria 
viam, dia após dia, Jesus crescer “em sabedo-
ria, em estatura e em graça, diante de Deus 
e dos homens” (Lc 2,52). Em família, queremos 
crescer no amor!

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: Nosso trabalho será abençoado, / pois 
o Senhor vai derramar o seu Amor! (2x) /: Der-
rama, ó Senhor! (3x) / Derrama sobre nós o teu 
Amor! :/

Palavra de Deus

Dirigente: Aos doze anos, Jesus acompanhou 
seus pais à Jerusalém para a Festa da Páscoa. 
Quando a festa terminou, a comitiva estava 
voltando para Nazaré. José e Maria não en-
contraram Jesus ali e saíram à sua procura.

Leitor/a: “Três dias depois, o acharam no tem-
plo, sentado no meio dos doutores, ouvindo-
-os e interrogando-os. Todos os que o ouviam 
estavam maravilhados da sabedoria de suas 
respostas. Quando eles o viram, ficaram admi-
rados. E sua mãe disse-lhe: ‘Meu filho, que nos 
fizeste? Eis que teu pai e eu andávamos à tua 
procura, cheios de aflição’. Respondeu-lhes 
ele: ‘Por que me procurá-veis? Não sabíeis que 
devo ocupar-me das coisas de meu Pai?’. (...) E 
Jesus crescia em estatura, em sabedoria e gra-
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Família, oásis de misericórdia!
Caminho de santidade!
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Ano de São José - Coração de Pai
Ano da Família - Alegria do Amor



ça, diante de Deus e dos homens.” Palavra da 
Salvação! (cf. Lc 2,41-52) 

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, ao proclamar o Ano de São José.

Leitor/a: “Jesus viu a ternura de Deus em José: 
‘Como um pai se compadece dos filhos, assim 
o Senhor se compadece dos que o temem’ (Sl 
103,13). Com certeza, José terá ouvido ressoar 
na sinagoga, durante a oração dos Salmos, 
que o Deus de Israel é um Deus de ternura, 
que é bom para com todos e ‘a sua ternura 
repassa todas as suas obras’ (Sl 145,9). (...) Mui-
tas vezes pensamos que Deus conta apenas 
com a nossa parte boa e vitoriosa, quando, na 
verdade, a maior parte dos seus desígnios se 
cumpre através e apesar da nossa fraqueza.” 
(Patris Corde, 2)

Um fato que dá papo

Jogando futebol na sala, acabamos quebrando 
um lindo vaso. Furiosa, a mãe disse que conta-
ria tudo ao nosso pai, assim que chegasse. Tí-
nhamos certeza de que ganharíamos uma sur-
ra. Eu e meu irmão nos escondemos no quarto, 
aos prantos. Quando ele entrou, mandou que 
nos sentássemos na cama e conversou terna-
mente conosco, fazendo-nos ver nosso erro e 
instigando-nos a pedir perdão pra mamãe.

Oração Familiar e Bênção

Dirigente: Invocando o auxílio de São José, en-
treguemos nas mãos de Deus todos os profis-
sionais da Educação. (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:

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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