
Novena de São José - 4º Dia

São José

Obediente aos 

sonhos de Deus!
(18 a 24 de julho)

Acolhida e Oração

Dirigente: A Igreja é a Casa da Acolhida. Na 
Igreja todos somos irmãs e irmãos. Nossa fa-
mília quer ser Igreja doméstica, onde todos 
respeitamo-nos mutuamente e crescemos fra-
ternalmente.

Todos: Rogai por nossa família, ó glorioso São 
José, para que sejamos dignos das promessas 
de Cristo.

Dirigente: José é modelo de homem obedien-
te a Deus. Ele foi chamado por Deus para ser-
vir diretamente à Pessoa e à missão de Jesus, 
exercendo sua vocação paterna. Ele cooperou 
no grande mistério da Redenção, sendo, ver-
dadeiramente, ministro da salvação. Rezemos 
devotamente esta Novena.

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

Leitor/a: “Depois que os magos se retiraram, 
o anjo do Senhor apareceu em sonho a José 
e lhe disse: “Levanta-te, toma o menino e sua 
mãe e foge para o Egito! Fica lá até que eu te 
avise, porque Herodes vai procurar o menino 
para matá-lo”. José levantou-se, de noite, com 
o menino e a mãe, e retirou-se para o Egito; 
e lá ficou até à morte de Herodes. Assim se 
cumpriu o que o Senhor tinha dito pelo profe-
ta: “Do Egito chamei o meu filho”. Palavra da 
Salvação! (Mt 2,13-15)

Todos: Glória a Vós, Senhor! (breve momento de si-
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Família, oásis de misericórdia!
Caminho de santidade!

Oração em

Família 2021

Ano de São José - Coração de Pai
Ano da Família - Alegria do Amor



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: Neste Ano, o Papa nos ajuda a co-
nhecermos melhor São José.

Leitor/a: “De forma análoga a quanto fez Deus 
com Maria, manifestando-Lhe o seu plano de 
salvação, também revelou a José os seus de-
sígnios por meio de sonhos... Em todas as cir-
cunstâncias da sua vida, José soube pronunciar 
o seu ‘fiat’ (sim), como Maria na Anunciação e 
Jesus no Getsêmani. Na sua função de chefe 
de família, José ensinou Jesus a ser submisso 
aos pais, segundo o Mandamento de Deus... Na 
escola de José, Ele aprendeu a fazer a vontade 
do Pai.” (Patris Corde, 3)

Um fato que dá papo

Escureceu rapidamente enquanto, distraído, 
ele brincava na copa da árvore. Notando sua 
falta, o pai veio procurá-lo e o encontrou lá, 
segurando-se num galho, chorando. Ele tinha 
medo de descer, mas o pai lhe assegurou: “Es-
tou vendo você, meu filho. Pule nos meus bra-
ços, assim mesmo, e eu o apararei”. Confiante, 
ele saltou para os braços fortes e seguros do 
seu pai.

Oração Familiar e Bênção

Dirigente: Invocando o auxílio de São José, lhe 
entreguemos a enorme missão evangelizado-
ra de nossa Igreja. (outras intenções)

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

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

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; 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, misericór-
dia 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)
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