
 

CONFERÊNCIA DOS RELIGIOSOS DO BRASIL 

 
CELEBRAÇÃO PARA O DIA DE SÃO JOSÉ - 19.03.2021 

 

SÃO JOSÉ PAI DO ACOLHIMENTO 

 

Para celebrar os 150 anos da declaração do Esposo de Maria como 

Padroeiro da Igreja Católica, o Papa Francisco convoca o "Ano de 

São José" com a Carta apostólica “Patris corde”  

Montar o ambiente com a imagem de São José, flores, velas, bíblia... 

Mantra: Amar com as mãos e coração, amar por inteiro até os pés. 

Pois tu nos amaste por primeiro tua unção habita em nós. 

 

INTRODUÇÃO 

Queridas irmãs e irmãos nesta novena somos convidas/o a compreender melhor o sim de José no 

plano da salvação de Deus. O evangelho de Mateus dá a José o título JUSTO (Mat. 1,19), foi um 

homem fiel, observador dos mandamentos, obediente a Deus. Ao escutar a voz do anjo não teme 

em aceitar Maria como esposa e assumir o Filho de Deus como seu próprio filho. 

José foi um artesão da vida e na profissão. Como uma boa parte dos pais de família pobre enfrentou 

dificuldades das mais diversas como: migração, educação, insegurança..., Jesus pôde ver em José 

a ternura de Deus, que nos faz aceitar a nossa fraqueza, através da qual se realiza a maior parte 

dos desígnios divinos. 

São José deixa de lado os seus raciocínios para dar lugar aos acontecimentos e por mais 

misteriosos que pareçam aos seus olhos, ele os acolhe e assume sua responsabilidade, 

reconciliando -se com a própria história. 

Hoje, neste mundo de violência psicológica e física contra a mulher, José apresenta ser como figura 

de homem acolhedor, respeitoso, delicado que se decide pela honra, dignidade e vida de Maria.  A 

vida espiritual que José nos mostra não é um caminho a ser explicado, mas um caminho a ser 

acolhido.  

E Maria seguiu fiel a sua missão, tendo a seu lado esposo, amigo e companheiro.  

 

INVOCAÇÃO A SANTISSIMA TRINDADE. 

Em nome do pai do filho... (Cantado) 

 

CANTO:  

1. Vinde, alegres cantemos/A Deus demos louvor 
A um Pai exaltemos/Sempre com mais fervor 

2. São José, a vós nosso amor/Sede o nosso bom protetor 
Aumentai o nosso fervor 



3. São José triunfante/Vai a glória gozar/E pra sempre reinante 
O Senhor repousar. 

4. São José, a vós nosso amor/Sede o nosso bom protetor 
Aumentai o nosso fervor. 
 

EVANGELHO: (Mat. 1, 18 a 25) 

José não precisou falar alto e nem muito, simplesmente, comtemplando o sucedido e rezando, 

calou-se e assumiu o seu sim. 

 

PARTILHA  

❖ Como o exemplo de acolhimento de São José me interpela?  

❖ Quais os valores ressalto na pessoa de José? 

LADAINHA DE SÃO JOSÉ 

Senhor, tende piedade de nós.\Jesus Cristo, tende piedade de nós. 

R. Senhor, tende piedade de nós.\Jesus Cristo, ouvi-nos. 

R. Jesus Cristo, atendei-nos. 

Deus, Pai dos Céus, tende piedade de nós.\Deus Filho, Redentor do mundo, 

Deus Espírito Santo,\Santíssima Trindade, que sois um só Deus, 

Santa Maria, rogai por nós.\São José, rogai por nós 

Ilustre filho de David, Luz dos Patriarcas, rogai por 

Esposo da Mãe de Deus,\Casto guarda da Virgem, rogai por 

Sustentador do Filho de Deus,\Zeloso defensor de Jesus Cristo, rogai por 

Chefe da Sagrada Família,\José justíssimo,\José castíssimo, rogai por nós 

José prudentíssimo, \José fortíssimo, rogai por nós 

José obedientíssimo,\José fidelíssimo, rogai por nós 

Espelho de paciência, Amante da pobreza, rogai por nós 

Modelo dos operários,\Honra da vida de família, rogai por nós 

Guarda das virgens,\Sustentáculo das famílias, rogai por nós 

Alívio dos miseráveis,\Esperança dos doentes, rogai por nós 

Patrono dos moribundos,\Terror dos demônios, rogai por nós 

Protetor da Santa Igreja, rogai por nós 

 

Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, perdoai-nos, Senhor. 
Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, a perdoai-nos, Senhor. 
Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, perdoai-nos, Senhor. 
 
PRECES ESPONTÂNEAS  

ORAÇÃO 

Ó glorioso São José, a quem foi dado o poder de tornar possível as coisas humanamente 
impossíveis, vinde em nosso auxílio nas dificuldades em que nós achamos. Tomai sob vossa 
proteção a causa importante que vos confiamos, para que tenha uma solução favorável. 

Ó Pai muito amado, em vós depositamos toda a nossa confiança. Que ninguém possa jamais dizer 
que vos invocamos em vão. Já que tudo podeis junto a Jesus e Maria, mostrai-nos que vossa 
bondade é igual ao vosso poder. 
 



São José, a quem Deus confiou o cuidado da mais santa família que jamais houve, sede, nós vos 
pedimos, o pai e protetor da nossa, e impetrai-nos a graça de vivermos e morrermos no amor de 
Jesus e Maria. 
                                São José, rogai por nós que recorremos a vós. 
 

CANTO FINAL  

José (Rita Lee) 
 

Olha o que foi meu bom José /Se apaixonar pela donzela 

Entre todas a mais bela/De toda a sua galileia 

Casar com Deborah ou com Sarah /Meu Bom José você podia 

E nada disso acontecia/Mas você foi amar Maria 

Você podia simplesmente /Ser carpinteiro e trabalhar 

Sem nunca ter que se exilar /De se esconder com Maria 

Meu bom José você podia /Ter muitos filhos com Maria 

E teu oficio ensinar /Como teu pai sempre fazia 

Porque será meu bom José… 

 

COMPROMISSO: 

Convidar as Religiosas e Religiosos para um ato concreto neste tempo de quaresma momento de...  

https://www.google.com/search?q=Rita+Lee&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLSz9U3MMyJz6tIW8TKEZRZkqjgk5oKAASu-B4ZAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjui_Hx8KbvAhVuF7kGHeO2BbUQMTAAegQIBBAD

