
Oração Final para todos os dias
Lembrai-vos,  ó  puríssimo  Esposo  de  Maria  Virgem,  ó

meu doce Protetor São José, ue jamais  se ouviu dizer,  ue
alguém  tivesse  invocado  vossa  proteção  e  implorado  vosso
socorro, e não fosse por vós consolado. Com esta con ança
venho à vossa presença, a vós fervorosamente me recomendo.
Oh!  Não  desprezeis  a  minha  súplica,  ó  pai  adotivo  do
Redentor, mas dignai-vos acolhê-la piedosamente. Assim seja.

An . José,  lho  de  Davi,  não  temais  receber  Maria  vossa
Esposa santíssima, em vossa companhia; por ue o ue leva em
suas puríssimas entranhas é por obra do Espírito Santo.
V. Rogai por nós, José santíssimo.
R. Para que sejamos dignos das promessas de Cristo.

Oremos
Ó  Deus  ue  por  uma  inefável  providência  vos  dignastes
escolher  o  bem-aventurado  José  para  esposo  de  vossa  Mãe
Santíssima:  concedei-nos  ue  a uele  mesmo,  ue  na  terra
veneramos como protetor, mereçamos tê-lo no céu por nosso
intercessor. Vós ue viveis e reinais por todos os séculos dos
séculos. Amém.

Retirado do livro: “Devoto Josephino – Pe. Eusébio Villanova (1935)”
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Novena ao Glorioso São José

Pelo sinal da San a Cruz, etc.
Vinde Espírito Santo.

Orações preparatórias para todos os dias
Deus e Senhor meu, uno e trino, Padre, Filho e Espírito

Santo,  creio  ue  estou  em  vossa  soberana  presença  agora,
uando pretendo consagrar a São José esta novena. Amo-vos

com todo o meu coração,  por ue sois in nitamente bom e
digno de ser amado sobre todas as coisas: adoro-vos com todo
o  acatamento  ue  sou  capaz,  arrependo-me  dos  muitos
pecados ue z contra vossa divina majestade. uizera nesta
novena  aprender  as  virtudes  ue,  com  tanta  perfeição,
praticou o glorioso Patriarca, e alcançar por sua intercessão as
graças de ue tanto preciso. Mas, uem sou eu, Senhor, para
atrever-me  a  comparecer  em  vossa  presença?  Conheço  a
de ciência de meus meritos e a multidão de meus pecados,
pelos uais não mereço ser ouvido em minhas orações; mas, o

ue eu não mereço, merece-o o pai nutrício de Jesus; o ue eu
não posso, pode ele; venho, portanto, com toda a con ança,
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implorar a divina clemência, não ado em minha fra ueza,
senão no poder e valimento de São José.

Oração à Santíssima Virgem
Virgem Imaculada, Esposa castíssima de São José, assisti-

me  nestes  momentos  ue  dedico  ao  culto  de  vosso
gloriosíssimo Esposo. E como, sem vosso auxílio, poderia eu
honrar  dignamente  um varão  justo,  a  uem vós  dedicastes
trinta anos de vossa vida? Nem sei, nem posso honrá-lo como
ele merece; por isso venho a vós para ue repareis o ue a mim
me falta, e façais por ele o ue não sei. Ajudai-me, Senhora,
em  minhas  orações,  para  ue  sejam  favoravelmente
despachadas,  pela  intercessão  e  valimento  de  vosso  santo
Esposo.

A São José
Ó  meu  santo  uerido,  bem  uereria  oferecer-vos  esta

novena com todo ferver e reverência. E como não uereria, se
a consagro a vós, ue merecestes o respeito e favor de Jesus e
de  Maria,  dedicados  a  vosso  serviço?  Desejo  obse uiar-vos
dignamente, por ue desejo ardentemente conseguir por vossa
intercessão,  minha  salvação  eterna,  e  também  as  graças
particulares  ue  nesta  novena  pretendo  alcançar.  Não
atendais,  pois,  às  minhas  faltas,  senão  à  vossa  grande
misericórdia e a o muito amor ue me professais. Ó meu pai e
protetor,  em vós  ponho  minha  con ança,  não serei  jamais
confundido.
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Dia Nono
Ó José, chamado por Jesus com o nome de pai, ue dor e

tormento indizível seria para vosso coração amorosíssimo, ter
perdido Jesus com o ual estavam todas as afeições de vossa
vida!  ue  pena  sentiríeis  uando,  depois  de  perguntar aos
conhecidos e parentes ninguém vos dá razão dele! Onde está
vosso Jesus? Como podereis viver agora se Jesus é vossa vida?
Vós, José santíssimo, perdestes a Jesus sem culpa vossa; mas eu
perdi-o  muitas  vezes  com  culpa  e  por  malícia.  Fazei-me
conhecer  a  Jesus,  e  procurá-lo  com  cuidado,  custe  o  ue
custar:  não  permitais,  se  o  perder,  ue  descance  até  o
encontrar outra vez pela divina graça, mas de tal maneira ue
nunca mais o torne a perder. Peço-vos esta graça, pela alegria
inefável  ue  experimentastes  achando  no  templo  a  Jesus,
ensinando,  como  mestre  do  céu,  aos  doutores  da  lei,  e
causando-lhes  adimiração  com  suas  perguntas  e  respostas.
Fazei ue encontre a Jesus, uando o procurar pela fé, e ue
venha ele a meu coração uando o desejo pela caridade; para

ue minha esperança de encontrá-lo no céu, onde nunca mais
o  possa  perder,  seja  para  sempre  satisfeita.  Alcançai-me
também as  graças  ue  vos  pedi  todos  os  dias  durante  esta
novena; não ue defraldada a lial con ança ue tenho em
vós, antes fazei ue, pelas graças obtidas por vossa intercessão,
seja  doravante  um pregoeiro  de  vosso  poder  perante  Deus.
Amém! (Peça as graças que deseja alcançar)
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Dia Oitavo
Compadeço-me  de  Vós,  José  pacientíssimo  pelas

privações a ue vistes sujeita vossa amada família na terra de
peregrinação,  e  pelo  mesmo  desterro  tão  duro,  sobretudo,
para o Filho de Deus. Uno minhas lágrima às ue derramaríeis
em vosso coração, uando, por carecer de meios, houvésseis de
negar  ao  mesmo  Senhor  de  Todas  as  coisas  o  alimento
necessário,  ue  ele  na  sua  Providência  não  nega  às  mais
abandonadas  avezinhas  do  ar.  Oh!  E  como  acusa  essa
voluntária pobreza e privação do Filho de Deus e  de vossa
família, minha imorti cação e regalo. Vossa família, ue é a
família  de Deus,  tão paciente,  e  eu me ueixo de ual uer
pe uena insigni cante morti cação,  seja embora necessária!
Ó meu uerido José, pela alegria imensa ue inundou vosso
coração,  uando Jesus pela primeira vez vos deu o mimoso
nome de pai, e pela sujeição com ue pela primeira vez vos
prestou  a  homenagem  de  sua  obediência,  suplico-vos  me
ensineis  a  obedecer  aos  meus  superiores,  e  a  sofrer  com
paciência e resignação as provas, ue a divina Providência se
dignar enviar-me, para puri car-me de meus pecados, ou para
aumentar meus méritos. Alcançai-me também, pela satisfação
com ue voltastes do exílio e morastes em Nazaré, a graça ue
com tanta humildade vos peço nesta novena, se não houver de
ser em prejuízo de minha salvação eterna.  (Peça as  graças que
deseja alcançar)
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Dia Primeiro
Dou graças, José santíssimo, à Santíssima Trindade pelos

muitos  privilégios,  méritos  e  virtudes  com  ue  vos
enri ueceu, e principalmente pelo grande e singularíssimo, a
poucos concedido, de ser santi cado no ventre de vossa mãe,
o con rmando em graça. ue alegria para vosso coração vos
ver livre do pecado, ue é a única coisa ue desagrada a Deus-
Homem, ue vos chamava Pai! ue graças daríeis à Trindade
Beatí ca  por  esse  tão  assinalado  privilégio!  Eu  vos  felicito
com  todo  meu  coração,  pela  inocência  incomparável  ue
tivestes  desde  antes  de  nascer,  e  pela  graça  e  amizade
particular com ue o mesmo Deus vos distinguiu.  Por  esse
privilégio e pela alegria ue ele vos causou, suplico-vos, ó meu

uerido pai, me alcanceis de Deus um grande ódio ao pecado,
e grande amor à virtude e a minha eterna salvação. E como
creio  ue  a  graça  ue  desejo  conseguir  nesta  novena  será
conducente à minha salvação, tenho inteira con ança ue a
alcançarei  por  vossa  poderosíssima  intercessão;  todavia,  se
minha oração não for bem dirigida, endireitai-a vós e rogai
por mim. (Peça as graças que deseja alcançar)
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Dia Segundo
ue  felicidade  a  vossa,  meu  glorioso  Protetor,  serdes

escolhido milagrosamente  para esposo da  Imaculada Maria.
Alegro-me  convosco  pela  satisfação  imensa  ue
experimentastes  na uele  dia  feliz,  em ue  ajuntastes  vossa
sorte  à  da  mesma Mãe de Deus.  ue  inveja  vos  teriam os
mesmos  anjos  por  serdes  o  depositário  da  Mãe do mesmo
Verbo encarnado, e por esse mesmo fato também depositário
do Filho de Deus! Uno meus parabéns aos ue nesse dia vos
dariam os anjos do céu, e de todo coração vos felicito por vos
ter cabido em sorte a mesma Rainha dos anjos, e pelo zelo
com ue dedicou vosso serviço. ue seja para bem tamanha
felicidade!  ue  dita  terdes  sempre  por  companheira  a  ue
levava a Deus! ue felicidade terdes para vosso consolo nas
penas  a  Consoladora  dos  a itos;  para  conselheira  nas
di culdades a sapientíssima Mãe de Deus; e para modelo nas
virtudes a ue é o espelho sem mancha da Majestade divina e
a imagem da bondade de Deus! Por este favor e felicidade tão
grande, peço-vos, poderosíssimo São José, a amizade de Deus,
e  a  proteção  e  amparo  constantes  de  Maria  Santíssima.
Interponde  ao  mesmo tempo vosso  valimento  com Jesus  e
com  vossa  santíssima  esposa,  para  alcançar  as  graças
particulares ue com esta novena pretendo conseguir. (Peça as
graças que deseja alcançar)
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Dia Sétimo
Permiti-me, São José, ue vos acompanhe em espírito no

vosso  desterro  ao  Egito,  para  admirar  vossos  sacri ícios  e
imitar vossas virtudes. Como fazeis para defender a Jesus de
tantos perigos e sobre tudo na morte?  ue dor tão grande
seria para vosso coração amante ver sofrer Jesus e Maria sem
podê-lo remediar! ue sede sofreríeis no deserto, peregrinos
santíssimos! Tirai-me a sede dos prazeres desordenados, dai-
me  fome  e  sede  da  justiça  e  das  virtudes,  sobretudo  da
paciência e morti cação, ue tanto repugnam às inclinações
perversas de minha carne. Entristeçam-me as coisas ue a Vós
entristecem, José pacientíssimo, e saiba eu alegrar-me com as

ue  a  Vós  causam  alegria.  Experimente  minha  alma,
conservando-se  em  graça  de  Deus,  a  mesma  alegria  ue
experimentou vosso delicado coração, uando a nal,  depois
dos  trabalhos  duma perigosa  viagem por  desertos  e  ermos,
vistes a salvo a Jesus e segura em sua casa a vossa amantíssima
Esposa. Goze eu, como gozastes vós na ueda dos ídolos de
Egito,  da  ueda  dos  ídolos  de  meu  coração,  das  afeições
desregradas  e  das  paixões  desordenadas,  de  modo  ue  em
tudo e por tudo agrade a Jesus, a sua santíssima Mãe e a Vós,
meu José,  ue tanto gozais  na glória  de Deus.  Alcançai-me
também a  graça  ue  desejo  conseguir  nesta  novena,  se  for
para maior glória de Deus. (Peça as graças que deseja alcançar)
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Dia Sexto
Ó meu bom pai e amparo dos desamparados, por a uela

alegria ue experimentou vosso coração, ouvindo os louvores
ue a ueles santos velhos tributavam a Cristo, peço-vos ue

não vos  es ueceis  de  mim,  nem de  minha  alma;  fazei  ue
Jesus,  meu  Salvador,  seja  sempre  para  mim  ocasião  de
ressurreição, e não de ueda ou de escândalo. Compadeço-me
ao mesmo tempo de Vós, pacientíssimo José, pela ferida ue

zeram em vosso coração as palavras do santo velho Simeção,
com ue anunciava a Maria ue uma espada de dor havia de
atravessar seu delicadíssimo e amorosíssimo Coração. Em tão
tremenda  ocasião  para  Maria,  Vós  nem poderíeis  remediar
essas  dores,  nem ao menos  ser  testemunha  de  tão  terrível
padecer,  para  consolar  vossa  esposa  com  vossa  presença
material na Paixão de Cristo! Eu sim, ue posso e devo com
minha vida  e  bons  costumes,  consolar  a  Maria,  por ue  fui
parte, com meus pecados, na morte de Jesus e nas dores de
vossa  Esposa  Maria,  e  posso  e  devo  evitar  esses  pecados.
Ajudai, José poderosíssimo, minha pobreza espiritual e poucas
forças, alcançando-me de Nosso Senhor a graça de nunca ser
com minhas culpas, causa das penas de Jesus e das dores de
Maria;  alcançai-me  ao  mesmo  tempo  a  graça  ue  desejo
conseguir nesta novena, se for para maior glória de Deus e
salvação de minha alma. (Peça as graças que deseja alcançar)
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Dia Terceiro
ue pena tão amarga sentiríeis em vosso coração,  José

gloriosíssimo,  uando  em  vossa  humildade  julgastes  dever
separar-vos de vossa esposa Maria! Separar-vos de Maria, ue
amáveis  tanto  e  ue  correspondia  a  vosso  amor com amor
mais  puro,  sincero  e  ardente  do  ue  o  do  mais  abrasado
Sera m!  Compadeço-me  de  Vós  por  a ueles  momentos
terríveis,  e  por  essa  amarga  provação  ue  o  Senhor  vos
permitiu! Mas não temais, José santíssimo, não vos separeis da
Mãe de Deus;  é  vontade de  Deus ue  ueis  ao lado dela.
Maria vos pertence, é vossa por ue é vossa esposa, e por ue
vos  ama.  E  se  Deus  fez  nela  as  maravilhas  de  seu  in nito
poder e in nito amor, não foi para vo-la tirar, senão para ue
Vós sejais a testemunha dessa maravilhas. É o jardim de Deus,
e o paraíso onde tem seu recreio o Filho de Deus, mas Vós sois
o  guarda  desse  jardim,  depositário  desse  imenso  tesouro.
Aceitai,  Santo meu, sinceros parabéns pela parte ativa, ue
vos concede Deus no mistério da Encarnação, e pela sujeição
de Deus-Homem e de sua Santíssima Mãe às vossas ordens.
Por  essa  grande  alegria,  e  também  pela  tristeza  ue  a
precedeu, suplico-vos, meu Pai uerido, me alcanceis de Deus
o conhecimento de minha religião, e a graça de conservar uma
fé  tão  viva  em  todos  seus  mistérios,  ue  esteja  pronto  a
morrer  antes  de  duvidar  de  nenhum  deles;  alcançai-me
outrossim a graça ue nesta novena pretendo conseguir, se for
para maior gloria de Deus e bem de minha alma. (Peça as graças
que deseja alcançar)
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Dia uarto
Esposo  castíssimo  da  Mãe  de  Deus,  uno-me  a  Vós  na

tristeza ue experimentastes em Belém, uando lá chegando,
depois  duma  penosa  viagem,  vistes  vossa  adorada  esposa
Maria e o mesmo Salvador do mundo, ue ela levava em suas
entranhas,  desconhecidos  e  repelidos  de  todas  as  casas  e
pousadas. Ó meu uerido José, como conhecestes então ue o
mundo  é  inimigo  de  Cristo,  e  ue  é  impossível  servir
juntamente dois senhores tão inimigos e contrários! Dai-me a
Jesus, ue tanta alegria vos causou em seu nascimento. Essas
vozes  dos  anjos,  “paz  aos  homens  de  boa  vontade”,  a  vós
principalente  vão  dirigidas;  aceitais  meus  parabéns  pelo
muito amor ue Jesus vos manifesta, escolhendo-vos para seu
pai nutrício e para seu poderoso defensor e amparo. Permiti-
me,  gloriosíssimo e poderosíssimo Santo,  chegar aonde Vós
estais perto de Jesus, contemplar suas virtudes e vossas ditas;
pedi-lhe por mim o ue pedistes para os pastores e para os
reis,  ue  foram  adorá-lo  no  presépio;  pedi-lhe  também as
graças ue desejo conseguir nesta novena, se forem para glória
de Deus, e para salvação de minha alma. (Peça as graças que deseja
alcançar)
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Dia uinto
ue  grande dor sofrestes,  meu  Santo uerido,  uando

vistes derramar o sangue de Cristo na circumcisão! ue crime
cometera  esse  infante  divino,  para  ser  assim  atormentado,
poucos dias depois de nascer? Ah! Não era por seus crimes,

ue não os podia ter uem era Deus, senão pelos meus, esse
padecer de Cristo. Ah! Santo bendito, dai-me a conhecer o
preço  do  sangue  de  Jesus  para  ue  nunca  deixe  perder  a
menor  partezinha  desse  sangue,  senão  ue,  caindo
abundantemente  sobre  minha  alma,  me  lave  e  puri ue.
Permiti-me,  São  José,  ue  para  conseguir  graça  tão
importante me chegue perto de Vós,  para escutar atento,  e
receber com fruto o nome de Jesus, ue por ordem de Deus,
dais  Vós  mesmo  ao  Filho  de  Deus  encarnado,  Jesus  é  seu
nome. Ele salvará o povo de Israel do pecado ue cometera;
mas  o  salvador  e  amparador  desse  Jesus  sois  Vós,  José
gloriosíssimo.  ue  alegria  a  vossa  uando  lhe  destes  esse
nome, sabendo ue não era vazio de signi cação, senão ue
pelo contrário,  essa criança,  ue o povo chama vosso lho,
salvaria o mundo e abriria as portas do céu! Dai-me a Jesus,
Vós  ue  o  guardais,  ue  seja  para  mim Jesus,  isto  é,  meu
salvador  em vida  e  meu  prêmio  na  morte.  Por  esse  nome
glorioso peço-vos também as graças ue desejo alcançar nesta
novena,  se  hão de  ser  para  glória  de  Deus  e  para  bem de
minha alma. (Peça as graças que deseja alcançar)
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