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Coleçâo N o v e n a s  e  o r a ç ô e s

♦Adoraçào ao Santissimo Sacramento • Compaixâo de Maria (A). 
Setenârio das Dores de Nossa Senhora • Devocionârio de Santo 
Antônio: novena, trezena, oraçoes diversas • Devocionârio de Sào 
Miguel Arcanjo • Livro do terço dos homens • Manual do cristào: 
oraçoes diârias • Mistérios do rosârio • N ossa Senhora da Conceiçào 
Aparecida • N ossa Senhora do Perpétuo Socorro: màe acolhedora • 
Nossa Senhora do Perpétuo Socorro: màe carinhosa • Nossa Senhora 
do Perpétuo Socorro: màe companheira • N ossa Senhora do Perpétuo 
Socorro: màe do belo amor • Novena ao Espfrito Santo • Novena bem- 
aventurada Albertina Berkenbrock • Novena bem-aventurada Fran- 
cisca de Paula de Jesus -  Nhâ Chica • Novena bem-aventurada Lin- 
dalva Justo de Oliveira • Novena Mblica de Sào José • Novena Divina 
Misericordia • Novena do Espfrito Santo: a cura do coraçào • Novena 
e triduo Santa Rita de Câssia • Novena Frei Galvào • Novena Irmà 
Dulce • Novena Menino Jesus de Praga • Novena Nossa Senhora Aux- 
iliadora • Novena Nossa Senhora das Graças (Medalha Milagrosa) • 
Novena Nossa Senhora de Fâtima • Novena Nossa Senhora de Nazaré
• Novena N ossa Senhora Desatadora de N os • Novena N ossa Senhora 
do Carmo • Novena Padre Eustâquio • Novena Padre Pio de Pietrel- 
cina • Novena Rezando com Nossa Senhora do Perpétuo Socorro • 
Novena Rezando com os anjos • Novena Rezando com Sào Camilo 
de Lélis • Novena Rezando com Sào José • Novena Sagrado Coraçào 
de Jesus • Novena Salve, Rainha, Màe de Misericordia • Novena Santa 
Bârbara • Novena Santa Clara • Novena Santa Edwiges • Novena Santa 
Luzia • Novena Santa Teresa de Calcutâ • Novena Santa Teresinha do 
Menino Jesus • Novena Santo Antônio de Categero • Novena Santo 
Expedito • Novena Sào Benedito • Novena Sào Bento • Novena Sào 
Brâs • Novena Sào Cristovào • Novena Sào Francisco de A ssis • N o
vena Sào Joào Maria Vianney • Novena Sào Joào Paulo II • Novena 
Sào Jorge • Novena Sào Judas Tadeu • Novena Sào Sebastiào • Novena 
Sào Tards io • Ofîcio de Nossa Senhora • Oraçoes ao Espfrito Santo
• Oraçoes de esperança para o doente • Oraçoes do Cristào -  Portu- 
guês-Latim • Pequena coroa de Nossa Senhora • Rezando com Santa 
Paulina • Rosârio das sete dores de Nossa Senhora •  Santo rosârio (O): 
terço • Santo rosârio de N ossa Senhora (O)
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19 DE MARÇO

N ovena E FESTA 

EM LOUVOR A SÂO JOSÉ, 

PATRONO DA iûREJA

Celebramos a cada ano, com todo fervor, 
as duas festas liturgicas em louvor a Sâo José, 
esposo de Maria: 19 de março como o patrono 
da Igreja e 1° de maio como patrono dos tra- 
balhadores. Uma novena bem fervorosa e pelo 
menos uma santa comunhâo e a assistência à 
Santa Missa sâo recomendadas todas as quar- 
tas-feiras; se pudermos, recitemos as Sete Do
res e Sete Alegrias de Sâo José. Que pratica tâo 
eficaz para obter a proteçâo do céu! Seja toda 
quarta-feira o "nosso dia" de Sâo José. Nesse 
dia, podemos doar alguma esmola ou ainda 
oferecer alguma boa obra em honra do grande 
santo. Incentivamos no seio da familia esta de- 
voçâo, procurando ter em lugar de honra, tam- 
bém entronizada no lar, a imagem de Sâo José 
ou da Sagrada Familia. Os pais transmitam aos
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filhos a herança de uma fervorosa devoçâo a 
Sâo José. Nâo desprezemos, por respeito huma- 
no, qualquer meio que nos leve a cultivar esta 
rica e bela devoçâo. O escapulario de Sâo José, 
hoje tâo propagado e miraculoso, por que nâo 
o procurar e trazer ao peito? Ou o cordâo ben- 
to? Enfim, tudo quanto nos leve a uma uniâo 
estreita de amor e de fidelidade ao querido e 
poderoso Sâo José, nâo desprezemos. Tudo 
a Jesus por Maria, tudo a Maria por José (cf. 
BRANDÂO, 1957, p. 175-178)!
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APRESENTAÇÂO

Queremos, com esta novena, destacar a 
figura de Sâo José como um exemplo a ser se- 
guido por todos os cristâos. Sua vida e missâo 
nos ajudam a acreditar que também nos pode- 
mos acrescentar coisas boas para o mundo a 
nossa volta. Ajudados pela intercessâo de Sâo 
José, vamos renovar a nossa fé em Jesus Cristo.

A celebraçâo da festa de Sâo José tem 
profundas raizes biblicas. Sâo José é o ultimo 
patriarca que recebe as comunicaçôes do Se- 
nhor através da humilde via dos sonhos (cf. Gn 
28,12-14; Mt 1,20-24). Assim como o antigo José 
é o homem justo e fiel (cf. Mt 1,19) que Deus 
pôs como guarda de sua casa, ele também liga 
Jesus, rei messiânico, à descendência de Davi 
(cf. Mt 1,1-16; Lc 3,23-38). Esposo de Maria e pai 
adotivo de Jesus, guia a Sagrada Familia na fuga 
e no retorno do Egito, refazendo o caminho do 
Êxodo (cf. Gn 37; 50,22-26; Mt 2,13-21). Pio IX 
declarou-o patrono da Igreja universal e Joâo 
XXIII inseriu seu nome no Cânon Romano (Mis- 
sal Romano, p. 563).
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O QUE É SER UM DEVOTO 
DE SÂO JOSÉ?

É tornar-se um propagador dessa devo
çâo, pois o devoto de Sâo José recebe como 
graça o dom do amor. Ele começa a crescer na 
vida de oraçâo pessoal, na veneraçâo a Nossa 
Senhora e num grande amor a Jesus, pois é im- 
possivel ser devoto de Sâo José sem crescer no 
amor a Maria e a Jesus.

O devoto começa a perceber que tudo 
vem de Deus e que tudo é graça. Ele busca, por 
meio das virtudes de Sâo José, ser um cristâo te- 
mente a Deus, procurando em tudo fazer a von- 
tade de Deus. Em tudo, o devoto de Sâo José 
vê e percebe a açâo maravilhosa da Providência 
Divina. O devoto torna-se um mistico. Vive na 
presença de Deus e tudo faz para a maior hon
ra e glôria d'Ele. Procura levar todos a Jesus por 
meio de Maria e José. O devoto de Sâo José bus
ca no seu dia a dia dar testemunho do Evange- 
lho no seguimento de Jesus Cristo, participan- 
do da comunidade como membro vivo de uma 
Igreja servidora e misericordiosa, defendendo a 
vida e construindo a cultura da paz (cf. LASCIO, 
2009, p. 16-17 e 21).
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Deve-se ter uma devoçâo profunda a Sâo 
José, depois de Jesus Cristo, merecedor de nos- 
sa adoraçâo, e a Maria Santissima (cf. Lc 1,48). 
Nâo ha outra devoçâo mais justa e solida do 
que essa, pois os que têm a ventura de abraça- 
-la logo sentem seus maravilhosos efeitos. Ca- 
minham de virtude em virtude, de graça em 
graça, até atingir um elevado grau de perfeiçâo. 
Nenhum outro santo tem maior direito ao nos- 
so amor, confiança e homenagens. Parece que, 
aos demais santos, Deus concedeu nos socor- 
rerem em certas necessidades. A experiência, 
porém, nos ensina que Sâo José nos vale em to- 
das indistintamente. Com isso, o Divino Mestre 
quer ensinar-nos e provar que, assim como Sâo 
José obedeceu prontamente a Ele na terra (cf. 
Lc 2,51), também o faz com a mesma prontidâo 
no céu, atendendo a todos os desejos dele (cf. 
Ap 8,3-4), pois a sua grandeza decorre de suas 
prerrogativas, de sua dignidade de esposo de 
Maria e pai adotivo de Jesus (cf. FERREIRA, 2010, 
p. 4 e 45).

DIA 19 DE M ARÇO

De acordo com o martirologio romano, 
19 de março é "o dia do nascimento [celestial] 
de Sâo José, esposo da Santissima Virgem Maria
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e confessor que o Sumo Pontifice Pio IX, aten- 
dendo aos desejos e oraçoes de todo o mundo 
catôlico, proclamou Patrono da Igreja Univer- 
sal", segundo FERREIRA (2010, apud BUTTER, 
1987, p. 224-225).

No que diz respeito ao Ocidente e a algu- 
mas referências irlandesas, a mençâo explicita 
mais antiga a Sâo José em 19 de março, nôs a 
temos em um manuscrito que se conserva em 
Zurique (Rh 30,3); trata-se do martirolôgio de 
Rheinau, que é do século VIII e tem sua origem 
no Norte da França ou na Bélgica. No primeiro 
missal romano impresso (1474) nâo existe co- 
memoraçâo alguma de Sâo José, nem consta 
sequer no calendario o seu nome. Encontramos 
uma Missa em sua honra em Roma pela primei- 
ra vez em 1505, embora um breviario romano 
de 1482 lhe indique uma festa com nove liçoes. 
No começo do século XV, escritores influentes 
como o cardeal Pedro d'Ally, Joâo Gerson e S. 
Bernardino de Sena esposaram fervorosamente 
sua causa. E foi sem duvida principalmente de- 
vido à influência deles que, antes do final desse 
mesmo século, sua festa começou a ser liturgi- 
camente celebrada em muitas partes da Europa 
ocidental. Carece inteiramente de fundamento 
a suposiçâo de que foram os carmelitas que 
trouxeram do Oriente essa devoçâo. Mas, dessa
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época em diante, a devoçâo difundiu-se rapida- 
mente, e, sem duvida, o zelo e o entusiasmo da 
grande Santa Teresa para com Sâo José é que 
marcaram profundamente a Igreja.

A sua festa que existia em varios lugares 
e em datas diversas foi afixada em 19 de março 
no século XV e o Papa Gregorio XV estendeu-a, 
em 1621, à Igreja Universal.
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