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UM GUIA  
PARA OS ADULTOS

Certo dia, uma criança parou admirando o jeito 
como sua avó rezava, ajoelhada diante da ima-
gem de São José. A pequena criança não enten-
deu bem o que estava acontecendo, mas sentia 
que aquele José se tratava de alguém importante, 
já que sua avozinha rezava com muita devoção e 
carinho. Logo perguntou: “Vovó, quem é esse José 
para quem que a senhora reza tanto?”. E foi com 
essa pergunta que começou um belo ensinamento 
sobre a vida desse grande santo de Deus.

Assim como essa pequena criança, muitas ou-
tras sentem o desejo de conhecer a vida dos san-
tos para os quais os adultos recorrem e dirigem 
suas orações e pedidos. Conhecer melhor essas 
pessoas declaradas santas pela Igreja nos leva a 



aprender com elas a maneira mais adequada de 
trilhar o caminho de Deus, pois os santos sou-
beram fazer isso muito bem, tornando-se bons 
amigos de Deus.

É importante que os pais contem para seus 
filhos a história dos santos, suas virtudes, o ca-
minho de fé por eles trilhado e como esses san-
tos souberam amar e seguir a Cristo, realizando 
a vontade de Deus em suas vidas. É com essa 
intenção que a coleção Amiguinhos de Deus pre-
tende apresentar, de maneira acessível às crian-
ças, a história de alguns santos e santas de Deus. 
Vamos começar contando a história de São José, 
o pai adotivo de Jesus.



SÃO JOSÉ, UM CORAÇÃO DE PAI

Olá, amiguinhos! Tenho um convite especial 
para fazer a vocês. Vamos conhecer a história de 
São José, o pai adotivo de Jesus?

José foi uma pessoa fundamental na vida de 
Jesus, pois recebeu de Deus a importante missão 
de acolher e amar Jesus como seu próprio filho. 
São José sabia que essa missão, reservada a ele 
pelo Senhor, era grandiosa e especial. E, mesmo 
questionando os planos de Deus no início, José 
soube sempre fazer a vontade de Deus durante 
toda a sua vida.

Amiguinhos, São José foi humilde, justo, con-
fiante em Deus e fiel, mas, acima de tudo, ele foi 
alguém que muito amou. Ele soube amar a Jesus 
com coração de pai.

Que ele nos ajude a amarmos os amiguinhos 
e as amiguinhas, e a sempre buscarmos fazer  
a vontade de Deus em nossa vida!



Há mais de dois mil anos,  
viveu um homem especial,  

que recebeu a grande missão  
de ser o pai adotivo de Jesus,  

o Filho de Deus. 
E esse homem foi José.



Ele era descendente do rei Davi.  
Sendo assim, vinha de uma família  

importante, a família real.





José era um jovem simples  
e humilde, e, em sua vida,  

buscou sempre fazer  
a vontade de Deus  

e seguir os Mandamentos,  
que aprendeu de seus pais.  
Foi também de seus pais  

que aprendeu a ser carpinteiro,  
profissão que exercia  

com muito empenho e carinho.



Certo dia, nosso José se viu apaixonado por 
uma linda jovem, Maria. Ela era encantadora e 

transmitia paz e alegria por onde passava. 



José tinha a certeza de que Deus havia 
preparado aquela moça para ser a sua 

companheira para o resto da vida.



O tempo foi passando,  
logo eles ficaram noivos.  
Maria estava prometida  
em casamento a José,  
e os corações dos dois  

estavam repletos de alegria  
e de entusiasmo.

Os preparativos para  
o grande dia do matrimônio 

estavam a todo vapor...  
E é aqui que a nossa história  

ganha um novo sentido!




