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Caderno de Orações a São José
Oração a São José
Ó glorioso São José, a quem foi dado o poder de tornar possíveis
as coisas humanamente impossíveis,
vinde em nosso auxílio nas dificuldades em que nos achamos.
Tomai sob a vossa proteção a causa que vos confiamos,
para que tenha uma solução favorável.
Ó Pai muito amado, em vós depositamos toda 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 o pai e protetor da nossa e impetrai-nos a graça de vivermos
e morrermos no amor de Jesus e Maria.
São José do perpétuo socorro, rogai por nós que recorremos a vós.
amém
Oração a São José
para pedir a Graça da Boa Morte
São José, que morrestes nos braços de Jesus e Maria,
meu amável protetor,
socorrei-me em todas as necessidades e perigos da vida,
mas principalmente na hora suprema,
vindo suavizar minhas dores,
enxugar minhas lágrimas,
fechar suavemente meus olhos, enquanto pronunciar os dulcíssimos nomes:
Jesus, Maria, José, salvai a minha alma.
Amém
Oração a São José
de São Clemente
São José, ó meu terno pai,
ponho-me para sempre sob a vossa proteção;
considerai-me como vosso filho e preservai-me de todo o pecado.
Lanço-me nos vossos braços para que me acompanheis no caminho da virtude,
e me assistais na hora da minha morte.
Jesus, Maria, José, eu vos dou meu coração e minha alma.
Jesus Maria, José, assisti-me na última agonia.
Jesus, Maria, José, expire em paz entre vós minha alma.
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Amém
Ladainha de São José
Senhor, tende piedade de nós.
Jesus Cristo, tende piedade de nós.
Senhor, tende piedade de nós.
Jesus Cristo, atendei-nos.
Deus Pai celestial, 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.
Ínclito descendente de Davi.
Luz dos patriarcas,
Esposo da Mãe de Deus,
Casto guarda da Virgem,
Sustentador do Filho de Deus,
Chefe da Sagrada Família,
José Justíssimo,
José castíssimo,
José prudentíssimo,
José fortíssimo,
José obedientíssimo,
José Fidelíssimo,
Espelho de paciência,
Amante da pobreza,
Modelo dos operários,
Honra da vida doméstica,
Guarda das virgens,
Amparo das famílias,
Consolo dos míseros,
Esperança dos enfermos,
Padroeiro dos moribundos,
Terror dos demônios,
Protetor da Santa Igreja.
Cordeiro de Deus, que tirais os pecados
do mundo, perdoai-nos, Senhor.
Cordeiro de Deus, que tirais os pecados
do mundo, tende piedade de nós.
Constituiu-o senhor de sua casa.
E príncipe de todas suas possessões.
O Deus, que por uma inefável providência vos dignastes escolher
o bem-aventurado São José para esposo de vossa Mãe Santíssima,
concedei-nos que aquele mesmo que na terra veneramos como protetor,
mereçamos, tê-lo no céu por intercessor.
Vós que viveis e reinais por todos os séculos.
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Amém
Terço de São José
Orar o PAI NOSSO
Meu glorioso São José,
nas vossas maiores aflições e atribulações, o anjo não vos valeu?
Valei-me, São José.
Orar o AVE MARIA
São José, valei-me.
A vós glorioso São José, ofereço este terço
em louvor e gloria de Jesus, Maria e José,
para que seja minha luz, minha guarda, minha guia;
proteção, defesa, amparo, fortaleza,
alegria em todos os meus trabalhos, tribulações e agonia.
Pelo nome de Jesus, pela glória de Maria,
imploro o vosso poderoso patrocínio,
para que me alcanceis a graça que desejo.
Falai em meu favor, advogai em minha causa,
no céu, na terra, alegrai a minha alma para honra e glória vossa.
Jesus, Maria, José.
Que assim seja.
Amém
Oração a São José
A vós São José, recorremos na nossa tribulação,
e depois de ter implorado o auxílio da vossa Santíssima Esposa,
cheios de confiança, solicitamos o vosso patrocínio.
Por esse laço sagrado de caridade que vos uniu à
Virgem Imaculada Mãe de Deus,
e pelo amor paternal que tivestes para com o Menino Jesus,
ardentemente suplicamos que lanceis
um olhar benigno à herança que Jesus Cristo
conquistou como o seu sangue, e nos assistais,
nas nossas necessidades, com o vosso auxílio e poder.
Protegei, ó guarda providente da Divina Família,
a raça escolhida de Jesus Cristo;
afastai para longe de nós, ó Pai amantíssimo,
a peste do erro e do vício; assisti-nos do alto do céu,
ó nosso fortíssimo sustentáculo, na luta contra o poder das trevas;
e, assim como outrora salvastes da morte a vida ameaçada
do Menino Jesus assim também defendei agora
a Santa Igreja de Deus contra as ciladas
dos seus inimigos e contra toda a adversidade.
Amparai a cada um de nós, com vosso constante patrocínio,
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a fim de que o vosso exemplo e sustentados com o vosso auxílio,
possamos viver virtuosamente, piedosamente morrer,
e obter no Céu a eterna bem-aventurança.
Amém
Sete domingos em Honra de São José
Deus e Senhor meu, em quem eu creio,
espero e a quem amo sobre todas as coisas,
tende piedade de mim e escutai meus rogos.
E vós, bondoso São José,
intercedei por mim e facilitai-me a graça que desejo alcançar.
1- Glorioso São José, grande foi a vossa amargura e angústia na perplexidade de abandonardes a
Virgem ilibada. Mas indescritível foi vossa alegria, quando o Anjo vos revelou o soberano mistério
da Encarnação. (Orar o Pai Nosso, Ave Maria e Glória).
2- Felicíssimo São José, que fostes escolhido para ser o Pai adotivo do Verbo Encarnado, a dor que
sentistes ao ver nascer em tanta pobreza o Deus Menino, se vos mudou em júbilo celeste ao
ouvirdes os louvores angélicos, contemplando a glória daquela noite brilhante. (Orar o Pai Nosso,
Ave Maria e Glória).
3- Obedientíssimo São José, o sangue precioso que o Divino Infante derramou na circuncisão,
causou-vos profunda tristeza. Mas o nome de Jesus vos reanimou e encheu de inefável alegria.
(Orar o Pai Nosso, Ave Maria e Glória).
4- Glorioso São José, a profecia de Simeão sobre os sofrimentos que atingiriam a Jesus e Maria, vos
causou intensa amargura. A salvação e ressurreição que segundo a profecia se sucederiam aos
sofrimentos, encheram-vos porém, de sumo gozo. (Orar o Pai Nosso, Ave Maria e Glória).
5- Glorioso São José, quanto sofrestes para alimentar e servir o Filho do Altíssimo, especialmente
na fuga para o Egito. Grande porém, foi vossa alegria, por terdes sempre convosco o próprio Deus,
e verdes cair por terra os ídolos egípcios. (Orar o Pai Nosso, Ave Maria e Glória).
6- Glorioso São José, que cheio de pasmo vistes o Rei do Céu submisso às vossas ordens. Se a
vossa consolação, ao reconduzi-lo do Egito, foi turbada pelo temor de Arquelau, contudo,
sossegado pelo Anjo, permanecestes alegre em Nazaré com Jesus e Maria. (Orar o Pai Nosso, Ave
Maria e Glória).
7- Glorioso São José, sem culpa vossa, perdestes o Menino Jesus. Com grande angústia, o
procurastes durante três dias, até que, com sumo júbilo, o reencontrastes no templo entre os
doutores. (Orar o Pai Nosso, Ave Maria e Glória).
8.- Deus, que por vossa inefável Providência vos dignastes escolher o bem-aventurado São José
para Esposo de Vossa Mãe Santíssima, concedei-nos que aquele mesmo que na terra veneramos
como protetor, mereçamos tê-lo no céu por nosso intercessor. Vós que viveis e reinais por todos os
séculos.
Amém
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Devoção manifestada por São José, confirmada e indulgenciada pelos Papas, principalmente por
PIO IX, indicada para os casos difíceis e importantes da vida.
Oração da Manhã
São José, do céu a glória,
esperança verdadeira
que reluz na nossa vida,
proteção de todo o mundo,
ouve os cantos e louvores
da Igreja agradecida.
A ti, filho de Davi,
como esposo de Maria
escolheu o Criador.
Quis que fosses pai do Verbo
e da nossa salvação
diligente servidor.
Reclinado no presépio,
o Esperado dos profetas,
Redentor do mundo inteiro,
tu contemplas, venturoso,
e, unido à Virgem Mãe,
o adoras por primeiro.
O Senhor e Deus do mundo,
Rei dos reis, a cujo aceno
se ajoelha o céu fulgente
e os infernos estremecem,
revestindo a nossa carne,
fez-se a ti obediente.
Glória eterna à Divindade,
Unidade na Trindade,
Deus imenso, sumo Bem,
que te deu tão grande graça.
Por ti, dê-nos sua vida
e alegria eterna.
Amém
Oração da Tarde
Celebre a José a corte celeste,
prossiga o louvor o povo cristão:
Só ele merece à Virgem se unir
em casta união.
Ao ver sua Esposa em Mãe
transformar-se
José quer deixar Maria em Segredo.
Um anjo aparece: "É obra de Deus!"
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Afasta-lhe o medo.
Nascido o Senhor, nos braços o estreitas.
A ti tem por guia, a Herodes fugindo.
Perdido no templo, és tu que o encontras,
chorando e sorrindo.
Convívio divino a outros, somente
após dura morte é dado gozar.
Mas tu, já em vida, abraças a Deus,
e o tens no teu lar!
Ó dai-nos, Trindade, o que hoje pedimos:
Um dia no céu, cantarmos também
o canto que canta o esposo da Virgem
sem mácula.
Amém
Oração ao Glorioso Patriarca São José
Lembrai-vos, ó puríssimo esposo da Virgem Maria,
ó meu protetor, São José,
que nunca se ouviu dizer ficasse sem consolo
quem invoca vossa proteção e solicita vosso apoio.
Cheio de confiança apresento-me diante de vós
e animado de fervor me recomendo a vós.
Ah! Não desprezeis minha súplica, Pai nutrício do Redentor,
mas dignai-vos acolhê-la piedosamente.
Amém
Oração a São José
para os momentos de dificuldades e incertezas
Senhor meu Deus, não sei para onde vou indo.
Não distingo o caminho em frente.
Nem posso saber ao certo onde ele findará.
Na verdade não me conheço, e o fato de pensar
que estou seguindo tua vontade,
não quer dizer que eu esteja sendo fiel a ela.
Mas creio que o desejo de agradar, agrada-te realmente.
E espero manter esse desejo em tudo quanto fizer.
Espero jamais fazer qualquer coisa alheia a esse desejo.
Sei que se agir assim, tu me conduzirás no rumo certo,
embora eu nada possa saber sobre ele.
Por isso sempre confiarei em ti,
ainda que me sinta desorientado ou à beira da morte.
Nada recearei, pois tu estás sempre comigo,
e nunca me deixarás enfrentar sozinho o perigo.
Amém
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Oração para pedir a Fé a São José
São José, tu foste a árvore abençoada por Deus,
não para dar frutos, mas para dar sombra;
sombra protetora de Maria, tua esposa;
sombra de Jesus, que te chamou de pai
e ao qual tu te entregaste totalmente; tua vida,
feita de trabalho e de silêncio,
me ensina a ser eficaz em todas as situações;
me ensina, acima de tudo, a esperar na obscuridade firme na fé;
sete dores e sete alegrias resumem tua existência:
foram as alegrias de Cristo e de Maria,
expressão de tua dedicação sem limites.
Que teu exemplo me acompanhe em todos os momentos:
florescer onde a vontade do Pai me colocou;
saber esperar, entregar-me sem reservas até que a tristeza
e a alegria dos outros sejam minha própria tristeza e minha própria alegria.
Amém
Oração Vocacional
Senhor da messe e pastor do rebanho,
faze ressoar em nossos ouvidos teu forte e suave convite:
"Vem e segue-me"!
Derrama sobre nós o teu Espírito,
que ele nos dê sabedoria para ver o caminho
e generosidade para seguir tua voz. Senhor,
que a messe não se perca por falta de operários.
Desperta nossas comunidades para a missão.
Ensina nossa vida a ser serviço.
Fortalece os que querem dedicar-se ao Reino,
na vida consagrada e religiosa. Senhor,
que o rebanho não pereça por falta de pastores.
Sustenta a fidelidade de nossos bispos, padres e ministros.
Dá perseverança a nossos seminaristas.
Desperta o coração de nossos jovens para
o ministério pastoral em tua Igreja.
Senhor da messe e pastor do rebanho,
chama-nos para o serviço de teu povo. Maria,
Mãe da Igreja, modelo dos servidores do Evangelho,
ajuda-nos a responder "sim".
Amém
Oração a São José
para pedir a coerência de vida
Jesus, Filho eterno do Pai,
palavra de Deus feito carne no ventre de Maria,
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Senhor e rei pacífico ungido pelo Espírito Santo,
com tua mensagem aprendemos a verdade sobre o homem.
Por isso pedimos que nos dês forças para sermos coerentes
com o Evangelho no qual pusemos nossa fé.
Que não meçamos sacrifícios para assegurar a todos a condição
de autênticos filhos de teu Pai e teus irmãos.
Faze com que assim a evangelização seja verdadeiramente libertadora
e alcance sua plena realização na comunhão de todos contigo,
Jesus Cristo. Segundo a vontade do Pai universal dos homens,
no amor do Espírito que ambos nos presenteiam a cada dia sem reservas.
Amém
Oração a São José
pelos menores abandonados
Pai querido, obrigado porque nos colocais a serviço da vida!
Tornai-nos sensíveis à dramática situação de milhões de menores empobrecidos
e marginalizados no meio de tanta riqueza deste imenso Brasil!
Com eles, Jesus, vosso Filho e nosso Irmão Libertador,
se identifica ao dizer com amor:
"Quem acolhe o menor, a mim acolhe".
Convertei-nos, Pai querido,
pela força do Espírito Santo que nesses menores clama por justiça.
Fazei que acolhendo-os com carinho tenhamos coragem de arrancar pela raiz
o pecado e de construir a tão sonhada sociedade justa e fraterna.
Permite, Senhor, que em nossas casas e praças
as crianças sorrindo brinquem em paz!
Amém
Oração a São José
pelos pais
A vós, São José, recorremos na nossa tribulação,
cheios de confiança solicitamos a vossa proteção no dia de hoje
para todos os pais de família.
Vós fostes o pai adotivo de Jesus,
soubestes amá-lo, respeitá-lo e educá-lo com amor e dedicação,
como vosso próprio filho.
Olhai todos os pais do mundo e especialmente de nossa comunidade,
para que com amor e dedicação eduquem seus filhos na fé cristã e para a vida.
Protegei todos os pais doentes que sofrem por não poderem dar saúde,
educação e casa decente para seus filhos.
Protegei todos os pais que trabalham arduamente no dia-a-dia
para não faltar nada a seus filhos.
Protegei todos os pais que se dedicam de corpo e alma à sua família.
Iluminai todos os pais que não querem assumir sua paternidade.
Iluminai todos os pais que desprezam seus filhos e esposas.
Enfim, olhai por todos os pais para que assumam
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e vivam com alegria sua vocação paterna.
Amém
Oração dos pais pelas vocações
Senhor, Jesus Cristo, chama para tua Igreja muitos e santos sacerdotes,
religiosos e religiosas, missionários e missionárias.
Se for do teu agrado chama também desta nossa família algum filho
ou alguma filha para que se consagre inteiramente a ti, no serviço de tua Igreja.
Dá-nos, assim, o privilégio e a alegria de poder
colaborar contigo na salvação do mundo inteiro.
Amém
Oração do Ato de entrega a São José
Não há dúvida de que desejas alguma
coisa de mim, Senhor Jesus.
Todas essas portas abertas de um só golpe.
A vida inteira diante de mim: não é um sonho.
Queres alguma coisa de mim, Senhor.
Aqui estou, como São José,
que não duvidou de sua ação e colocou-se totalmente à disposição
para colaborar na realização do plano da salvação.
Amém
Oração a São José
pelos migrantes
Os homens de nossas cidades vivem solitários, com fome e sede de Deus.
Os migrantes chegam de todos os recantos do Brasil:
os bairros se multiplicam em nossas cidades. Faltam igrejas e sacerdotes.
Senhor Jesus, que chamaste os homens simples dos lagos e
campos da Palestina para fazê-los apóstolos de teu Reino,
chama também os jovens corajosos das escolas,
do campo e das fábricas de nossa cidade para consagrá-los profetas
e missionários de tua igreja salvadora.
Dá a todos a tua sabedoria divina,
suscitando a fé e quebrando as correntes do medo e das resistências.
Dize a todos os jovens que vale a pena ser sacerdote de Cristo
e lutar pelo seu Reino de fraternidade, justiça,
esperança e paz. Suscita em tua Igreja jovens para se consagrarem
ao serviço de teu Reino na Vida Religiosa,
suscita leigos para a ação pastoral em nossas comunidades
e dispõe o coração de todos os cristãos ao Evangelho.
Amém
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Oração a São José
pela Igreja
A ti, São José, recorremos em nossa tribulação e cheios de confiança.
Solicitamos o teu patrocínio.
Por esse laço sagrado de caridade que te uniu à Virgem Imaculada,
Mãe de Deus, e pelo amor paternal que tiveste ao menino Jesus,
ardentemente suplicamos, que lances um olhar benigno
sobre a herança que Jesus Cristo conquistou com o seu sangue
e nos socorras em nossas necessidades com o teu auxílio e poder.
Protege, ó guarda providente da sagrada família, o povo eleito de Jesus Cristo.
Afasta para longe de nós, ó Pai amantíssimo, a peste do erro e do vício.
Assisti-nos do alto do céu,
ó nosso fortíssimo sustentáculo na luta contra o poder das trevas,
e assim como outrora salvastes da morte a vida ameaçada do menino Jesus,
assim também defende agora a santa Igreja de Deus das ciladas de seus inimigos
e de toda adversidade.
Ampara a cada um de nós com o teu constante patrocínio,
a fim de que, com o teu exemplo e sustentados com o teu auxílio,
possamos piedosamente, e obter no céu a eterna bem-aventurança.
Amém
Oração a São José
pelas famílias
Senhor Jesus Cristo, vivendo em família com Maria, tua Mãe,
e com São José, teu pai adotivo, santificaste a família humana.
Vive também conosco, em nosso lar, e assim formaremos uma pequena Igreja,
pela vida de fé e oração, amor ao Pai e aos irmãos, união no trabalho,
respeito pela santidade do matrimônio e esperança viva na vida eterna.
Tua vida divina, alimentada nos sacramentos,
especialmente na Eucaristia e na tua palavra, nos anime a fazer o bem a todos,
de modo particular aos pobres e necessitados.
Em profunda comunhão de vida nos amemos na verdade,
perdoando-nos quando necessário, por um amor generoso,
sincero e constante. Afasta de nossos lares, Senhor Jesus,
o pecado da infidelidade, do amor livre, do divórcio, do aborto,
do egoísmo, da desunião e toda influência do mal e do demônio.
Desperta em nossas famílias vocações para o serviço e ministério dos irmãos,
em especial, vocações sacerdotais e religiosas.
Que nossos jovens, conscientes e responsáveis,
se preparem dignamente para o santo matrimônio.
Senhor Jesus Cristo, dá, enfim, às nossas famílias,
coragem nas lutas, conformidade nos sofrimentos,
alegria na caminhada para a casa do Pai.
Amém
Oração a São José
pelas famílias
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Ó Deus, do qual provém toda paternidade, nos céus como na terra,
tu, Pai, que és amor e vida, pelo teu Filho Jesus Cristo,
"nascido de uma mulher",
faze que na terra inteira cada família humana
se torne verdadeiro santuário de vida e amor,
para as gerações que incessantemente se renovam.
Faze que a tua graça oriente sempre os pensamentos
e as ações dos esposos para o maior bem das suas famílias,
de todas as famílias do mundo.
Faze que as novas gerações encontrem na família um apoio sólido,
e as faça crescer na verdade e no amor.
Faze que o amor, consolidado pela graça do sacramento do matrimônio,
seja sempre mais forte do que todas as fraquezas,
mais forte do que todas as fraquezas, mais forte do que todas as crises,
que, por vezes, se verificam nas nossas famílias.
Faze enfim nós te pedimos por intercessão da Sagrada Família de Nazaré
que em todas as nações da terra a Igreja possa realizar com fruto a sua missão,
na família e pela família.
Tu, ó Pai, que és a vida, a verdade e o amor,
na unidade do Filho e do Espírito Santo.
Amém
Ave, ó São José
Ave, ó São José,
homem justo,
esposo Virginal de Maria,
e pai davídico do Messias;
bendito és tu entre os homens,
e bendito é o filho de Deus
que a ti foi confiado: Jesus.
São José, Padroeiro da Igreja universal,
guarda as nossas famílias
na paz e na graça divina,
e socorre-nos na hora
da nossa morte.
Amém
Oração a São José
pela Santa Igreja
A vós, São José, recorremos em nossa tribulação e depois de ter implorado
o auxílio de vossa santíssima esposa,
cheios de confiança solicitamos, também, o vosso patrocínio.
Por esse laço sagrado de caridade que vos uniu à Virgem Imaculada,
Mãe de Deus, e pelo amor paternal que tivestes ao menino Jesus,
ardentemente suplicamos que lanceis um olhar benigno
sobre a herança que Jesus Cristo conquistou com o seu sangue
e nos socorrais em nossas necessidades com o vosso auxílio e poder.
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Protegei, ó guarda providente da divina família,
o povo eleito de Jesus Cristo.
Afastai para longe de nós, ó Pai amantíssimo,
a peste do erro e do vício.
Assisti-nos do alto do céu,
ó nosso fortíssimo sustentáculo na luta contra o poder das trevas,
e, assim como outrora salvaste da morte a vida ameaçada do Menino Jesus,
assim também defendei a santa Igreja de Deus
das ciladas de seus inimigos e de toda a adversidade.
Amparai a cada um de nós com o vosso constante patrocínio,
a fim de que, com o vosso exemplo e sustentados com o vosso auxílio,
possamos viver virtuosamente, morrer piedosamente
e obter no céu a eterna bem-aventurança.
Amém
Oração a São José
pelos Trabalhadores
Ó Pai, nós vos louvamos porque vos revelastes como trabalhador,
criando, conservando a criação, e chamando-nos para aperfeiçoá-la.
Vosso Filho e nosso irmão Jesus também trabalhou com suas mãos,
sentiu a resistência da matéria, o cansaço do corpo e o suor do rosto.
Nós vos agradecemos pelo trabalho que podemos fazer no campo e na cidade.
Por ele ganhamos o pão para nós e para nossas famílias.
Olhai, ó Pai, para todos que querem trabalhar e não podem.
Olhai para os desempregados, os doentes, os idosos e os marginalizados.
Nós vos pedimos por todos aqueles que criam possibilidades de trabalho.
Não os deixeis cair na tentação do lucro injusto e da exploração.
Reforçai a solidariedade entre os trabalhadores
e fazei que sejamos solidários com eles.
Que nossos instrumentos de luta pela dignidade do trabalho
ajudem a construir o bem de todos.
Dai-nos compreender que nossos irmãos trabalhadores mais sofridos
formam o corpo crucificado de nosso Senhor Jesus Cristo,
que grita e quer ressuscitar na fraternidade e na liberdade.
Nunca nos deixeis esquecer que, pelo trabalho,
ajudamos a construção do vosso Reino,
que já começa aqui na terra e se completará
com a vinda gloriosa do Senhor.
Tudo isso vos pedimos ó Pai, que trabalhais desde toda a eternidade,
por vosso Filho e nosso Irmão Trabalhador,
na força do Espírito Santo.
Amém
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