Sociedade das Ciências Antigas

novena à são José
PRIMEIRO DIA
Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
1. VINDE, ALEGRES CANTEMOS, a Deus demos louvor. Nosso Pai, exaltemos sempre com mais
fervor. São José a vós nosso amor. Sede nosso bom protetor, aumentai nosso fervor.
2. São José, triunfante, lá na glória gozais; para sempre reinante, no Senhor repousais.
Oração a São José pela Santa Igreja
A vós, São José, recorremos em nossa tribulação e, depois de termos 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 vos 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.
Protegei, ó guarda providente da Divina Família, o povo eleito de Jesus Cristo. Afastai para longe
de nós, ó Pai amantíssimo, a peste dos erros e dos vícios que aflige o mundo. Assisti-me do alto do
céu, ó nosso fortíssimo sustentáculo, na luta contra o poder das trevas, e, como outrora salvastes da
morte a vida ameaçada do Menino Jesus, assim também defendei agora a Santa Igreja contra as
ciladas dos seus inimigos e contra toda adversidade. Amparai a cada um de nós com o vosso
constante patrocínio, a fim de que, a vosso exemplo e sustentados com o vosso auxílio, possamos
viver virtuosamente, piedosamente morrer e obter no céu a eterna bem-aventurança. Amém.
SALMO 112 (111): Elogio do justo
Feliz o homem que teme a Iahweh
e se compraz em seus mandamentos!
Sua descendência será poderosa na terra,
a descendência dos retos será abençoada.
Na sua casa há abundância e riqueza,
sua justiça permanece para sempre.
Ele brilha na treva como luz para os retos,
ele é piedade, compaixão e justiça.
Feliz quem tem piedade e empresta,
e conduz seus negócios com justiça.
Eis que ele jamais vacilará,
a memória do justo é para sempre!
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Ele nunca teme as más notícias:
seu coração é firme, confiante em Iahweh;
seu coração está seguro, nada teme,
ele se confronta com seus opressores.
Ele distribui aos indigentes com largueza;
sua justiça permanece para sempre,
sua força se exalta em glória.
O ímpio olha e se desgosta,
range os dentes e definha.
A ambição dos ímpios vai fracassar.

Meditação
José era livre. Não se trata de uma liberdade jurídica, ou liberdade física, mas de uma liberdade de
espírito e de atitudes. José era livre para tomar decisões, para assumir, para professar sua fé em seu
Deus. Por esta fé, as Escrituras nos mostram que José decidiu, José recebeu, José viajou de Nazaré
para Belém, José levantou-se e partiu com o menino, José retornou à terra de Israel... José era livre,
e por sua liberdade pôde colocar-se a serviço da vontade e Deus.

Ladainha de São José
Senhor, tende piedade de nós.
Senhor, tende piedade de nós.
Cristo, tende piedade de nós.
Cristo, tende piedade de nós.
Senhor, tende piedade de nós.
Senhor, tende piedade de nós.
Deus Pai do céu, tende piedade de nós.
Deus Filho, Redentor do mundo, tende piedade de nós.
Deus Espírito Santo, tende piedade de nós.
Santíssima Trindade, que sois um só Deus,
tende piedade de nós.
Santa Maria, rogai por nós.
São José, ilustre descendente de Davi, rogai por nós.
Luz dos patriarcas, rogai por nós.
Esposo da Mãe de Deus, rogai por nós.
Casto guarda da Santíssima Virgem, rogai por nós.
Pai nutrício de Jesus Cristo, rogai por nós.
Desvelado defensor do Filho de Deus, rogai por nós.
Chefe da Sagrada Família, rogai por nós.
José justíssimo, rogai por nós.
José castíssimo, rogai por nós.
José prudentíssimo, rogai por nós.
José fortíssimo, rogai por nós.
José obedientíssimo, rogai por nós.
José fidelíssimo, rogai por nós.
Espelho de paciência, rogai por nós.
Amante dos pobres, rogai por nós.
Modelo dos operários, rogai por nós.
Honra da vida doméstica, rogai por nós.
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Guarda das virgens, rogai por nós.
Amparo das famílias, rogai por nós.
Esperança dos enfermos, rogai por nós.
Padroeiro dos agonizantes, rogai por nós.
Terror doa demônios, rogai por nós.
Protetor da Santa Igreja, rogai por nós.
Jesus Cristo, ouvi-nos.
Jesus Cristo, atendei-nos.
Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo,
perdoai-nos, Senhor.
Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo,
ouvi-nos, Senhor.
Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo,
tende piedade de nós.
- Rogai por nós, São José.
- Para que sejamos dignos das promessas de Cristo.
Oremos: Ó Deus, por inefável providência vos dignastes escolher o bem-aventurado São José para
esposo de vossa Mãe Santíssima! Concedei-nos, vo-lo suplicamos, mereçamos ter como intercessor
no céu aquele que veneramos na terra como protetor. Vós, ó Deus que viveis e reinais pelos séculos
dos séculos. Amém

Preces
Apresentemos ao Senhor as nossas preces por intermédio de São José!
1. Pai Santo, revelastes a São José o mistério de Cristo, escondido desde toda eternidade; concedeinos conhecer melhor o vosso Filho Deus-Homem.
R. Pai nosso, que estais nos céus, atendei-nos.
2. Deus de toda a justiça, é desejo vosso que todos os homens se tornem justos; por intercessão de
São José, ajudai-nos a caminhar segundo a vossa vontade
R. Pai nosso, que estais nos céus, atendei-nos.
3. Aos agonizantes e irmãos/irmãs falecido concedei benigno alcancem misericórdia, por vós; Filho,
junto com sua Mãe Maria e São José.
R. Pai nosso, que estais nos céus, atendei-nos.
4. Senhor Jesus, pelo mistério de vossa submissão a Maria e a José, ensinai-nos o respeito e a
obediência para com nossos pais ou responsáveis.
R. Sede nosso modelo e nosso salvador.
5. Senhor Jesus, partilhastes vossa glória eterna com Maria e José: fazei que nossos mortos entrem
na assembléia dos santos e descansem em paz.
R. Sede nosso modelo e nosso salvador.
6. Senhor Jesus, amastes vossos pais e eles vos amaram ternamente: estabelecei todas as famílias na
paz, no amor e na concórdia.
R. Sede nosso modelo e nosso salvador.
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7. Senhor Deus, vós mesmo escolhestes José, homem justo, para cuidar de vosso Filho criança e
adolescente; fazei que nós sirvamos ao corpo de Cristo em nossos irmãos.
R. Em vossa justiça, dai-nos a vida.
8. Jesus, Verbo eterno do Pai, vós que fostes submisso a Maria e a José, ensinai-nos a humildade.
R. Por vossa obediência, Jesus, santificai-nos.
9. Jesus, vós que modelastes o universo, quisestes ser chamado o filho do Carpinteiro: fazei-nos
trabalhar com consciência e coragem.
R. Por vossa obediência, Jesus, santificai-nos.
"Lembra-te de nós, São José, e pelo sufrágio de tua oração intercede junto de teu Filho adotivo; mas
torna-nos também propícia tua esposa, a Santíssima Virgem, a mãe daquele que com o Pai e o
Espírito Santo vive e reina pelos séculos sem fim. Amém". (São Bernardino de Sena)
Oração conclusiva
Deus todo-poderoso, pelas preces de São José, quem confiastes as primícias da Igreja, concedei que
ela possa levar à plenitude os mistérios da salvação Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na
unida de do Espírito Santo. Amém.
SEGUNDO DIA
Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Oração a São José pela Santa Igreja.
Salmo 23
Iahweh é o meu pastor. Nada me falta.
Em verdes pastagens me faz repousar.
Para fontes tranqüilas me conduz,
e restaura minhas forças.
Ele me guia por bons caminhos,
por causa do seu nome.
Embora eu caminhe por um vale tenebroso,
nenhum mal temerei, pois junto a mim estás;
teu bastão e teu cajado me deixam tranqüilo.
Diante de mim preparas a mesa,
à frente dos meus opressores;
unges minha cabeça com óleo,
e minha taça transborda.
Sim, felicidade e amor me acompanham
todos os dias da minha vida.
Minha morada é a casa de Iahweh,
por dias sem fim.
Meditação
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José era um homem justo, um carpinteiro em Nazaré, um homem simples, descendente da família
de Davi. Deus não levou em conta estas "informações cadastrais"; apenas considerou sua
capacidade de amar, de doar-se e de manter-se livre.
Ladainha de São José
preces
Oração conclusiva
TERCEIRO DIA
Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Oração a São José pela Santa Igreja
Salmo 20
Que Iahweh lhe responda no dia da angústia,
que o nome do Deus de Jacó o proteja!
Que do santuário, ele mande socorro para você,
e o apóie desde Sião!
Que ele se lembre de suas ofertas todas,
e aprecie o seu holocausto!
Que lhe dê tudo o que o seu coração deseja,
e realize todos os seus projetos!
Possamos alegrar-nos com a sua vitória,
e hastear a bandeira em nome do nosso Deus!
Que Iahweh realize todos os seus pedidos!
Agora reconheço que Iahweh
dá a vitória ao seu ungido,
e lhe responde do seu templo celeste
com os prodígios de sua mão vitoriosa.
Uns confiam em carros, outros em cavalos;
quanto a nós, invocamos o nome de Iahweh nosso Deus.
Eles se curvam e caem;
nós nos mantemos de pé.
Iahweh, dá a vitória ao rei,
e responde para nós, quando clamamos a ti!
Meditação
José nos ensina a desprezar as coisas do mundo suas riquezas enganosas, suas posições falsas, sua
grandezas sem valor, a fim de aspirarmos não à nobreza humana que acaba com a morte, mas à
santidade, que começa em vida, que é o destino do cristão, que se torna mais viva depois da morte.
Ladainha de São José
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Preces
Oração conclusiva
QUARTO DIA
Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Oração a São José pela Santa Igreja
Salmo 91
Você que habita ao amparo do Altíssimo,
e vive à sombra do Onipotente,
diga a Iahweh: "Meu refúgio, minha fortaleza,
meu Deus, eu confio em ti!"
Ele livrará você do laço do caçador,
e da peste destruidora.
Ele o cobrirá com suas penas,
e debaixo de suas asas você se refugiará.
O braço dele é escudo e armadura.
Você não temerá o terror da noite,
nem a flecha que voa de dia,
nem a epidemia que caminha nas trevas,
nem a peste que devasta ao meio-dia.
Caiam mil ao seu lado
e dez mil à sua direita,
a você nada atingirá.
Basta que você olhe
com seus próprios olhos,
para ver o salário dos injustos,
porque você fez de Iahweh o seu refúgio
e tomou o Altíssimo como defensor.
A desgraça jamais o atingirá,
e praga nenhuma vai chegar à sua tenda,
pois ele ordenou aos seus anjos
que guardem você em seus caminhos.
Eles o levarão nas mãos,
para que seu pé não tropece numa pedra.
Você caminhará sobre cobras e víboras,
e pisará leões e dragões.
Eu o livrarei, porque a mim se apegou.
Eu o protegerei, pois conhece o meu nome.
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Ele me invocará, e eu responderei:
"Na angústia estarei com ele.
Eu o livrarei e glorificarei.
Vou saciá-lo de longos dias
e lhe farei ver a minha salvação".
Meditação
José sentiu em si a vocação de ser o protetor da Virgem e o educador de Jesus, e para assumir essa
vocação sabe-se lá a quanta coisa teve de renunciar. O certo, entretanto, é que José sobressai, hoje,
como forte testemunho de vocação assumida, vocação para o família, para a pureza interior, para
uma santidade crescente e para fazer livremente a vontade de Deus
Ladainha de São José
Preces
Oração conclusiva
QUINTO DIA
Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Oração a São José pela Santa Igreja
Salmo 111
Eu celebro a Iahweh de todo o coração,
na companhia dos retos, no conselho.
São grandes as obras de Iahweh,
dignas de estudo para quem as ama.
Sua obra é esplendor e majestade,
sua generosidade permanece para sempre.
Ele fez maravilhas memoráveis.
Iahweh é piedade e compaixão:
dá alimento aos que o temem,
sempre se lembrando da sua aliança.
Ao seu povo mostrou a força do seu agir,
entregando-lhe a herança das nações.
Justiça e Verdade são as obras de suas mãos,
seus preceitos todos merecem confiança.
São estáveis para sempre e eternamente,
vão cumprir-se com verdade e retidão.
Enviou a libertação ao seu povo,
confirmando sua aliança para sempre.
Seu nome é santo e terrível.
O princípio da sabedoria é o temor de Iahweh.
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Todos quantos o praticam têm bom senso.
O louvor a Iahweh permanece para sempre.
Meditação
José, junto com sua esposa Maria, representa hoje, para a Igreja e para seus fiéis, um exemplo vivo
de fé e de confiança em Deus. Não que não houvesse dúvidas, não que não houvesse
questionamentos, mas todas as indagações surgidas em seus espíritos foram equacionadas não pela
razão, mas através da fé.
Ladainha de São José
Preces
Oração conclusiva
SEXTO DIA
Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Oração a São José pela Santa Igreja
Salmo 145
Eu te exalto, meu Deus, meu Rei,
e bendigo o teu nome para sempre e eternamente.
Vou te bendizer todos os dias
e louvar o teu nome para sempre e eternamente.
Grande é Iahweh! Ele merece todo o louvor.
E incalculável a sua grandeza.
Uma geração apregoa tuas obras para a outra,
proclamando as tuas façanhas.
Tua fama é esplendor de glória:
eu cantarei o relato das tuas maravilhas.
Falarão do poder dos teus terrores,
e eu cantarei a tua grandeza.
Difundirão a lembrança da tua bondade imensa,
e aclamarão a tua justiça.
Iahweh é piedade e compaixão,
lento para a cólera e cheio de amor.
Iahweh é bom para todos,
compassivo com todas as suas obras.
Que tuas obras todas te agradeçam, Iahweh,
e teus fiéis te bendigam.
Proclamem a glória do teu reino
e falem das tuas façanhas,
para anunciar tuas façanhas aos homens,
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e a majestade gloriosa do teu reino.
Teu reino é reino para os séculos todos,
e teu governo para gerações e gerações.
Iahweh é fiel às suas palavras,
amoroso em todas as suas obras.
Iahweh ampara todos os que caem
e endireita todos os encurvados.
Em ti esperam os olhos de todos,
e no tempo certo tu lhes dás o alimento.
Abres a mão,
e sacias à vontade todo ser vivo.
Iahweh é justo em seus caminhos todos,
e fiel em todas as suas obras.
Ele realiza o desejo dos que o temem,
ouve o grito deles e os salva.
Iahweh guarda todos os que o amam,
mas vai destruir todos os injustos.
Minha boca pronuncie o louvor de Iahweh,
e todo ser vivo bendiga seu nome santo,
para sempre e eternamente!
Meditação
José e Maria apresentaram méritos ante os olhos do Senhor e ele os escolheu para organizar o lar
para seu Filho Jesus nascer. A escolha de Deus é bem diferente da escolha que nós costumamos
fazer. Deus os escolheu não pela riqueza; não pelo tamanho da casa; não pelos automóveis na
garagem; não pelo volume de dinheiro nos bancos; não pelos títulos de nobreza das pessoas da
família; nem, tampouco, pelos seus níveis de estudo e escolaridade. Não! O Senhor os escolheu por
sua capacidade de amar, de servir, de comprometer-se.
Ladainha de São José
Preces
Oração conclusiva
SÉTIMO DIA
Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Amém.
Oração a São José pela Santa Igreja
Salmo 120
Em minha angústia eu gritei a Iahweh,
e ele me respondeu.
Iahweh, livra-me dos lábios mentirosos
e da língua traidora!
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O que Deus te dará ou mandará,
ó língua traidora?
Flechas de guerreiro, afiadas
com brasas de giesta.
Ai de mim, exilado em Mosoc,
acampado nas tendas de Cedar!
Já faz muito que eu moro
com os que odeiam a paz.
Quando eu digo: "Paz",
eles dizem: "Guerra".
Meditação
José e Maria por certo irão sorrir se, ao deparar com uma criança abandonada, você modificar sua
vida, trocando abandono e destino incerto por segurança e amor perenes.
Ladainha de São José
Preces
Oração conclusiva
OITAVO DIA
Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Amém.
Oração a São José pela Santa Igreja
Salmo 146
Louve a Iahweh, ó minha alma!
Vou louvar a Iahweh, enquanto eu viver.
Vou tocar ao meu Deus, enquanto existir!
Não coloquem a segurança nos poderosos,
num homem que não pode salvar!
Exalam o espírito e voltam ao pó,
e no mesmo dia perecem seus planos!
Feliz quem se apóia no Deus de Jacó,
quem coloca sua esperança em Iahweh seu Deus.
Foi ele quem fez o céu e a terra,
o mar e tudo o que nele existe.
Ele mantém sua fidelidade para sempre,
fazendo justiça aos oprimidos,
e dando pão aos famintos.
Iahweh liberta os prisioneiros.
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Iahweh abre os olhos dos cegos.
Iahweh endireita os encurvados.
Iahweh ama os justos.
Iahweh protege os estrangeiros,
sustenta o órfão e a viúva,
mas transtorna o caminho dos injustos.
Iahweh reina para sempre.
O teu Deus, ó Sião,
reina de geração em geração!
Aleluia!
Meditação
José decidiu ser fiel a Deus mesmo contra as aparências, mesmo contra, quem sabe, sua proposta de
vida, e José foi fiel, não desses que juram fidelidade e abjuram logo na virada da esquina. José,
inspirado em seu Deus, foi fiel até o fim.
Ladainha de São José
Preces
Oração conclusiva
NONO DIA
Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Oração a São José pela Santa Igreja

Salmo 138
Eu te agradeço, Iahweh, de todo o meu coração.
Na presença dos anjos eu canto para ti.
Eu me prostro em direção ao teu santuário,
e agradeço ao teu nome,
por teu amor e fidelidade,
pois a tua promessa supera a tua fama.
Quando eu gritei, tu me ouviste,
e aumentaste a força em minha alma.
Todos os reis da terra te agradeçam, Iahweh,
pois eles ouvem as promessas de tua boca.
Cantem os caminhos de Iahweh,
porque a glória de Iahweh é grande!
Iahweh é sublime, mas olha para o humilde,
e conhece de longe o soberbo.
Quando eu caminho entre perigos,
tu me conservas a vida.
Estendes o braço contra a ira do meu inimigo,
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e a tua direita me salva.
Iahweh fará tudo por mim.
Iahweh, o teu amor é para sempre!
Não abandones a obra de tuas mãos!
Meditação
A humildade é uma virtude tão rara em nossos dias. Todos querem aparecer, aparentar, ser
distinguidos, ter méritos reconhecidos ter esforços recompensados. Esquecem-se que o silêncio, o
anonimato e a humildade têm valor superior a todos os realces que o mundo pode oferecer. José é
um exemplo disso. Não se destacou em nada que o mundo possa relacionar como "brilhante",
"fantástico", "fenomenal"... José distinguiu-se justamente por não ser na ótica dos homens, mas ser
e ser muito sob os olhos de Deus.
Ladainha de São José
Preces
Oração conclusiva
Amem

