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NOVENA EM HONRA A SÃO JOSÉ
10 a 18 de março de 2020
Missa Solene – Igreja Matriz Santíssimo Sacramento / Itajaí
19 de março, às 8h e às 16h
Um convite à celebração da Novena a São José
Quando Deus escolhe alguém para uma graça particular ou um
trabalho especial, também dá à pessoa escolhida todas as
capacidades e dons necessários para o exercício de sua missão.
Assim aconteceu com São José, escolhido para assumir a
paternidade de Jesus; com Santa Paulina, escolhida para cuidar dos
enfermos, dos pobres e das crianças e jovens; com os educadores,
escolhidos como mestres para conduzir as crianças, os jovens e os
adultos na busca do conhecimento em benefício da vida e do bem
da humanidade; e com tantos homens e mulheres, que dedicaram e
dedicam suas vidas por causa do Evangelho.
Hoje iniciamos a Novena em preparação à Festa de São José.
Queremos convidá-los para fazer essa bonita preparação e
recordarmos alguns traços característicos desse homem justo, fiel e
protetor da família. A seu exemplo, renovar nosso compromisso de
promoção da vida, do bem e da justiça entre nós e em nossas
famílias, seguindo o convite da CF 2020 e inspirados no exemplo do
Bom Samaritano que ouviu o chamado para acolher o ferido: “Viu,
sentiu compaixão e cuidou dele!” (Lc 10, 33-34). A exemplo de São
José, cuidemos da VIDA, porque ela é Dom e Compromisso.
ORAÇÃO A SÃO JOSÉ (Papa Paulo VI)
(para todos os dias)
Ó São José, patrono da Igreja, / tu que, junto a Jesus Cristo /
trabalhaste todos os dias para ganhar o pão, / buscando em Deus a
força para viver e lutar; / tu que passaste pela preocupação do dia
de amanhã, / a amargura da pobreza, a insegurança do trabalho; tu
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que irradias o exemplo de tua pessoa, / humilde diante da
humanidade, / grandíssima diante de Deus; / olha para a imensa
família que te foi confiada.
Abençoa a Igreja, / levando-a sempre mais à fidelidade evangélica;
protege os trabalhadores / em sua dura luta diária; / defende-os do
desânimo, / da revolta enganosa e do hedonismo; / reza pelos
pobres, / que na terra continuam a pobreza de Jesus, / estimulando
os irmãos a repartirem o pão; / cuida e proteja os educadores, os
estudantes e as famílias da comunidade Educativa do Colégio São
José; / guarda a paz no mundo, / a paz que somente se ganha pelo
desenvolvimento dos povos / e a plena realização das esperanças
humanas: / para o bem da humanidade e a missão da Igreja, / para a
glória da Santíssima Trindade. Por Cristo, nosso Senhor. Amém
“São José, pensai vós por nós!”
___________+++___________
bondade e humildade ao Menino
Jesus.
5º Dia
14 de março – Sábado
“São José: homem de fé”
Momento de silêncio...
Sinal da Cruz
Educador/a: Em nome do Pai, do
Filho e do Espírito Santo. Amém.

Motivação do dia
Educador/a: São José foi também
um homem de fé. Depositou toda
a sua confiança na Palavra de
Deus. Deixou-se conduzir pelo
Espírito de Deus para ser
instrumento e exemplo de justiça,

Peçamos, por intercessão de São
José, que Deus aumente nossa fé.
Faça com que creiamos em sua
proposta de vida e santidade.
A vida à luz da Palavra
Educando/a: Leitura da Carta de
Paulo aos Romanos: “Pois está
escrito: ‘Eu fiz de ti pai de muitos
povos’. Ele é pai diante de Deus,
porque creu em Deus que vivifica
os mortos e faz existir o que antes
não existia. Contra toda a humana
esperança, ele firmou-se na
esperança e na fé. Assim, tornouse pai de muitos povos, conforme
lhe fora dito: ‘Assim será a tua
posteridade’.Esta sua atitude de fé
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lhe foi creditada como justiça”
(Romanos 4,17-18.22).
Educando/a: Palavra do Senhor.
Todos: Graças a Deus!
Momento Orante
Educador/a: Rezemos aOração a
São José (pág. 2)
Bênção final
Educador/a: Senhor, abençoa-nos
em nome do Pai, do Filho e do
Espírito Santo. Amém.
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