
Lembra-te, casto esposo da Virgem Maria, 

Que nunca se soube de alguém que tenha pedido a tua ajuda 
e pedido a tua intercessão tenha sido deixado sem ajuda.  

Cheio de confiança em seu poder, apresso-me a você e 
imploro sua proteção. 

Ouve, ó pai adotivo do Redentor, a minha humilde oração e, 
na tua bondade, ouve-me e responde-me.  

Amém.

CONSAGRAÇÃO DE SÃO JOSÉ 

EM MEMÓRIA E HONRA DE SÃO JOSÉ 

São José, chefe da Sagrada Família, Deus vos escolheu entre 
os homens para ser o protetor do Menino Jesus e o guardião 
da Virgem Maria. 

A vós, que a Igreja honra como seu patrono, viemos com 
alegria para nos consagrar e sermos vossos filhos adotivos.  
Sentimos a grande necessidade de sua amável proteção. 

Nossa fraqueza e tendência ao mal nos fariam perecer, se 
não fosse por seu braço protetor.  

São José, desde o céu onde reinas com Jesus e Maria, olha 
para nós, que prometemos seguir o teu exemplo.  

Faça que, depois de cumprirmos os nossos deveres cristãos 
na terra, tenhamos a felicidade de morrer com o teu nome e 
os nomes de Jesus e de Maria nos lábios.  

Amém.



A ti, bendito José, 
recorremos às nossas aflições 
e, tendo implorado a ajuda de tua santa Esposa, 
agora, com o coração cheio de confiança,
imploramos fervorosamente para você nos levar
sob sua proteção.  

Pela caridade com que estais unido 
à Imaculada Virgem Mãe de Deus, e por 
aquele amor paternal com que cuidastes do Menino Jesus,
te pedimos e humildemente rezamos para que 
olhes com graça para a herança que Jesus Cristo comprado 
por seu sangue, e nos ajude em nossas necessidades por seu 
poder e força. 
 
Defenda, ó guardião vigilante da Sagrada Família, a 
descendência escolhida de Jesus Cristo. 

Mantenha longe de nós, ó Pai amoroso, todo erro e 
corrupção. Ajude-nos do alto, valente defensor, neste 
conflito com os poderes das trevas.  E como antigamente 
você resgatou o Menino Jesus dos perigos de sua vida, então 
agora defenda a santa Igreja de Deus das armadilhas do 
inimigo e de todas as adversidades. 

Proteja-nos sempre sob seus cuidados para que, seguindo 
seu exemplo e fortalecidos por sua ajuda, possamos viver 
uma vida santa, ter uma morte feliz e alcançar a 
bem-aventurança eterna no céu.  
Amém.

ORAÇÃO AO SANTO JOSÉ
 (DEPOIS DA RECITAÇÃO DO ROSÁRIO)



Ó beato São José, pai de coração terno,
fiel guardião de Jesus, casto esposo da Mãe de Deus, rogo-te 
que te unais a mim no louvor a Deus Pai por meio de seu 
Divino Filho que morreu na Cruz e ressuscitou para dar aos 
pecadores uma nova vida.  

Por meio do santo Nome de Jesus, ore conosco para que 
possamos obter do Pai eterno o favor que pedimos. 

Temos sido infiéis ao amor infalível de Deus Pai; implore a 
misericórdia de Jesus por todos nós.  Não esqueçais, entre os 
esplendores da presença amorosa de Deus, as dores dos que 
sofrem, dos que rezam, as da vossa Santíssima Esposa, Nossa 
Senhora, que o amor de Jesus responda ao nosso apelo de 
esperança confiante.  
Amém.

PARA VOCAÇÕES PARA A SANTA CRUZ

PARA OBTER FAVOR ESPECIAL 

Bem-aventurado José, esposo da Mãe de Deus, protetor do 
Senhor Jesus e padroeiro da nossa comunidade, pedimos a 
sua intercessão perante o nosso Deus misericordioso.  

Vós, que sois profundamente humildes, firmes na fé e na 
esperança, sinceros no vosso amor e puros em todas as 
coisas, rogai por nós.  

Grande José, ore pela Santa Cruz para que sejamos 
abençoados com novos membros para que possamos 
continuar a missão de Jesus e cumprir a vontade de Deus 
para nós.  Que possamos viver de maneira que sejamos 
dignos de novos membros. 

Ore para que cresçamos no amor uns pelos outros, na fé em 
Jesus Cristo, na esperança do reino de Deus.  São José, ouve a 
nossa oração e responde-nos. 
Amém.



Oramos a Vós, São José, 
como nosso poderoso protetor e intercessor junto a Deus,
E como patrono e benfeitor da Santa Cruz. 

Com confiança, oramos para que você nos abençoe e proteja 
durante a vida e na hora de nossa morte. 

Ensina-nos a viver com o espírito interior e as virtudes do 
Santo Menino Jesus.  

Glorioso José, proteja para sempre nossa Congregação; 
abençoe e inspire aqueles que a governam.  

Graciosamente proteja os religiosos onde quer que estejam; 
aumente nosso número com aqueles que glorificam a Deus; 
mantenha-nos sempre fiéis a esta comunidade e a toda a 
nossa vida religiosa. 

Proteja todos aqueles que o honram e abençoe em 
abundância aqueles que nos fazem o bem.  Guia-nos a todos 
para a vida eterna. 

São José, rogai por nós.  
Amém.

ORAÇÃO A SÃO JOSÉ 
PATRONO DA SANTA CRUZ

 (ADAPTADO DO DIRETÓRIO DE 1947)


