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Prefácio

A pedido do amigo Isaias, que acaba de organizar este 
belo livro sobre as devoções a São José, neste ano 

a ele dedicado, gostaria de brevemente apresentar as três 
admirações que tenho por São José.
“José, homem que dorme e que sonha.” A qualidade de 
nossa vida está na qualidade de nossos sonos e de nossos 
sonhos. Feliz de quem, num mundo tão conturbado como 
o nosso, consegue dormir e sonhar. Dormir é um ato 
solitário e silencioso. Sonhar também. Sonho é desejo, é 
sede. O sono e o sonho de José falam mais do que muitas 
palavras. Aliás, José não fala nos Evangelhos. É que o 
amor consiste mais em atos do que em palavras. O seu 
silêncio não é apenas ausência de palavra. O seu silêncio 
não é vazio, indiferente. É um silêncio falante, eloquente, 
orante, místico, contemplativo e oblativo. José dormiu e 
sonhou com Maria e com Jesus. No seu sono e no sonho, 
José completou a imagem de Maria. Seu silêncio se mistura 
com as palavras de Maria. Seu sono se realiza no “sim” de 
Maria. Seu sonho se assemelha ao “sim” de Maria. Sem pa-
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lavras e no silêncio, sua anunciação completa a anunciação 
a Maria. Seu serviço e sua missão completam o serviço e 
a missão de Maria: cuidar de Jesus e de nós.
Como está a qualidade de nossos sonos e de nossos so-
nhos? “José, homem que faz o que ordena o Anjo.” Outra 
especialidade de José é a fidelidade. Para mim, esta é a 
melhor definição da sua paternidade. Todos que quiserem, 
terão São José como pai espiritual. Gosto também do tí-
tulo pelo qual São José foi invocado pelo Papa Francisco: 
“Patris corde”. Dizem que o mundo está em decadência 
exatamente porque a figura do pai foi eclipsada. “Pai é pai, 
não ajudante de mãe” (Içami Tiba). Ser pai não é questão 
de identidade civil. A paternidade se realiza pelos seus 
afetos e pelas suas obras com relação aos filhos. José, para 
todos os efeitos, é o pai de coração para Jesus. Ele foi de 
fato uma presença paternal amorosa, cuidadosa, cotidiana, 
discreta e escondida. Ele foi um intercessor, um amparo, 
um guia nos momentos de alegria e de dificuldade.
Como está nossa fidelidade e nossa obediência a Deus? 
E, por fim, “José é o Anjo de Nazaré”. Gosto muito des-
te título que a piedade popular deu a São José: “Anjo de 
Nazaré”. José foi um verdadeiro Anjo para Maria e para 
Jesus. Anjo não significa, primeiramente, uma entidade, 
mas uma mensagem. Anjo é um mensageiro de Deus. Um 
Anjo é anjo porque é enviado por Deus para tramitar uma 
mensagem de proteção, de consolo e de guia a uma pessoa. 
Não é lenda. É real. São José foi um verdadeiro Anjo para 
Maria e para Jesus, em Nazaré, em Belém, no Egito e em 
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Jerusalém. Aonde foram e onde estiveram Maria e Jesus, 
José estava ali como um guardião, protegendo-os. Ele é um 
verdadeiro pai de coração para Jesus, assim como também 
o é para todos nós. Como diz um canto popular: “Com 
esperança, amor e fé, ide a José!”.
Tudo isso e muito mais que isso, encontraremos neste 
belo livro, organizado para vivermos bem este Ano de 
São José (2021).
Uma boa oração e um feliz e abençoado Ano de São José 
para todos, nesta nossa Mãe Igreja.
São José, Anjo de Nazaré, rogai por nós!

Dom Pedro Brito Guimarães 
Arcebispo de Palmas (TO)
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Introdução

São José é aquele pai amado; pai na ternura; pai na obe-
diência e no acolhimento; pai com coragem criativa; 

pai trabalhador e pai na sombra. É com estas palavras que 
o Papa Francisco descreve aquele que doou sua vida ao 
cuidado do Menino Jesus. São José é o pai no acolhimento 
porque “acolhe Maria sem colocar condições prévias”. Da 
mesma forma, acolhe a nós, também seus filhos e filhas 
espirituais.
Por que nos consagrar a São José? Pelo mesmo motivo 
nos consagramos a Nossa Senhora. E por que nos consa-
gramos a Nossa Senhora? Porque prometemos “a Maria 
recorrer filial e constantemente a ela e viver em uma habi-
tual dependência dela para chegar a uma união mais íntima 
com Nosso Senhor e, por Ele, com a Santíssima Trindade 
presente em nós”.1 
Neste ano especial em que o Papa Francisco nos presen-
teia com a Carta Apostólica Patris corde, acompanhada da 

1 R. Garrigou-Lagrange. La Madre de Dios. 2.ª ed., Madrid: Rialp, 
1979, p. 428.
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publicação do Decreto da Penitenciaria Apostólica, anun-
ciando o “Ano de São José”, somos agraciados e agraciadas 
com o “dom de Indulgências especiais”. Que este pequeno 
livro, dedicado a São José, motive você a rezar e meditar a 
vida desse grande santo, padroeiro da Bélgica, do Canadá; 
dos pais (biológicos e adotivos); das famílias; da Igreja Ca-
tólica; dos operários; dos estados do Ceará e do Maranhão 
e das capitais Palmas e Macapá.

Isaias Silva Pinto
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Como realizar a consagração

Antes de tudo, é importante dizer que não há maneira 
certa ou errada de fazer a consagração a São José pro-

posta neste livro. O que apresentamos é uma possibilidade 
– dentre outras diversas – para realizá-la bem. Para isso, não 
é necessário nada além do livro que você tem em mãos.
Se a celebração for realizada individualmente, sugere-se que, 
entre cada tópico, se deixem pequenas brechas de tempo 
para reflexão ou meditação; e, se em grupo, pode-se inserir, 
espontaneamente, entre cada tópico, motivações comuni-
tárias para reflexão ou meditação.
Logo adiante você irá encontrar uma “sugestão de dias para 
iniciar a consagração”, os quais não são obrigatórios nem 
necessários, uma vez que a celebração pode ser realizada 
em qualquer dia do ano. Tal sugestão apenas norteia para 
que seja em um dia festivo à Igreja, como nas celebrações 
litúrgicas indicadas. Entretanto, caso haja algum impedi-
mento, não há nenhum problema.
A consagração a São José divide-se em sete dias, e a pro-
posta é que aconteça consecutivamente. Contudo, se isso 
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não for possível e ela tenha de ser interrompida, basta re-
tomá-la no dia seguinte. O tempo de Deus é, certamente, 
distinto do nosso.
Nos sete dias de consagração, há onze tópicos semelhan-
tes que se alteram apenas nas partes meditativas, como no 
“Evangelho”, na “Reflexão”, nas “Palavras de Santa Teresa 
de Ávila” e na “Palavra do Papa”. E, antes de iniciar cada 
dia, escolha um ambiente tranquilo e aconchegante para a 
consagração e, se possível, monte um pequeno altar dedi-
cado a São José.
Recomenda-se realizar a “Invocação” de joelhos e, o res-
tante do tempo, você pode permanecer de joelhos, sentar-
-se ou ficar de pé, como preferir, pois, como dito, não há 
padrões estabelecidos. O importante é consagrar nosso pai 
espiritual de maneira consciente, votiva e, principalmente, 
voltando-se às maravilhas que nos foram dadas por Deus, 
entre elas a paternidade espiritual de São José.
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Sugestão de dias para  
iniciar a consagração

● Santa Maria, Mãe de Deus;
● Epifania;
● Cinzas;
● Dia de São José (19 de março ou 1o de maio);
● Ramos;
● Instituição da Eucaristia;
● Sexta-feira Santa (Paixão);
● Sábado Santo (Vigília Pascal);
● Páscoa;
● Pentecostes;
● Santíssima Trindade;
● Ascensão do Senhor;
● Corpus Christi;
● São Pedro e São Paulo;
● Assunção de Nossa Senhora;
● Nossa Senhora Aparecida;
● Todos os Santos;



14

● Comemoração de todos os fiéis defuntos;
● Imaculada Conceição;
● Natal.
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Invocação a São José

(Rezar antes de iniciar o primeiro dia da consagração)

São José, guardião de Jesus e casto esposo de Maria, 
empenhastes toda a vossa vida no perfeito cumprimen-

to de vosso dever; vós mantivestes a Sagrada Família de 
Nazaré com o trabalho de vossas mãos. Protegei bondo-
samente aos que recorrem confiadamente a vós. Vós co-
nheceis nossas aspirações e nossas esperanças. Dirigem-se 
a vós porque sabem que os compreendeis e protegeis. Vós 
também conheceis as provas, dificuldades e trabalhos. Mas, 
ainda dentro das preocupações materiais da vida, vossa 
alma sempre esteve repleta de profunda paz e verdadeira 
alegria pelo íntimo trato que tinhas com o Filho de Deus, 
o qual vos foi confiado, e também com Maria, sua terna 
Mãe. Amém.2

2  São João XXIII.





1
 José com a criança e a haste de lores,

Alonso Miguel de Tovar
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1O DIA 
SÃO JOSÉ, PAI AMADO

Jesus concedeu-lhe [a São José] o privilégio especial de pro-
teger os moribundos contra as armadilhas de Lúcifer, assim 
como ele o salvara [Jesus] das maquinações de Herodes.

(Santo Afonso Maria de Ligório)

Invocação

(De joelhos, se diz:)

Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus, nosso Senhor, 
dos nossos (nomes) inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, 
e do Espírito Santo. Amém.

Veni Creator Spiritus

Vinde, Espírito Criador, 
visitai as vossas almas, 
enchei de graça celestial 
os corações que criastes.
Sois o Divino Consolador, 
o dom do Deus Altíssimo, 
a fonte viva, o fogo, a caridade, 
a unção espiritual.


