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INTRODUÇÃO 
O Papa Francisco decretou o ano de 2021 como ano de São José, com o documento Patris Corde. O 
Papa quer promover a pessoa e as virtudes de São José na Igreja. A pessoa de São José é uma figura 
atual e cativante para todos os homens do Terço, nos dias de hoje. Ele é pai amado, pai na ternura, 
pai na obediência, pai no acolhimento, pai com coragem criativa, pai trabalhador, pai na sombra, etc.  

A Secretaria Nacional do Terço dos Homens Mãe Rainha, nas pessoas de seus sacerdotes assessores, 
coordenadores regionais, coordenadores diocesanos e de grupos, queremos promover que cada 
homem do Terço  conquiste uma imagem de São José.  

A novena pode ser feito em dias corridos, ou intercalados, antes do dia 19 do correspondente mês. 
Cada homem pode decidir se quer envolver toda a família na conquista. 

Como será a conquista: 

 

1 – Cada homem do Terço adquire uma imagem de São José para si. 

 

2 – Rezará a Novena de São José oferecido pela Secretaria Nacional no mês que lhe seja melhor. 

 

3 – No dia 19, às 20 horas, do respectivo mês que fez a novena de conquista da imagem, participará 
online da celebração da Santa Missa, celebrada pelo Pe. Argemiro Ferraciolli, no Santuário da Mãe 
Rainha,  em Olinda/PE. Nesta celebração o sacerdote fará as orações de bênção e entronização da 
imagem de São José para cada homem do Terço, que conquistou sua imagem através oração da 
novena. Links para participar da Missa: https://m.facebook.com/santuariomaerainhaolindaerecife/ 
ou https://m.youtube.com/channel/UCVZUXlLSqHfz-c9CeXr3w4A  

                                                 

4 – Uma vez feito a novena, participado da missa online, registra seu nome no Livro de Conquista da 
Secretaria Nacional através do link: https://forms.gle/cmJWF39UiigL17A68 ou site: 
www.tercodoshomensbrasil.com , ou www.tercodoshomens.org.br  

 

O conteúdo da Novena de São José foi redigido com textos dos documentos da Igreja Patris Corde e 
Redemptoris Custos através da Secretaria Nacional do Terço dos Homens. 

 

Secretaria Nacional do Terço dos Homens – Olinda/PE  
Pe. Vandemir J. Meister  

 Assessor Nacional do THMR. 
 

 



PRIMEIRO DIA – NOVENA CONQUISTA DA IMAGEM DE SÃO JOSÉ 

Oração Inicial: 

Glorioso Patriarca São José, cujo poder consegue tornar 
possíveis as coisas impossíveis,  vinde em minha ajuda 
nestes momentos de angústia e dificuldade. Tomai sob a 
vossa proteção as situações tão graves e difíceis que Vos 
confio, para que obtenham uma solução feliz. Meu amado 
Pai, toda a minha confiança está colocada em Vós. Que 
não se diga que eu Vos invoquei em vão, e dado que tudo 
podeis junto de Jesus e Maria, mostrai-me que a vossa 
bondade é tão grande como o vosso poder. Amém.                                                                                      

SÃO JOSÉ - PAI AMADO 

A grandeza de São José consiste no facto de ter sido o esposo de Maria e o pai de Jesus. Ele 
colocou-se inteiramente ao serviço do plano salvífico. 

Sua paternidade se exprimiu, concretamente, «em ter feito da sua vida um serviço, um 
sacrifício, ao mistério da encarnação e à conjunta missão redentora; em ter usado da 
autoridade legal que detinha sobre a Sagrada Família para lhe fazer dom total de si mesmo, 
da sua vida, do seu trabalho; em ter convertido a sua vocação humana ao amor doméstico 
na oblação sobre-humana de si mesmo, do seu coração e de todas as capacidades no amor 
colocado ao serviço do Messias nascido na sua casa». 

A confiança dos fiéis em São José está contida na expressão «ite ad Joseph», que faz 
referência ao período de carestia no Egito, quando o povo pedia pão ao Faraó e ele 
respondia: «Ide ter com José; fazei o que ele vos disser» (Gn 41, 55). Também em nossas 
necessidades recorremos a este pai que amava profundamente sua Família.  

São José, fortalecei em cada um de nós, homens do Terço, nossos corações para ser mais 
amorosos com nossas famílias e aquelas pessoas que nos confias! 

V/. Rogai por nós, São José, pai amado. 

R/. Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. 

Oração Final: Salve, guardião do Redentor 
e esposo da Virgem Maria! 
A vós, Deus confiou o seu Filho; 
em vós, Maria depositou a sua confiança; 
convosco, Cristo tornou-Se homem. 
 
Ó Bem-aventurado José, mostrai-vos pai também para nós 
e guiai-nos no caminho da vida. 
Alcançai-nos graça, misericórdia e coragem, 
e defendei-nos de todo o mal. Amém. 
 

 



SEGUNDO DIA – NOVENA CONQUISTA DA IMAGEM DE SÃO JOSÉ 

Oração Inicial: 

Glorioso Patriarca São José, cujo poder consegue tornar 
possíveis as coisas impossíveis, vinde em minha ajuda 
nestes momentos de angústia e dificuldade. Tomai sob a 
vossa proteção as situações tão graves e difíceis que Vos 
confio, para que obtenham uma solução feliz. Meu amado 
Pai, toda a minha confiança está colocada em Vós. Que 
não se diga que eu Vos invoquei em vão, e dado que tudo 
podeis junto de Jesus e Maria, mostrai-me que a vossa 
bondade é tão grande como o vosso poder. Amém. 
 

SÃO JOSÉ - PAI NA TERNURA 

Dia após dia, José via Jesus crescer «em sabedoria, em estatura e em graça, diante de Deus 
e dos homens» (Lc 2, 52). Como o Senhor fez com Israel, assim ele ensinou Jesus a andar, 
segurando-O pela mão: era para Ele como o pai que levanta o filho contra o seu rosto, 
inclinava-se para Ele a fim de Lhe dar de comer (cf. Os 11, 3-4). 

Jesus viu a ternura de Deus em José: «Como um pai se compadece dos filhos, assim o 
Senhor Se compadece dos que O temem» (Sal 103, 13).  Com certeza, José terá ouvido 
ressoar na sinagoga, durante a oração dos Salmos, que o Deus de Israel é um Deus de 
ternura, que é bom para com todos e «a sua ternura repassa todas as suas obras» (Sal 145, 
9) 

Ternura que invadia o coração daquele que era o pai do Messias esperado pelo povo de 
Israel, José. Seu jeito de ser e trabalhar transmitia o que ouvia na oração na Sinagoga. 

São José, fortalecei em cada um de nós, homens do Terço, nossos corações para ser ternos 
com nossas filhos e esposa!  

V/. Rogai por nós, São José, pai da ternura. 

R/. Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. 

Oração Final: Salve, guardião do Redentor 
e esposo da Virgem Maria! 
A vós, Deus confiou o seu Filho; 
em vós, Maria depositou a sua confiança; 
convosco, Cristo tornou-Se homem. 
 
Ó Bem-aventurado José, mostrai-vos pai também para nós 
e guiai-nos no caminho da vida. 
Alcançai-nos graça, misericórdia e coragem, 
e defendei-nos de todo o mal. Amém. 
 
 
 



TERCEIRO DIA – NOVENA CONQUISTA DA IMAGEM DE SÃO JOSÉ 

Oração Inicial: 

Glorioso Patriarca São José, cujo poder consegue tornar 
possíveis as coisas impossíveis, vinde em minha ajuda nestes 
momentos de angústia e dificuldade. Tomai sob a vossa 
proteção as situações tão graves e difíceis que Vos confio, para 
que obtenham uma solução feliz. Meu amado Pai, toda a minha 
confiança está colocada em Vós. Que não se diga que eu Vos 
invoquei em vão, e dado que tudo podeis junto de Jesus e 
Maria, mostrai-me que a vossa bondade é tão grande como o 
vosso poder. Amém. 
 

SÃO JOSÉ - PAI NA OBEDIÊNCIA 

De forma semelhante quanto fez Deus com Maria, manifestando-Lhe o seu plano de 
salvação, também revelou a José os seus desígnios por meio de sonhos, que na Bíblia, eram 
considerados um dos meios pelos quais Deus manifesta a sua vontade. 

No primeiro sonho, o anjo ajuda-o a resolver o seu grave dilema: «Não temas receber Maria, 
tua esposa, pois o que Ela concebeu é obra do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, ao 
qual darás o nome de Jesus, porque Ele salvará o povo dos seus pecados» 

No segundo sonho, o anjo dá esta ordem a José: «Levanta-te, toma o menino e sua mãe, 
foge para o Egito. Estando no Egito o anjo diz: «Levantando-se, ele tomou o menino e sua 
mãe e voltou para a terra de Israel» (Mt 2, 21). No retorno sabendo vai para Nazaré com 
medo de Arquelau. José observava todas as prescrições da Lei, como também apresentando 
o menino Jesus ao Templo. Na sua função de chefe de família, José ensinou Jesus a ser 
submisso aos pais (cf. Lc 2, 51), segundo o mandamento de Deus (cf. Ex 20, 12).Ao longo 
da vida oculta em Nazaré, na escola de José, Ele aprendeu a fazer a vontade do Pai. Tal 
vontade torna-se o seu alimento diário (cf. Jo 4, 34). 

São José, fortalecei em cada um de nós, homens do Terço, nossos corações para sabermos 
obedecer a Vós ter um coração puro para ordenar minha Família!  

V/. Rogai por nós, São José, pai na obediência. 

R/. Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. 

Oração Final: Salve, guardião do Redentor 
e esposo da Virgem Maria! 
A vós, Deus confiou o seu Filho; 
em vós, Maria depositou a sua confiança; 
convosco, Cristo tornou-Se homem. 
 
Ó Bem-aventurado José, mostrai-vos pai também para nós 
e guiai-nos no caminho da vida. 
Alcançai-nos graça, misericórdia e coragem, 
e defendei-nos de todo o mal. Amém. 



QUARTO DIA – NOVENA CONQUISTA DA IMAGEM DE SÃO JOSÉ 

Oração Inicial: 

Glorioso Patriarca São José, cujo poder consegue tornar possíveis as 
coisas impossíveis, vinde em minha ajuda nestes momentos de 
angústia e dificuldade. Tomai sob a vossa proteção as situações tão 
graves e difíceis que Vos confio, para que obtenham uma solução 
feliz. Meu amado Pai, toda a minha confiança está colocada em Vós. 
Que não se diga que eu Vos invoquei em vão, e dado que tudo podeis 
junto de Jesus e Maria, mostrai-me que a vossa bondade é tão grande 
como o vosso poder. Amém. 
 

SÃO JOSÉ – PAI NO ACOLHIMENTO 

José acolhe Maria, sem colocar condições prévias. Confia nas palavras do anjo. «A nobreza 
do seu coração fá-lo subordinar à caridade aquilo que aprendera com a lei; e hoje, neste 
mundo onde é patente a violência psicológica, verbal e física contra a mulher, José 
apresenta-se como figura de homem respeitoso, delicado que, mesmo não dispondo de 
todas as informações, se decide pela honra, dignidade e vida de Maria. E, na sua dúvida 
sobre o melhor a fazer, Deus ajudou-o a escolher iluminando o seu discernimento» 

A vida espiritual que José nos mostra, não é um caminho que explica, mas um caminho 
que acolhe. Só a partir deste acolhimento, desta reconciliação, é possível intuir também uma 
história mais excelsa, um significado mais profundo. Parecem ecoar as palavras inflamadas 
de Job, quando, desafiado pela esposa a rebelar-se contra todo o mal que lhe está a 
acontecer, responde: «Se recebemos os bens da mão de Deus, não aceitaremos também os 
males?» (Job 2, 10). José não é um homem resignado passivamente. O seu protagonismo é 
corajoso e forte. O acolhimento é um modo pelo qual se manifesta, na nossa vida, o dom da 
fortaleza que nos vem do Espírito Santo. Só o Senhor nos pode dar força para acolher a vida 
como ela é, aceitando até mesmo as suas contradições, imprevistos e desilusões. 

São José, fortalecei em cada um de nós, homens do Terço, nossos corações para aprender 
a acolher aquilo que não está nos nossos planos, em especial o inesperado na minha 
Família!  

V/. Rogai por nós, São José, pai do acolhimento. 

R/. Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. 

Oração Final: Salve, guardião do Redentor 
e esposo da Virgem Maria! 
A vós, Deus confiou o seu Filho; 
em vós, Maria depositou a sua confiança; 
convosco, Cristo tornou-Se homem. 
 
Ó Bem-aventurado José, mostrai-vos pai também para nós 
e guiai-nos no caminho da vida. 
Alcançai-nos graça, misericórdia e coragem, 
e defendei-nos de todo o mal. Amém. 



QUINTO DIA – NOVENA CONQUISTA DA IMAGEM DE SÃO JOSÉ 

Oração Inicial: 

Glorioso Patriarca São José, cujo poder consegue tornar 
possíveis as coisas impossíveis, vinde em minha ajuda nestes 
momentos de angústia e dificuldade. Tomai sob a vossa 
proteção as situações tão graves e difíceis que Vos confio, para 
que obtenham uma solução feliz. Meu amado Pai, toda a minha 
confiança está colocada em Vós. Que não se diga que eu Vos 
invoquei em vão, e dado que tudo podeis junto de Jesus e 
Maria, mostrai-me que a vossa bondade é tão grande como o 
vosso poder. Amém. 
 

SÃO JOSÉ – PAI COM CORAGEM CRIATIVA 

Frequentemente, ao ler os «Evangelhos da Infância», apetece-nos perguntar por que motivo 
Deus não interveio de forma direta e clara. Porque Deus intervém por meio de 
acontecimentos e pessoas: José é o homem por meio de quem Deus cuida dos primórdios da 
história da redenção; é o verdadeiro «milagre», pelo qual Deus salva o Menino e sua mãe. O 
Céu intervém, confiando na coragem criativa deste homem que, tendo chegado a Belém e 
não encontrando alojamento onde Maria possa dar à luz, arranja um estábulo e prepara-o de 
modo a tornar-se o lugar mais acolhedor possível para o Filho de Deus, que vem ao mundo 
(cf. Lc 2, 6-7). Face ao perigo iminente de Herodes, que quer matar o Menino, de novo em 
sonhos José é alertado para O defender e, no coração da noite, organiza a fuga para o Egito  

A Sagrada Família teve que enfrentar problemas concretos, como todas as outras famílias, 
como muitos dos nossos irmãos migrantes que ainda hoje arriscam a vida acossados pelas 
desventuras e a fome. Neste sentido, creio que São José seja verdadeiramente um padroeiro 
especial para quantos têm que deixar a sua terra por causa das guerras, do ódio, da 
perseguição e da miséria. 

São José, fortalecei em cada um de nós, homens do Terço, nossos corações com uma 
coragem criativa para encontrar soluções benéficas no meu trabalho e na minha Família!  

V/. Rogai por nós, São José, pai da coragem criativa. 

R/. Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. 

Oração Final: Salve, guardião do Redentor 
e esposo da Virgem Maria! 
A vós, Deus confiou o seu Filho; 
em vós, Maria depositou a sua confiança; 
convosco, Cristo tornou-Se homem. 
 
Ó Bem-aventurado José, mostrai-vos pai também para nós 
e guiai-nos no caminho da vida. 
Alcançai-nos graça, misericórdia e coragem, 
e defendei-nos de todo o mal. Amém. 



SEXTO DIA – NOVENA CONQUISTA DA IMAGEM DE SÃO JOSÉ 

Oração Inicial: 

Glorioso Patriarca São José, cujo poder consegue tornar possíveis as 
coisas impossíveisvinde em minha ajuda nestes momentos de 
angústia e dificuldade. Tomai sob a vossa proteção as situações tão 
graves e difíceis que Vos confio, para que obtenham uma solução 
feliz. Meu amado Pai, toda a minha confiança está colocada em Vós. 
Que não se diga que eu Vos invoquei em vão, e dado que tudo 
podeis junto de Jesus e Maria, mostrai-me que a vossa bondade é tão 
grande como o vosso poder. Amém.  
 

SÃO JOSÉ – PAI TRABALHADOR 

Um aspeto que carateriza São José é a sua relação com o trabalho. 
São José era um carpinteiro que trabalhou honestamente para garantir o sustento da sua 
família. Com ele, Jesus aprendeu o valor, a dignidade e a alegria do que significa comer o 
pão fruto do próprio trabalho. 
 
A pessoa que trabalha, seja qual for a sua tarefa, colabora com o próprio Deus, torna-se em 
certa medida criadora do mundo que a rodeia. A crise do nosso tempo, que é económica, 
social, cultural e espiritual, pode constituir para todos um apelo a redescobrir o valor, a 
importância e a necessidade do trabalho para dar origem a uma nova «normalidade», em 
que ninguém seja excluído. O trabalho de São José lembra-nos que o próprio Deus feito 
homem não desdenhou o trabalho. A perda de trabalho que afeta tantos irmãos e irmãs e 
tem aumentado nos últimos meses devido à pandemia de Covid-19, deve ser um apelo a 
revermos as nossas prioridades. Peçamos a São José Operário que encontremos vias onde 
nos possamos comprometer até se dizer: nenhum jovem, nenhuma pessoa, nenhuma família 
sem trabalho! 

São José, fortalecei em cada um de nós, homens do Terço, o ânimo pelo trabalho diário, 
onde possamos nos realizar criativamente e seja fonte de sustentação da minha Família!  

V/. Rogai por nós, São José, pai dos trabalhadores. 

R/. Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. 

Oração Final: Salve, guardião do Redentor 
e esposo da Virgem Maria! 
A vós, Deus confiou o seu Filho; 
em vós, Maria depositou a sua confiança; 
convosco, Cristo tornou-Se homem. 
 
Ó Bem-aventurado José, mostrai-vos pai também para nós 
e guiai-nos no caminho da vida. 
Alcançai-nos graça, misericórdia e coragem, 
e defendei-nos de todo o mal. Amém. 



SÉTIMO DIA – NOVENA CONQUISTA DA IMAGEM DE SÃO JOSÉ 

Oração Inicial: 

Glorioso Patriarca São José, cujo poder consegue tornar possíveis 
as coisas impossíveisvinde em minha ajuda nestes momentos de 
angústia e dificuldade. Tomai sob a vossa proteção as situações 
tão graves e difíceis que Vos confio, para que obtenham uma 
solução feliz. Meu amado Pai, toda a minha confiança está 
colocada em Vós. Que não se diga que eu Vos invoquei em vão, e 
dado que tudo podeis junto de Jesus e Maria, mostrai-me que a 
vossa bondade é tão grande como o vosso poder. Amém. 
 

SÃO JOSÉ – PAI NA SOMBRA 

José é para Jesus, a sombra na terra do Pai celeste: guarda-O, protege-O, segue os seus 
passos sem nunca se afastar d’Ele. Lembra o que Moisés dizia a Israel: «Neste deserto (…) 
vistes o Senhor, vosso Deus, conduzir-vos como um pai conduz o seu filho, durante toda a 
caminhada que fizeste até chegar a este lugar» (Dt 1, 31). Assim José exerceu a paternidade 
durante toda a sua vida. 

Não se nasce pai, torna-se tal... E não se torna pai, apenas porque se colocou no mundo um 
filho, mas porque se cuida responsavelmente dele. Sempre que alguém assume a 
responsabilidade pela vida de outrem, em certo sentido exercita a paternidade a seu 
respeito. A felicidade de José não se situa na lógica do sacrifício de si mesmo, mas na lógica 
do dom de si mesmo. Naquele homem, nunca se nota frustração, mas apenas confiança. O 
seu silêncio persistente não inclui lamentações, mas sempre gestos concretos de confiança. 
O mundo precisa de pais, rejeita os dominadores, isto é, rejeita quem quer usar a posse do 
outro para preencher o seu próprio vazio; rejeita aqueles que confundem autoridade com 
autoritarismo, serviço com servilismo, confronto com opressão, caridade com 
assistencialismo, força com destruição. Toda a verdadeira vocação nasce do dom de si 
mesmo, que é a maturação do simples sacrifício. 

São José, fortalecei em cada um de nós, homens do Terço, para exercermos nossa 
paternidade na entrega amorosa na gestação e formação da vida na minha Família!  

V/. Rogai por nós, São José, pai na sombra. 

R/. Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. 

Oração Final: Salve, guardião do Redentor 
e esposo da Virgem Maria! 
A vós, Deus confiou o seu Filho; 
em vós, Maria depositou a sua confiança; 
convosco, Cristo tornou-Se homem. 
 
Ó Bem-aventurado José, mostrai-vos pai também para nós 
e guiai-nos no caminho da vida. 
Alcançai-nos graça, misericórdia e coragem, 
e defendei-nos de todo o mal. Amém. 



 

OITAVO DIA – NOVENA CONQUISTA DA IMAGEM DE SÃO JOSÉ 

Oração Inicial: 

Glorioso Patriarca São José, cujo poder consegue tornar possíveis as coisas 
impossíveis vinde em minha ajuda nestes momentos de angústia e 
dificuldade. Tomai sob a vossa proteção as situações tão graves e difíceis 
que Vos confio, para que obtenham uma solução feliz. Meu amado Pai, 
toda a minha confiança está colocada em Vós. Que não se diga que eu Vos 
invoquei em vão, e dado que tudo podeis junto de Jesus e Maria, mostrai-
me que a vossa bondade é tão grande como o vosso poder. Amém. 
 

SÃO JOSÉ – HOMEM JUSTO, ESPOSO 

O homem «justo» de Nazaré possui sobretudo as características bem nítidas do esposo. O 
Evangelista Lucas fala de Maria como de «uma virgem desposada com um homem ... 
chamado José» (Lc 1, 27). Antes de começar a realizar-se «o mistério escondido desde 
todos os séculos em Deus» (Ef 3, 9), os Evangelhos põem diante de nós a imagem do 
esposo e da esposa. 

Dirigindo-se a José com as palavras do anjo, Deus dirige-se a ele como sendo esposo da 
Virgem de Nazaré. Aquilo que nela se realizou por obra do Espírito Santo exprime ao mesmo 
tempo uma confirmação especial do vínculo esponsal, que já existia antes entre José e 
Maria. O mensageiro diz claramente a José: «Não temas receber contigo, Maria, tua 
esposa». Por conseguinte, aquilo que tinha acontecido anteriormente — os seus esponsais 
com Maria — tinha acontecido por vontade de Deus e, portanto, devia ser conservado. Na 
sua maternidade divina, Maria deve continuar a viver como «uma virgem, esposa de um 
esposo» (cf. Lc 1, 27). José acolhe Maria, não querendo difamá-la, e com ela constrói sua 
família na entrega e dedicação. 

São José, fortalecei em cada um de nós, homens do Terço, para cultivar o amor às nossas 
esposas e com elas construir nossas alegrias!  

V/. Rogai por nós, São José, homem justo e esposo. 

R/. Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. 

Oração Final: Salve, guardião do Redentor 
e esposo da Virgem Maria! 
A vós, Deus confiou o seu Filho; 
em vós, Maria depositou a sua confiança; 
convosco, Cristo tornou-Se homem. 
 
Ó Bem-aventurado José, mostrai-vos pai também para nós 
e guiai-nos no caminho da vida. 
Alcançai-nos graça, misericórdia e coragem, 
e defendei-nos de todo o mal. Amém. 



NONO DIA – NOVENA CONQUISTA DA IMAGEM DE SÃO JOSÉ 

Oração Inicial: 

Glorioso Patriarca São José, cujo poder consegue tornar possíveis as 
coisas impossíveis, vinde em minha ajuda nestes momentos de 
angústia e dificuldade. Tomai sob a vossa proteção as situações tão 
graves e difíceis que Vos confio, para que obtenham uma solução 
feliz. Meu amado Pai, toda a minha confiança está colocada em Vós. 
Que não se diga que eu Vos invoquei em vão, e dado que tudo 
podeis junto de Jesus e Maria, mostrai-me que a vossa bondade é tão 
grande como o vosso poder. Amem. 
 

SÃO JOSÉ – PATRONO DA IGREJA 

«As razões pelas quais o Bem-aventurado José deve ser considerado especial Patrono da 
Igreja, e a Igreja, por sua vez, deve esperar muitíssimo da sua protecção e do seu 
patrocínio, provêm principalmente do facto de ele ser esposo de Maria e pai putativo de 
Jesus (...). José foi a seu tempo legítimo e natural guardião, chefe e defensor da divina 
Família (...). É algo conveniente e sumamente digno para o Bem-aventurado José, portanto, 
que, de modo análogo àquele com que outrora costumava socorrer santamente, em todo e 
qualquer acontecimento, a Família de Nazaré, também agora cubra e defenda com o seu 
celeste patrocínio a Igreja de Cristo» Expõe o Papa Leão XIII. 

Recordando que Deus confiou os inícios da nossa Redenção à guarda desvelada de São José, 
suplica-lhe: que lhe conceda colaborar fielmente na obra da salvação; e que lhe dê a mesma 
fidelidade e pureza de coração que animaram José no serviço do Verbo Incarnado; e, ainda, 
a graça de caminhar diante do mesmo Deus pelas vias da santidade e da justiça, amparados 
pelo exemplo e pela intercessão de São José.  

«Afastai de nós, ó pai amantíssimo, esta peste de erros e de vícios..., assisti-nos propício, do 
céu, nesta luta contra o poder das trevas ...; e assim como outrora livrastes da morte a vida 
ameaçada do Menino Jesus, assim hoje defendei a santa Igreja de Deus das ciladas do 
inimigo e de todas as adversidades» 

São José, fortalecei em cada um de nós, homens do Terço, o amor a Igreja e aos seus 
ensinamentos, a exemplo do Patrono da Igreja. 

V/. Rogai por nós, São José, patrono da Igreja. 

R/. Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. 

Oração Final: Salve, guardião do Redentor 
e esposo da Virgem Maria! 
A vós, Deus confiou o seu Filho; 
em vós, Maria depositou a sua confiança; 
convosco, Cristo tornou-Se homem. 
Ó Bem-aventurado José, mostrai-vos pai também para nós 
e guiai-nos no caminho da vida. 
Alcançai-nos graça, misericórdia e coragem, 
e defendei-nos de todo o mal. Amém.  



 

 
Homem do Terço 

 
 

Terminada a novena, participe da celebração especial da Missa de São 
José, on-line, celebrada pelo Pe. Argemiro Ferraciolli, no Santuário da 
Mãe Rainha,  em Olinda/PE. Nesta celebração o sacerdote fará as 
orações de bênção e entronização da imagem de São José.      
  
Todo dia 19, às 20 horas, do respectivo mês que rezou a “Novena de 
conquista da imagem”. 
 
 Links para participar da Missa: 

https://m.facebook.com/santuariomaerainhaolindaerecife/ ou 
https://m.youtube.com/channel/UCVZUXlLSqHfz-c9CeXr3w4A  
 
 

 Inscreva teu nome no Livro de Conquista na Secretaria Nacional 
através dos links e esteja nas orações junto ao Santuário da Mãe Rainha.                                              

 Links para increver o nome: https://forms.gle/cmJWF39UiigL17A68 
ou site: www.tercodoshomensbrasil.com , ou 
www.tercodoshomens.org.br 
 
 


