
 
 

Ilustre devota de São José 

Santa Teresa recomenda 

Que veneremos com confiança e amor 

Aquele a quem chama: 

“Meu verdadeiro Pai e Senhor”. 

 

Só peço, pelo amor de Deus 

A quem não crê, que peça com fé 

A intercessão deste glorioso Santo 

Nosso pai São José 

 

Não sei como se pode pensar 

Em especial, pessoas de oração 

Na Rainha dos Anjos 

No tempo que com o Menino Jesus passou 

Sem dar graças a São José 

Pelo muito que os ajudou. 

 

José viveu na terra 

Mas, seu coração no céu 

Ocupou o pensamento nas coisas da eternidade 

Onde, bem sabia, está a felicidade. 

 

José atravessou este mundo como peregrino 

Sem apego, sem curiosidade, sem ambição 

E sem interesses próprios no seu coração. 

 

Cumprindo o preceito divino 

Amou a oração 

Nela não foi negligente 

O que o auxiliou em sua missão. 

 

Ah! No lar de Nazaré 

O trato celeste de Jesus, Maria e José 

O Santo Patriarca vivia abismado 

num ato de adoração, gratidão, amor e fé. 

 

Testemunho de amor a Maria 

Não lhe daremos mais precioso 

Que tomar por objeto de nossa devoção 

São José, seu Santo Esposo. 

 

 

 

Ao Glorioso São José, Mestre de Oração! 



Quantas riquezas espirituais 

Não recebera José 

Ao conviver com Jesus e Maria 

No Lar de Nazaré. 

 

Alma Cristã, como é doce imaginar 

Que o Menino Jesus 

Nos braços de José 

Várias vezes fora repousar. 

 

Todas as virtudes em José brilharam 

Paciência, doçura, humildade 

E quem a uma vida interior deseja entregar-se 

Recorra à sua intercessão 

E Ele o auxiliará de verdade. 

 

“Ide, pois, a José” 

A fim de que por vós interceda 

Seja qual for a graça 

Não duvides, pois, que o Senhor te conceda. 

 

 

 

Depois de Jesus é Maria 

Mas, depois de Maria é José 

Por isso o seu nome deve ser invocado 

Pelos fiéis com ânimo redobrado. 

 

A Igreja edificou templos a Deus 

Em honra de São José 

Convida, pois, os seus filhos 

A venerá-lo com incansável fé 

 

A alma interior 

Alheia às coisas exteriores 

Que não são de sua obrigação 

Recolhe-se em si mesma 

A tratar com deus em oração 

 

A alma interior meditando continuamente 

E em estado perene de oração 

Trabalha com todas as forças 

Para alcançar a santificação. 

 

 

 



Em especial, pessoas de oração 

Devem amar São José com terna afeição 

E confiados em sua proteção 

Seguir pelo caminho de perfeição 

 

Não se esqueçam, almas piedosas 

Que depois de Maria, nenhum coração 

Jamais a Jesus amou 

Com tanta dedicação 

 

Em que estima não devemos ter esse santo varão 

Que recebeu a mais bela missão 

Tutor do Verbo Encarnado de deus 

E da Virgindade de Maria, zeloso guardião 

 

 

Sim, seja São José 

Nosso diretor, nosso mestre, nosso guia 

Para que almas verdadeiramente interiores 

Nos tornemos um dia 

 

Oh! Que imenso bem 

E como alcançá-lo lhes direi 

Tomemos São José por Mestre no caminho da oração 

E esta graça nos alcançará por sua intercessão”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

São José, Mestre da Vida interior, 

rogai por nós!  


