
ANO JUBILAR DE SÃO JOSÉ – 2021 
Orações para o dia 19 de cada mês 

 

“Para reafirmar o patrocínio universal de São José em favor da Igreja, para além das circunstâncias acima 

mencionadas, esta Penitenciaria Apostólica concede a Indulgência plenária aos fiéis que recitarem qualquer 

oração legitimamente aprovada ou ato de piedade em honra de São José, por exemplo “A Vós, São José”, especialmente nos dias 

19 de março e 1 de maio, na Festa da Sagrada Família de Jesus, Maria e José, no Domingo de São José (segundo a tradição 

bizantina), no dia 19 de cada mês e em cada quarta-feira, dia dedicado à memória do Santo, segundo a tradição latina.” (Decreto 

promulgado pela Penitenciaria Apostólica para o Ano de São José. “Patris Corde”, Francisco, Papa.).  

 

LADAINHA DE SÃO JOSÉ 

 
Senhor, tende piedade de nós. 

Jesus Cristo, tende piedade de nós. 

Senhor, tende piedade de nós. 

 

Santa Maria, rogai por nós. 

São José, 

Ilustre filho de David, 

Luz dos Patriarcas, 

Esposo da Mãe de Deus, 

Casto guarda da Virgem, 

Sustentador do Filho de Deus, 

Zeloso defensor de Jesus Cristo, 

Chefe da Sagrada Família, 

José justíssimo, 

José castíssimo, 

José prudentíssimo, 

José fortíssimo, 

José obedientíssimo, 

José fidelíssimo, 

Espelho de paciência, 

Amante da pobreza, 

Modelo dos operários, 

Honra da vida de família, 

Guarda das virgens, 

Sustentáculo das famílias, 

Alívio dos miseráveis, 

Esperança dos doentes, 

Patrono dos moribundos, 

Terror dos demônios, 

Protetor da Santa Igreja, 

 

Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, 

R. perdoai-nos, Senhor. 

Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, 

R. atendei-nos, Senhor. 

Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, 

R. tende piedade de nós. 

 

V. Ele constituiu-o senhor da sua casa. 

R. E fê-lo príncipe de todos os seus bens. 

 

Oremos: Ó Deus, que por inefável providência Vos 

dignastes escolher a São José por esposo de vossa 

Mãe Santíssima; concedei-nos, Vo-lo pedimos, que 

mereçamos ter por intercessor no Céu, aquele que 

veneramos na Terra como protetor. Vós que viveis 

e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. 

 

ORAÇÃO DO O PAPA LEÃO XIII 

 

“A vós, São José, recorremos em nossa 

tribulação e, depois de ter implorado o auxílio de 

Vossa Santíssima Esposa, cheios de confiança 

solicitamos o vosso patrocínio. Por esse laço sagrado 

de caridade, que os uniu à Virgem Imaculada, Mãe de 

Deus, pelo amor paternal que tivestes ao Menino Jesus, 

ardentemente vos suplicamos que lanceis um olhar 

benigno para a herança que Jesus conquistou com seu 

sangue, e nos socorrais em nossas necessidades com o 

vosso auxílio e poder. Protegei, ó Guarda providente 

da Divina Família, a raça eleita de Jesus Cristo. Afastai 

para longe de nós, ó Pai amantíssimo, a peste do erro e 

do vício. Assisti-nos do alto do céu, ó nosso fortíssimo 

sustentáculo, na luta contra o poder das trevas; assim 

como outrora salvastes da morte a vida do Menino 

Jesus, assim também defendei agora a Santa Igreja de 

Deus contra as ciladas de seus inimigos e contra toda 

adversidade. Amparai a cada um de nós com o vosso 

constante patrocínio, a fim de que, a vosso exemplo, e 

sustentados com vosso auxílio, possamos viver 

virtuosamente, morrer piedosamente e obter, no céu, a 

eterna bem-aventurança. Assim seja”. 

 

Para lucrar o dom da Indulgencia Plenária 

rezemos:  
 

℣. Oremos pelo nosso Pontífice Francisco 

℟. Que o Senhor o conserve, e lhe dê vida, e o faça 

santo na terra, e não o entregue à vontade de seus 

inimigos. 

 

℣. Tu és Pedro, 

℟. E sobre esta pedra edificarei a minha Igreja. 

 
Oremos.: Deus, pastor e guia de todos os fiéis, olhai cheio 

de bondade para o vosso servo, o Papa Francisco, a 

quem quisestes colocar à frente da vossa Igreja como 

pastor. Concedei-lhe, Vos pedimos, a graça de fazer, por 

suas palavras e por seu exemplo, com que progridam na 

virtude aqueles de quem é chefe, e chegue, com o 

rebanho que lhe foi confiado, à vida eterna. Por Nosso 

Senhor Jesus Cristo. Amém. 

 

Pai Nosso, Ave Maria, Glória ao Pai.  

https://formacao.cancaonova.com/familia/
https://formacao.cancaonova.com/espiritualidade/oracao/oracao-a-sao-jose-pela-santa-igreja/Como%20desmascarar%20a%20ast%C3%BAcia%20do%20dem%C3%B4nio%20em%20nossa%20vida?

