
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.

Oração

CARTILHA
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CARTILHA DO ANO DE SÃO JOSÉ

Ao clero, religiosos (as), leigos, agentes de pastorais, movimen-
tos eclesiais e novas comunidades, 

Graça e Paz!

Para celebrar os 150 anos da declaração do Esposo de Maria como 
Padroeiro da Igreja Católica, com o Decreto Quemadmodum 
Deus, assinado em 8 de dezembro de 1870, pelo Beato Pio IX, 
o Papa Francisco convocou um “Ano” especial dedicado ao Pai 
putativo de Jesus até 8 de dezembro de 2021.

O Pontífice convocou o “Ano de São José” com a Carta 
Apostólica “Patris corde – Com coração de Pai”: “O objetivo 
desta Carta Apostólica é aumentar o amor por este grande Santo, 
para nos sentirmos impelidos a implorar a sua intercessão e para 
imitarmos as suas virtudes e o seu desvelo”. Pai amado, pai 
na ternura, na obediência e no acolhimento; pai com coragem 
criativa, trabalhador, sempre na sombra: com estas palavras, o 
Papa Francisco descreve São José.

A Carta Apostólica traz os sinais da pandemia da covid-19, que 
– escreve Francisco – nos fez compreender a importância das 
pessoas comuns, aquelas que, distantes dos holofotes, exercitam 
todos os dias paciência e infundem esperança, semeando corres-
ponsabilidade. Justamente como São José, “o homem que passa 
desapercebido, o homem da presença cotidiana discreta e escon-
dida”. E mesmo assim, o seu é “um protagonismo sem paralelo na 
história da salvação”. Com efeito, São José expressou concreta-

08 de dezembro de 2020 a 08 de dezembro de 2021

“Com coração de Pai”
Ano de São José
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“Em todo o manual de orações, há sempre alguma a São José. 
São-lhe dirigidas invocações especiais todas as quartas-feiras e, 
de forma particular, durante o mês de março inteiro, tradicional-
mente dedicado a ele”.

• Extraordinariamente dedicar as quartas-feiras à 
devoção a São José;

mente a sua paternidade ao ter convertido a sua vocação humana 
“na oblação sobre-humana de si mesmo ao serviço do Messias”. 
E por isto ele “foi sempre muito amado pelo povo cristão”.

Estimulados com o exemplo do pai de Jesus “designado nos qua-
tro Evangelhos como o filho de José e motivados com a convoca-
ção do Papa Francisco para se celebrar um ano especial dedicado 
ao patrono da Igreja e esposo de Maria, recomendamos algumas 
medidas pastorais e devocionais para se celebrar bem este ano es-
pecial dedicado a São José - “homem justo” (Mt 1, 19) em nossa 
Arquidiocese de Vitória do Espírito Santo.

Inserir no Folheto Caminhada e nos encontros de Círculos Bíbli-
cos a Oração a São José, ou ainda, criar impressos e peças web, 
a fim de proporcionar às comunidades que se reúnem semanal-
mente cultivar a devoção e a espiritualidade de São José. “Muitos 
Santos e Santas foram seus devotos apaixonados, entre os quais 
se conta Teresa de Ávila que o adotou como advogado e interces-
sor”. Esta Oração encontra-se no final da Carta do Papa Francisco 
sobre o Ano de São José:

• Publicar a Oração de São José;
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Celebrar em todas as comunidades da Arquidiocese, no dia 19 
de março (sexta-feira) a Festa de São José, a depender das cir-
cunstâncias impostas pela pandemia. Onde não houver Missa a 
comunidade poderá se reunir para Celebrar a Palavra a partir do 
Folheto Caminhada especial para a ocasião. A Festa poderá ser 
antecedida pela novena, seja na comunidade, em casa (família) 
ou individual.

• Celebrar a Solenidade de São José;

Dedicar um exemplar exclusivo sobre São José, a partir dos tex-
tos bíblicos, da Tradição e do Magistério da Igreja. É uma ex-
celente oportunidade para o povo conhecer melhor “esta figura 
extraordinária, tão próxima da condição humana de cada um de 
nós” e “como tal, afirma São João Crisóstomo, ‘colocou-se in-
teiramente ao serviço do plano salvífico’”. “Depois de Maria, a 
Mãe de Deus, nenhum Santo ocupa tanto espaço no magistério 
pontifício como José, seu esposo”.

• Círculo Bíblico especial;

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.
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Onde for possível, celebrar a memória litúrgica de São José Ope-
rário, no dia 1º de maio (sábado).

• Celebrar São José Operário;

“São José era um carpinteiro que trabalhou honestamente para 
garantir o sustento da sua família. Com ele, Jesus aprendeu o va-
lor, a dignidade e a alegria do que significa comer o pão fruto do 
próprio trabalho. Neste nosso tempo em que o trabalho parece ter 
voltado a constituir uma urgente questão social e o desemprego 
atinge por vezes níveis impressionantes, mesmo em países onde 
se experimentou durante várias décadas um certo bem-estar, é ne-
cessário tomar renovada consciência do significado do trabalho 
que dignifica e do qual o nosso Santo é patrono e exemplo”.

• Renovar a consciência sobre a dignidade 
do trabalho e buscar políticas públicas de 
enfrentamento ao desemprego;

A convocação do “Ano de São José” nasce do coração paternal 
do Papa Francisco, que deseja chegar ao coração de todos os ca-
tólicos, convidando cada um a conhecer melhor o pai adotivo do 
Senhor e a sua importância no plano salvífico de Deus.

• Promover retiros, estudos ou seminários 
catequéticos sobre São José;
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Colaborar com as ações propostas e valorizar os carismas e espi-
ritualidade que lhes são próprios inspirados em São José, como 
por exemplo o Terço dos Homens.

Onde já existe ou se for possível adquirir, cuidar para deixar sem-
pre ornada a imagem de São José, sem, contudo, distorcer o lugar 
das imagens dos santos no espaço sagrado.

Se houver e onde houver campanhas nas comunidades ou a nível 
arquidiocesano buscar inspiração na carta Patris Corde sobre o 
Ano de São José.

• Movimentos eclesiais e Novas Comunidades;

• Ornar a imagem de São José;

• Campanhas com mote de São José;

“Não se nasce pai, torna-se tal”, afirma o Papa Francisco, porque 
“se cuida responsavelmente” de um filho assumindo a responsa-
bilidade pela sua vida. Infelizmente, na sociedade atual, “muitas 
vezes os filhos parecem ser órfãos de pai”, que deveriam ser capa-
zes de “introduzir o filho na experiência da vida”, sem prendê-lo 
“nem subjugá-lo”, mas tornando-o “capaz de opções, de liberda-
de, de partir”. Neste sentido, José recebeu o apelativo de “castís-
simo”, que é “o contrário da posse”: ele, com efeito, “soube amar 
de maneira extraordinariamente livre”, “soube descentralizar-se” 
para colocar no centro da sua vida Jesus e Maria. A sua felicidade 
está no “dom de si mesmo”.

• Promover atividades ou encontros com as 
famílias sobre a dimensão da paternidade;
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Concede-se indulgência plenária, sob as condições de costume 
(a saber, confissão sacramental, comunhão eucarística e oração 
pelas intenções do Sumo Pontífice), aos fiéis que completamente 
participem do Ano de São José “com o espírito desprendido de 
qualquer pecado”, através de várias modalidades que a Peniten-
ciaria Apostólica enumera. 

• Lucrar indulgências plenárias;

De acordo com o decreto da Penitenciaria Apostólica, existem 15 
formas de receber uma indulgência no Ano de São José:

1) Participar de um retiro espiritual de pelo menos um dia que 
inclua uma meditação sobre São José.

2) Pedir em oração a intercessão de São José para que os desem-
pregados possam encontrar um emprego digno.

3) Rezar as Ladainhas de São José a favor dos cristãos persegui-
dos. Os católicos bizantinos têm a opção de rezar um Akathistos 
para São José.

4) Confiar o trabalho e as atividades diárias à proteção de São 
José Operário.

5) Seguir o exemplo de São José e realizar uma obra de miseri-
córdia corporal, como alimentar os famintos, dar de beber aos 
sedentos, vestir os nus, hospedar o peregrino, visitar os presos e 
os enfermos e enterrar os mortos.

6) Realizar uma das obras espirituais de misericórdia, como con-
fortar os tristes, dar bons conselhos a quem precisa, ensinar a 
quem não sabe, corrigir quem se engana, sofrer pacientemente os 
defeitos dos outros, perdoar quem nos ofende e rezar pelos vivos 
e pelos mortos.
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7) Rezar o Terço com a sua família para que “todas as famílias 
cristãs se sintam encorajadas a recriar a mesma atmosfera de co-
munhão íntima, de amor e oração que se vivia na Sagrada Famí-
lia”.

8) Os casais de namorados também podem receber uma indulgên-
cia rezando o Terço juntos.

9) Meditar por pelo menos 30 minutos a Oração do Pai-Nosso, 
porque São José “nos convida a redescobrir nossa relação filial 
com o Pai, a renovar a fidelidade à oração, a ouvir e corresponder 
com profundo discernimento à vontade de Deus”.

10) Fazer uma oração aprovada a São José no Domingo de São 
José, que é o domingo depois do Natal na tradição católica bizan-
tina.

11) Celebrar a festa de São José em 19 de março, realizando um 
ato de piedade em honra a São José.

12) Fazer uma oração aprovada a São José no dia 19 de qualquer 
mês.

13) Honrar São José realizando um ato de piedade ou fazendo 
uma oração aprovada em qualquer quarta-feira, dia tradicional-
mente dedicado a São José.

14) Rezar a São José na Festa da Sagrada Família celebrada em 
27 de dezembro.

15) Celebrar a Festa de São José Operário no dia 1º de maio, 
realizando um ato de piedade ou oferecendo sua oração. 

Enfim, as indicações e os textos entre aspas são da Carta do Papa 
Francisco e do Decreto da Penitenciaria Apostólica sobre o Ano 
de São José. A Carta Apostólica na íntegra está disponível em 
língua portuguesa no site da Santa Sé. 
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“Todos podem encontrar em São José – o homem que passa 
despercebido,  o homem da presença quotidiana discreta e 
escondida – um intercessor, um amparo e um guia nos momentos 
de dificuldade”.

Valei-nos São José!

Fraternalmente,

Pe. Renato Criste Covre
Coordenador Arquidiocesano de Pastoral

Paróquia São José – Maruípe
Endereço: Praça São José Operário, 
nº 125, Maruípe. – 29043-054 – 
Vitória/ES
Tel: 3325- 5082

Paróquia São José Operário
Carapina – Combonianos
Endereço: Rua Independência, nº 06, 
Carapina – 29160-970 – Serra – ES
Tel: 3228-0504

Paróquia São José – Fundão
Endereço: Escadaria São José, s/nº, 
Centro – Fundão – 29185-000
Tel: 3267-1277

Paróquia São José – Guarapari
Endereço: AV. Ewerson de Abreu 
Sodré, Cx. postal 592, Muquiçaba – 
29.215-973 – Guarapari/ES
Tel: (27) 3262-9287 - 99634-1628

Paróquias da Arquidiocese que possuem São José 
como padroeiro: 
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