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Santo do Mês

São José dormindo
É o mesmo São José, pai adotivo de Jesus, mas dormindo. 
Sim! Porque era nos sonhos que São José via um Anjo de 

Deus e ouvia dele os pedidos de Deus. 
Foi assim que São José ficou sabendo que Maria ia ser 

Mãe do Salvador e que Deus precisava da ajudinha dele pra 
criar Jesus com bons exemplos (Mt. 1,20). 

Olha só uma curiosidade legal: o Papa Francisco e o Padre 
Reginaldo, antes de dormir, quando precisam da intercessão de 
São José dormindo, colocam um papelzinho com o pedido  embaixo 
da imagem dele e rezam a oração que está na próxima página.

Leve o Anjo Gabriel até 
São José dormindo!



   

Em Família

São José, com o Evangelho aprendemos que, mais 
do que dormir, durante a noite, escuta a voz de Deus e 
a pratica logo que acorda.

Hoje, confiante que vai pedir a Jesus por mim, 
dedico a ti as alegrias e as tristezas de cada dia. 
Dedico minha vida, minha casa, família e meu estudo.

Me ajude a te imitar, a ser uma pessoa de bem, a 
viver o amor, o perdão e a verdade. Quero seguir o teu 
caminho de fé.

Agora eu te peço, São José dormindo, sonha com 
meu pedido junto de Deus. Intercede por mim e me dê 
esta graça (faça seu pedido com confiança).

Como é padroeiro da Igreja, com a ajuda do 
Espírito Santo, prometo a ti que não vou faltar à Missa 
dominical, que vou rezar todos os dias com a Bíblia, 
que vou me confessar sempre e viver como um bom 
(boa) cristão (cristã).

Mesmo dormindo, ele 
intercede por nós

Sabe essa nuvem aqui na página? Escreva nela seu 
pedido e coloque embaixo de uma imagem de São José 
que tenha aí na sua casa antes de dormir.


