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Palavra da Fundadora
 Ao nos depararmos com São José, 
percebemos que pouco há sobre ele, não tem tantos 
versículos, a história dele pode ser lida pelas 
entrelinhas. Então já notamos outra característica 
deste grande Santo, o Silêncio.  Ele ficou envolvido 
em um manto de silêncio para que fosse conhecido 
o Filho de Deus, Jesus Cristo. 
A Grandeza e a Santidade de São José vêm desde o 
ventre materno, ou seja, convém no plano da 
Salvação que aquele que fora escolhido por Deus 
como protetor de Jesus, fosse preservado e 
preparado para essa missão.

São José é chamado pelo Evangelista São Mateus 
de “Filho de Davi”, fato este, que evidencia mais 
ainda o fato de José ter sido profetizado desde o 
Antigo testamento, já que no Novo Testamento, 
somente Jesus e José são chamados de FILHOS 
DE DAVI. 
De acordo com a genealogia de José, narrada por 
Mateus e Lucas evidencia que quando era 
profetizado que viria um Descendente, um Ungido, 
um ramo que sairia do tronco de Jessé, era de José 
que se falava, para que a Missão do Guardião de 
Jesus e da Igreja, a nós fosse revelada.

Existe uma PATERNIDADE misteriosa de São José, 
ele foi preparado para esta missão, onde, no Projeto 
de Deus, quando Ele decidiu enviar-nos o Seu Filho, 
Ele pensou em São José e na Virgem Maria para 
colaborarem com este plano que gerou a nossa 
Salvação. 

Pela lógica da Eleição, São José, provavelmente, 
tenha sido eleito ainda no ventre de sua mãe, por 
dedução Teológica deve ter nascido na “sétima 
morada”. Como podemos afirmar isso com tamanha 
propriedade? Deus preparou aquele que seria o PAI 
ADOTIVO de seu filho. 

Agora, podemos adentrar na Dimensão da vida de 
São José, em que a Virgem Maria lhe é desposada. 

A Santidade deste casal é tão grande, que eles 
viveram o CASAMENTO VIRGINAL, onde desde o 
início, havia um propósito de castidade, uma 
perpétua virgindade, onde podemos invocá-los sem 
medo algum de: Pais da Castidade, da Pureza. 
Vamos entender um pouco de como funcionava o 
Casamento na cultura judaica, o qual funciona em 
duas etapas: 

1. Ratificação do casamento; 
2. O  e s p o s o  v a i  e m  b u s c a  d e  s u a 

esposa/Consumação.

José e Maria já haviam celebrado a primeira etapa 
deste processo, portanto já eram casados perante 
à lei  Judaica. No entanto não houve a 
c o n s u m a ç ã o  d e s t e  c a s a m e n t o ,  e l e s 
permaneceram virgens em nome da Missão que 
Deus os confiou. 
Por este fato, podemos entender então o porquê 
de José portar em sua imagem um Lírio, o qual 
simboliza na vida dos Santos, a Virtude da Pureza. 
Nos aprofundando ainda mais neste mistério do 
casamento de São José e da Virgem Maria, 
podemos refletir também sobre o nascimento de 
Jesus. 
 É sabido, que o momento do nascimento  
revela na vida da mulher a maternidade, e na vida 
do homem a paternidade, até aqui, não é novidade 
para nenhum de nós. Porém, José assumiu, nesta 
ocasião, a paternidade do filho que lhe fora 
confiado por Deus, mas que não lhe era seu 
biologicamente.
Ele assume com responsabilidade a paternidade 
diante da sociedade. Verdadeiramente diante da 
Lei, é o Pai, cumprindo com dedicação sua 
missão: sustenta, protege, dá o nome, o qual 
significa: DEUS QUE SALVA. 

E s s a  p a t e r n i d a d e  fl o r e s c e u  d e  f o r m a 
esplendorosa na noite do nascimento de Jesus, 
quando José O recebeu em seus braços, tendo-O 
deitado em seu peito. Como Pai, tocava em Jesus, 
vivia o momento de estar com o Filho, um 
momento de profunda Comunhão, Fé e Adoração.

Podemos então perceber aqui, um homem que 
em tudo soube fazer a vontade de Deus. Um 
homem que em sua vida soube imprimir e 
expressar as virtudes que todos nós, sem 
exceção, somos chamados a viver para chegar ao 
Céu.
Um homem que só tinha um único medo, 
desagradar o coração de Deus.

São José é o homem que manifesta a Santidade 
desde o início de sua vida, e para nós, há de ser 
um grande modelo para se seguir.
Que, neste Ano em que Celebramos o Ano de São 
José, possamos nos aproximar deste grande 
Santo que, para nós, serve como escola de 
Santidade, e permitir que em tudo, ele nos ensine 
a expressar as Virtudes, a Beleza de uma vida 
Casta e Santa.

São José, rogai por nós! 

Fundadora da Comunidade Católica Presença



Palavra da FundadoraLadainha de São José
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A Comunidade Presença convida você e sua 
família a rezar conosco está belíssima Ladainha 
de São José, toda quarta-feira, durante todo 
este ano dedicado a ele.  Vamos Juntos!

Senhor, tende piedade de nós.
Jesus Cristo, tende piedade de nós.
Senhor, tende piedade de nós.
Jesus Cristo, ouvi-nos.
Jesus Cristo, atendei-nos.
Deus, Pai dos Céus, tende piedade de nós.
Deus Filho, Redentor do mundo, tende piedade de 
nós.
Deus Espírito Santo, tende piedade de nós.
Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende 
piedade de nós.
Santa Maria, rogai por nós.
São José, rogai por nós.
Ilustre filho de Davi, rogai por nós.
Luz dos Patriarcas, rogai por nós.
Esposo da Mãe de Deus, rogai por nós.
Casto guarda da Virgem, rogai por nós.
Sustentador do Filho de Deus, rogai por nós.
Zeloso defensor de Jesus Cristo, rogai por nós.
Chefe da Sagrada Família, rogai por nós.
José justíssimo, rogai por nós.
José castíssimo, rogai por nós.
José prudentíssimo, rogai por nós.
José fortíssimo, rogai por nós.
José obedientíssimo, rogai por nós.
José fidelíssimo, rogai por nós.
Espelho de paciência, rogai por nós.
Amante da pobreza, rogai por nós.
Modelo dos trabalhadores, rogai por nós.
Honra da vida de família, rogai por nós.
Guarda das virgens, rogai por nós.
Sustentáculo das famílias, rogai por nós.
Alívio dos miseráveis, rogai por nós.
Esperança dos doentes, rogai por nós.
Patrono dos moribundos, rogai por nós.
Terror dos demônios, rogai por nós.
Protetor da Santa Igreja, rogai por nós.

Cordeiro de Deus que tirais os pecados do 
mundo, perdoai-nos, Senhor.
Cordeiro de Deus que tirais os pecados do 
mundo, ouvi-nos, Senhor.
Cordeiro de Deus que tirais os pecados do 
mundo, tende piedade de nós.

V. Ele constituiu-o senhor de 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 de São José

 A vós São José, recorremos na nossa 
tribulação, e depois de ter implorado o auxílio da 
vossa Santíssima Esposa, cheios de confiança, 
solicitamos o vosso patrocínio.

 Por esse laço sagrado de caridade que vos 
uniu à Virgem Imaculada Mãe de Deus, e pelo amor 
paternal que tivestes para com o Menino Jesus, 
ardentemente suplicamos que lanceis um olhar 
benigno à herança que Jesus Cristo conquistou 
com o seu Sangue, e nos assistais, nas nossas 
necessidades, com o vosso auxílio e poder.

 Protegei, oh! guarda providente da Divina 
Família, a raça escolhida de Jesus Cristo;
Afastai para longe de nós, oh! Pai amantíssimo, a 
peste do erro e do vício; assisti-nos do alto do céu, 
oh! nosso fortíssimo sustentáculo, na luta contra o 
poder das trevas;

E, assim como outrora salvastes da morte a vida 
ameaçada, do Menino Jesus assim também 
defendei agora a Santa Igreja de Deus contra as 
ciladas dos seus inimigos e contra toda a 
adversidade.

Amparai a cada um de nós, com vosso constante 
patrocínio, a fim de que a vosso exemplo e 
sustentados com o vosso auxílio, possamos viver 
virtuosamente, piedosamente morrer, e obter no 
Céu a eterna bem-aventurança. 
Amém.



Palavra da Igreja
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“A felicidade de José não se situa na lógica do 
sacrifício de si mesmo, mas na lógica do dom 
de si mesmo.” Papa Francisco

Introdução

Por ocasião dos 150 anos da declaração da 
Declaração de São José como Padroeiro 
Universal da Igreja, o Papa Francisco convoca 
toda a Igreja para vivenciar o “Ano de São José” 
com a carta apostólica Patris Corde – Com 
coração de Pai. 
A carta apostólica traz alguns aspectos da 
paternidade, “Com coração de pai: assim José 
amou a Jesus, designado nos quatro Evangelhos 
como “o filho de José”. São José lembra-nos que 
todos aqueles que estão, aparentemente, 
escondidos ou em segundo plano, têm um 
protagonismo sem paralelo na história da 
salvação. Com ele temos um extraordinário 
exemplo de Pai.
Com todo amor e dedicação vamos agora juntos 
conhecer mais sobre São José, mergulhando 
naquilo que o Papa Francisco escreveu a nós 
através de um pequena síntese desta belíssima 
carta apostólica! 

Pai amado
 “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”. São Paulo VI

Pai na ternura
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.

Pai na obediência 
José sente uma angústia imensa com a gravidez 
incompreensível de Maria: mas não quer “difamá-
la”. Após sonhar com o anjo sua resposta é 
imediata: “Despertando do sono, José fez como 
lhe ordenou o anjo» (Mt 1, 24). Com a obediência, 
superou o seu drama e salvou Maria.

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. 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.

Pai com coragem criativa
No fim de cada acontecimento que tem José 
como protagonista, o Evangelho observa que ele 
se levanta, toma consigo o Menino e sua mãe e 
faz o que Deus lhe ordenou. Com efeito, Jesus e 
Maria, sua mãe, são o tesouro mais precioso da 
nossa Fé. No plano da salvação, o Filho não pode 
ser separado da Mãe, d’Aquela que ‘‘avançou 
pelo caminho da fé, mantendo fielmente a união 
com seu Filho até à cruz.’’.De José, devemos 
aprender o mesmo cuidado e responsabilidade: 
amar o Menino e sua mãe; amar os Sacramentos 
e a caridade; amar a Igreja e os pobres. Cada 
uma destas realidades é sempre o Menino e sua 
mãe.

Pai trabalhador
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. 
Peçamos a São José Operário que encontremos 
vias onde possamos nos comprometer até se 
dizer: nenhum jovem, nenhuma pessoa, 
nenhuma família sem trabalho!

Pai na sombra
Com a sugestiva imagem da sombra, 
apresenta a figura de José, que é, para Jesus, a 
sombra na terra do Pai Celeste: guarda-O, 
protege-O, segue os seus passos sem nunca se 
afastar d'Ele. José exerceu a paternidade 
durante toda a sua vida.

Conclusão
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.
             Só nos resta implorar, de São José, a 
graça das graças: a nossa conversão

São José, rogai por nós!!



Novena de São José
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Primeiro dia - São José, Pai Nutrício de Jesus
Amabilíssimo São José, que tivestes a honra de 
alimentar, educar e abraçar o Messias, a quem tantos 
profetas e reis desejaram ver e não viram, obtende-me, 
com o perdão das minhas culpas, a graça da oração 
humilde e confiante que tudo alcança de Deus. Acolhei 
com bondade paternal os pedidos que vos faço nesta 
novena e apresentai-os a Jesus, que se dignou 
obedecer-vos na terra. Amém.

Oração para todos os dias ao final de cada 
meditação.
Oremos. Ó Deus, que por uma inefável Providência 
Vos dignastes escolher o bem-aventurado São José 
para Esposo de vossa Mãe Santíssima, concedei-nos 
que aquele mesmo que na terra veneramos como 
protetor, mereçamos tê-lo no céu por nosso 
intercessor. Vós que viveis e reinais por todos os 
séculos dos séculos. Amém.

Segundo dia - São José, Esposo da Virgem Maria
São José, castíssimo Esposo da Mãe de Deus e 
guarda fiel da sua virgindade, obtende-me, por Maria, a 
pureza do corpo e da alma e a vitória em todas as 
tentações e dificuldades. Recomendo-vos também os 
esposos cristãos, para que, unidos com sincero amor e 
fortalecidos pela graça, amparem-se mutuamente nos 
sofrimentos e tribulações da vida. Amém.

Terceiro dia - São José, Chefe da Sagrada Família
Glorioso São José, que gozastes durante tantos anos 
da presença e filial afeição de Jesus, a quem tivestes a 
dita de alimentar e vestir, juntamente com vossa 
Santíssima Esposa, eu vos suplico me alcanceis o dom 
inefável de sempre viver em união com Deus pela 
graça santificante. Obtende também para os pais 
cristãos a graça do fiel cumprimento de seus graves 
deveres de educadores e, aos filhos, o respeito e a 
obediência, segundo o exemplo do Menino Jesus. 
Amém.

Quarto dia - São José, Exemplo de Fidelidade
Fidelíssimo São José, que nos destes tão belo 
exemplo no fiel cumprimento de vossos deveres de 
protetor da Santíssima Virgem e de pai nutrício do 
Redentor, rogo-vos me obtenhais a graça de imitar o 
vosso exemplo na fidelidade a todos os deveres do 
meu estado de vida. Ajudai-me a ser fiel nas coisas 
pequenas, para o ser também nas grandes. Alcançai 
essa mesma graça para todos os que me são caros 
nesta vida, a fim de chegarmos a gozar no céu o prêmio 
prometido aos que forem fiéis até a morte. Amém.

Quinto dia - São José, Espelho de Paciência
Bondoso São José, que suportastes com heróica 
paciência as provações e adversidades na viagem a 
Belém, na fuga para o Egito durante a vida oculta em 

Nazaré e me destes o exemplo de admirável 
conformidade com a vontade de Deus, obtende-me 
a virtude da paciência nas dificuldades de cada dia. 
Alcançai também invencível paciência a todos os 
que suportam pesadas cruzes, a fim de que se 
unam sempre mais a Jesus, divino modelo de 
mansidão e paciência. Amém.

Sexto dia - São José, Modelo dos Operários
Humilde São José, que vivendo em pobreza 
dignificastes a vossa profissão pelo trabalho 
constante e vos sentistes feliz em servir a Jesus e a 
Maria com o fruto de vossos suores, alcançai-me 
amor ao trabalho, que me foi imposto como dever 
de estado, procurando cumprir nisto sempre a 
vontade de Deus. Protegei os lares dos 
trabalhadores do Brasil contra as influências 
nefastas dos inimigos de Cristo e da Santa Igreja. 
Obtende-lhes a graça de santificarem o seu 
trabalho, pela reta intenção, em tudo conformados 
com os desígnios da Divina Providência. Amém.

Sétimo dia - São José, Protetor da Santa Igreja
Glorioso Patriarca São José, Protetor e Padroeiro 
da Igreja Universal, obtende-me a graça de amar a 
Igreja como Mãe e de a honrar como verdadeiro 
discípulo de Cristo. Rogo-vos que veleis sobre o 
seu Corpo Místico, como outrora velastes sobre 
Jesus e Maria. Protegei o Santo Padre e os Bispos, 
os Sacerdotes e os Religiosos. Alcançai-lhes 
santidade de vida e eficácia no apostolado. Guardai 
a inocência da infância, a castidade da juventude, a 
honestidade do lar, a ordem e a paz da sociedade. 
Amém.

Oitavo dia - São José, Consolo dos Enfermos
Compassivo São José, esperança dos doentes e 
necessitados, valei-me em todas as enfermidades 
e tribulações, alcançando-me plena conformidade 
com os admiráveis desígnios de Deus. Obtende-me 
também para mim e para todos pelos quais rezo 
nesta novena, a cura das enfermidades espirituais, 
que são as paixões desordenadas, fraquezas, 
faltas e pecados, e protegei-nos contra as 
tentações do inimigo da nossa salvação. Amém.

Nono dia - São José, Padroeiro dos Moribundos
Ditoso São José, que morrendo nos braços de 
Jesus e Maria, partistes deste mundo ornado de 
virtudes e enriquecido de méritos, assisti-me na 
hora suprema e decisiva da minha vida contra os 
ataques do poder infernal. Obtende-me a graça de 
morrer confortado com os santos Sacramentos, 
necessários para a minha salvação. Tende 
compaixão de todos os agonizantes, alcançando-
lhes a graça da salvação por intermédio de Maria, 
vossa Santíssima Esposa. Amém.

(Dia 08/03 - início)



Presença Kids HORA DE BRINCAR!

Caça Palavras
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Olá! Crianças! Presença Kids tem o prazer de apresentar a TURMA DOS BALUARTES 
PRESENÇA! Isso mesmo! 

Neste mês iremos apresentar o José (São José), e sua amiga Catarina (Santa Catarina) 

Iremos apresentá-los aos poucos para vocês, aliás vou deixar que eles mesmos façam  
isso! Ansiosos? Vamos lá! 1, 2, 3 e....já!

Olá!
Meu Nome é

Catarina,
qual é o seu?

Olá!
O meu é José!

Será muito Legal
brincar com vocês

Estou ansioso, 
e vocês?

Amoroso
Prudente

Trabalhador

Provedor
Bondade
Justiça

Caridade
Guardião

Fé

Vamos brincar de Caça Palavras? Nele contém muitas virtudes de São José! Preparados! Vamos lá!



Presença Kids

HORA DA PINTURA
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São José



São José na Comunidade Presença

Sócio Presença

Sócios Presença

Produtos Presença
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 São José, em nossa Comunidade, é invocado como o Guardião 
das nossas vocações. Assim como ele guardou e protegeu a Virgem 
Maria e o menino Jesus, assim também é aquele que cuida e ampara 
todos os vocacionados ao Carisma Presença, tanto os que já vivem a 
vocação, os que estão em discernimento e aqueles que um dia serão 
missionários da Presença de Deus.

Adquira o Combo Mariano 

Combo Mariano:
1. B a b y  L o o k  o fi c i a l  d a 

Campanha do Rosário.
2.  Poderosa Novena à Nossa 

Senhora das Graças.
3.  01 Pregação em Vídeo.
4. Pregação em PDF de Lucimar 

Maziero (Sobre Maturidade).

 Este combo faz parte da Campanha do Rosário uma 
iniciativa da Comunidade Católica Presença nestes tempos 
de Pandemia, através desta Campanha muitas pessoas estão 
recuperando sua esperança, fé, alegria e sentido de vida.
Adquira já a sua ! Ligue (19) 99859-1051
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 Torne-se sócio e ajude a levar a Presença de Deus por toda parte. Através 
da sua contribuição, que pode ser feita por boleto bancário, cartão débito/crédito ou 
depósito bancário. 

Para realizar o seu cadastro entre em contato pelo telefone (19) 99649-2369 ou 
pelo site www.comunidadepresenca.com.br 

Faça o seu cadastro!!

‘‘Aquele que ajuda uma obra de evangelização tem 
méritos de evangelizador”. São Paulo VI



Comunidade Católica Presença
Sítio Cidade Nova - Zona Rural
Cidade São José do Rio Pardo - SP
Telefones: (19) 3680-0095 ou 99637-9239
facebook.com/comunidadepresenca
Site: www.comunidadepresenca.com.br
Espaço Presença 
Telefone: (19) 3608-1113 ou 99638-6250
Endereço: João Paulino de Carvalho 233 – João de Souza
CEP.: 13.720-000 – São José do Rio Pardo, SP

Colabore com esta

25 anos levando a

756 – Sicoob Agrocredi
Agência: 3125

Conta: 1.131.648-9
Comunidade Católica Presença

CNPJ: 31.602.158/0001-65

Presença de Deus

Obra de Evangelização

‘‘

Construção Casa Masculina

Ajude esta obra!

Entre em contato!
Telefones: (19) 3680-0095 ou 99637-9239
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