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O que faltava para que essa caminhada fos-
se completa? 
Escrevemos então nosso 1° livro: “São José, nosso Pai, socorro em todas as neces-
sidades”, na versão e- book. Com o livro surgiu a ideia de fazermos um caminho 
de meditação da fé e oração a esse glorioso pai, o qual chamamos de 31 dias com 
São José. Quando começamos o caminho ainda não tínhamos a mesma estrutura 
organizada como o temos hoje. Embora o formato tenha sido simples meditáva-
mos uma frase de um santo diferente em cada dia, sobre São José; utilizávamos 
o catecismo da Igreja para as formações e depois fazíamos um momento oracio-
nal e assim caminhávamos desejosos de céu. Porém sentíamos que faltava algo! 

Costumamos dizer que Deus o revela seus planos de uma só vez. Ele revela pouco 
a pouco, parte por parte, conforme sua vontade. Nossa parte é sermos dóceis, nos 
colocarmos na escuta e obediência amorosa. 

Mesmo que desde há muito tempo São José tenha sido considerado nosso pai no 
Carmelo, não era para nós equipe da comunicação um santo que tínhamos tanta 
intimidade, o qual sempre o invocávamos, isso ainda não. Ele ficou um grande 
período sem ter tanta lembrança em nosso coração. Mas ao começarmos esse 
caminho brotou em nosso coração um amor tão grande, tão profundo por São 
José, um desejo de recorrer a ele, pedir-lhe intercessão com frequência, entregar 
nas mãos dele nossas necessidades, projetos, toda nossa vida. 

O curioso é que não conhecíamos a devoção de consagração a São José, tão pouco 
sabíamos de livros que já existiam acerca desse assunto. Nós já éramos consa-
gradas à Santíssima Virgem Maria pelo Tratado da Verdadeira devoção e naquele 
momento sentimos que Deus desejava acrescentar algo nesse passo de entrega, 
de consagração, o qual nos fazia avançar para o alto. Com essa centelha acesa 
em nosso coração, Deus mostrou em oração que precisávamos acrescentar o que 
realmente faltava: a fórmula para o ato de consagração, isto é, a oração que você 
receberá escrita no pergaminho! 

Deus é fantástico! Ele faz a obra completa, e nesse mover nos atraiu para o lugar 
de intimidade com Ele a fim de nos relevar os segredos que estavam no coração 
d’ Ele para esse percurso. Assim, aconteceu conosco: em oração falou para nós 
cada palavra da fórmula que temos hoje. E ali na companhia do pai adotivo de 
Jesus, o qual também se fazia tão presente naquele dia, enchendo toda a capela 
de amor paternal, tomamos nota que tudo que o Senhor nos inspirava. Foi um 
momento muito forte para nós!
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Depois disso, entendemos que a fórmula de consagração que o Senhor pedia para 
elaborarmos não era somente para ficar entre nós, mas para todas as pesso-
as que estavam naquele caminho conosco. Com o texto, então, pronto pudemos 
compartilhar com todos! Tudo isso aconteceu depois do lançamento do e-book, 
e após termos iniciado o caminho de 31 dias para corrermos aos braços do nosso 
querido pai São José! 

Dia 24 de Abril fizemos a live para a consagração, rezamos, lemos a fórmula da 
consagração - de joelhos diante de um sacerdote - e assinamos. Quem estava 
acompanhando pelas redes sociais pôde sentir quão forte foi aquele momento. 
Depois disso, continuamos rezando todos os dias o terço a São José e renovando 
nossa consagração todo dia 19. Muitas pessoas enviaram para nós testemunhos 
de cura de enfermidades, de emprego alcançado, de providência material, de 
conversão... experiência pessoal que cada alma fazia com São José. Muitas vidas 
foram transformadas, inclusive a nossa em muitos aspectos. 

Desde então, não conseguimos mais pensar em Nossa Senhora sem pensar em 
São José. Não conseguimos mais entregar nossa vida, confiar nossas necessida-
des nas mãos apenas de um, quando o Senhor nos concedeu dois grandes auxí-
lios no céu. Temos uma mãe que se chama Maria e um pai que se chama José 
e queremos os dois cuidando de nós, da nossa missão e de tudo que Deus nos 
confiar. 

A partir de todas essas experiências, de concluirmos o caminho de consagração, 
chegaram para nós muitos pedidos de pessoas que desejavam se consagrar a São 
José, fazendo o mesmo caminho que tínhamos feito. Planejamos de começar 
outro caminho de consagração, abrindo uma segunda turma. No entanto, nos-
sas atividades foram suspensas, pois muitas das nossas irmãs foram infectadas 
pelo coronavírus, inclusive nós. 

Demoramos para retornar nossas atividades e ao retornarmos fomos dando um 
passo de cada vez, até finalmente lançar o curso de consagração novamente. Fo-
ram inúmeras provações, mas sabemos que é tudo sempre para a glória de Deus. 
Sabemos que uma obra é de Deus pelos frutos que ela dá, como diz a Palavra: 
“Conhecereis a árvore pelos frutos”.  Grandes graças Deus têm para realizar na 
sua vida! 

Desde então, não conseguimos mais pensar em Nossa Senhora 
sem pensar em São José. Não conseguimos mais entregar nos-
sa vida, confiar nossas necessidades nas mãos apenas de um, 
quando o Senhor nos concedeu dois grandes auxílios no céu. 
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Como funciona nosso caminho de Consagração?

Durante as 3 fases:

• Assistir as formações todos os dias
• Rezar o terço a São José todo dia.

Antes da consagração:

• Confessar-se bem, após profundo exame de consciência;
• Comungar;
• Imprimir o pergaminho para o dia da consagração.

No dia da consagração:

• A consagração pode ser realizada na presença de um sacerdote, que recebe 
nossa oferta em sinal da Igreja. Após lermos a fórmula, o sacerdote nos dá sua 
bênção.

• Oferecemos algum tributo a Deus nesse dia: seja um jejum, mortificação, es-
mola, oração, santa Missa...

Renovar a consagração:

• Todo dia 19 é um dia dedicado ao Glorioso São José. Nesse dia deve-se meditar 
a vida do santo, suas virtudes que precisamos imitar e fazer as orações espe-
cíficas para a consagração. São elas: Terço a São José, ladainha a São José e a 
leitura atenta e amorosa do ato da consagração. O ato da consagração deve ser 
rezado, se possível de joelhos, em sinal da reverência que temos a tão grande 
santo.


