
Consagração
a São José

glorioso São José, vós que fostes escolhido por Deus para ser pai do Salvador, 
digneis neste dia receber-me como um dos vossos filhos, eu vos peço, não leveis 
em conta minhas misérias e pecados, mas por vosso coração bondoso de pai 
acolhei-me em vossos braços.

Ó Sagrada Família de Nazaré, Jesus, Maria e José, eu sou a vossa gruta, suja e cheia de 
animais, onde nasceu o Amor. Que em cada comunhão, em vossos braços, Jesus seja 
adorado pelos anjos, ensinando-me a verdadeira adoração. 

Se eu fugir para o Egito do pecado, peço-vos Pai amoroso que com Jesus e Maria me 
busqueis e trazei-me de volta para casa. Se eu me perder nas coisas desse mundo, buscai por 
mim até encontrar-me, querido Pai e que eu vos seja submisso como foi o próprio Jesus. 

Se o inimigo se precipitar sobre mim tentando cegar os meus olhos, confundir meus 
pensamentos com suas mentiras, vinde em meu auxílio, São José, terror dos demônios e não 
permitis que eu caia nas garras do maligno.

Se a enfermidade chegar, se as tribulações parecerem me sucumbir, se o medo e o desespero 
tentarem tomar meu coração, vinde em meu auxílio, eu vos suplico, glorioso São José e 
valei-me em todas as minhas necessidades materiais e espirituais. E na hora de minha morte, 
levai-me em vossos braços ao encontro de vosso Filho Amado, para viver contigo e com a 
Virgem Maria no céu, adorando a Santíssima Trindade.

Certo(a) de vosso amor, confiando em vossa bondade paternal, eu

___________________________________________________________________
entrego-me de todo coração a ti. Entrego o meu passado, o meu presente e o meu futuro. 

Entrego tudo o que sou, que faço e penso, tudo o que tenho. Consagro-me inteiramente a 
vós, como coisa de propriedade vossa, para que juntamente com a vossa Santíssima Esposa 
tenhais inteiro domínio sobre mim, para a glória de Deus e a salvação da minha alma. 
Amém.

Data ___/___/____

Assinatura: ____________________________________


