
São José

19 de Março



HISTÓRIA

Dia 19 de março comemoramos a Festa de 
São José, castíssimo esposo de Nossa 

Senhora e pai adotivo de Nosso Senhor e 
Salvador, Jesus Cristo. A Igreja não separa 

José de Maria e de Jesus.

José pertencia à tribo de Judá e à casa de 
Davi. Estabeleceu-se em Nazaré, numa 

vida simples e pobre.

Embora materialmente pobre, José era de 
linhagem real, da descendência do grande 

Rei Davi (Mt 1,1-16 e Lc 3,23-28). 



Vamos colorir? Pinte conforme o modelo.
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HISTÓRIA

Segundo a tradição, José foi designado por 
Deus para se casar com a jovem Maria, 

mãe de Jesus, que era uma das 
consagradas do Templo de Jerusalém, e 
passou a morar com ela e sua família em 

Nazaré, uma localidade da Galiléia.

Entre todos os homens do seu tempo, 
Deus escolheu o glorioso São José para ser 
pai adotivo de seu Filho divino e humano.
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HISTÓRIA

Homem de fé, obediente, amigo dos anjos. 
Quando lhe foi revelado em sonho o 

Mistério sobre a Criança que Maria trazia 
no ventre, imediatamente e sem 

questionar a tomou como esposa.

"Quando acordou, José fez conforme o 
anjo do Senhor tinha mandado e acolheu 

sua esposa" (Mt 1,24).



Complete a cruzadinha abaixo:

“Apareceu-lhe em 1__________ um
2_________ do 3____________, que
lhe disse: “José, filho de 6__________,
não tenhas medo de receber
4_________ como sua 5__________...”.

(Mateus 1,20)
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São José é amigo dos anjos. Circule o maior 
anjo e marque com um “X” o anjo menor.



HISTÓRIA

Esteve ao lado de Maria em todos os 
momentos, principalmente na hora do 

parto, que aconteceu em um estábulo, em 
Belém. Educou e protegeu o menino Jesus, 

com o amor de Deus-Pai.

São José foi um homem justo, trabalhador 
e exemplo de pai. A simplicidade e a 

fidelidade fizeram de São José o protetor 
escolhido para Maria e para o próprio 

Jesus, bem como para todos nós.
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HISTÓRIA

Quando um anjo lhe apareceu novamente 
para avisá-lo do perigo que sua Sagrada 

Família corria, imediatamente deixou tudo 
o que possuía, bem como parentes e 

amigos, e partiu para um país estranho, o 
Egito, onde permaneceu, aguardando 

pacientemente até que novamente o anjo 
do Senhor, no devido tempo, o instruísse a 

retornar (Mt 2,13-23).



Utilize as figuras (anexo 2) para completar 
a cena abaixo. 

Albrecht Dürer, Fuga para o Egipto, 1494–1497



HISTÓRIA

Homem justo, temente a Deus, aceitou 
dedicar sua vida pela salvação da 

humanidade, como protetor do Redentor 
da humanidade. Nobre carpinteiro (Mt

13,55), além de humilde era pobre, como 
vemos na passagem do Evangelho em que 

leva Jesus Menino ao Templo para ser 
circuncidado, e Maria para o ritual da 

purificação, quando oferece como 
sacrifício um par de rolas, permitido 

apenas àqueles que não tinham condições 
de comprar um cordeiro (Lc 2,24).



Vamos colorir?



HISTÓRIA

Quando Jesus ficou no Templo, perdido 
dele e da mãe, José procurou-o com 

grande ansiedade, até encontrá-lo ao fim 
de três dias (Lc 2,48). Tratava Jesus como 

seu próprio filho, a tal ponto que os 
habitantes de Nazaré repetiam 

constantemente em relação a Jesus: "Não 
é este o filho de José?" (Lc 4,22). E o Livro 

Sagrado diz que Jesus, o próprio Deus feito 
homem, o respeitava tanto que "lhe era 
sujeito" (Lc 2,49-51), isto é, obediente 

como um filho a seu pai legítimo.



Circule o diferente



HISTÓRIA

São José foi pai verdadeiro de Jesus, não 
pela carne, mas pelo coração; protegeu o 

Menino das mãos assassinas de Herodes o 
Grande, e ensinou-lhe o caminho do 

trabalho. O Senhor não se envergonhou de 
ser chamado “filho do carpinteiro”. 

Naquela rude carpintaria de Nazaré Ele 
trabalhou até iniciar Sua vida pública, 

mostrando-nos que o trabalho é redentor.



Trace o caminho de São José e o menino 
Jesus até a caixa de ferramentas.



Trace no mapa o caminho que São José 
percorreu com Jesus e Maria.

José aparece nos episódios que marcaram a infância de Jesus, 
desde a gruta de Belém até na fuga para o Egito, para terminar 

na longa viagem de volta a Nazaré.



HISTÓRIA

Ao fim de sua jornada neste mundo, José 
teve a mais bela e abençoada das mortes, 
amparado por Nosso Senhor Jesus e por 

Maria Santíssima. Por isso, São José é 
invocado em casos de doença, junto a 
agonizantes, mas também em casos de 

problemas familiares. Na ladainha em sua 
honra é invocado como terror dos 

demônios. – A intercessão de São José, 
porém, é eficaz em qualquer situação, 

como disse Santa Tereza D' Ávila:

“A outros santos parece que o Senhor lhes 
deu graças para socorrer em determinada 

necessidade. Mas deste glorioso santo 
tenho experiência que socorre em todas” 

(Vida, cap. 6n.6-8)



Monte o quebra-cabeça. (Anexo 3)

São José, padroeiro da boa morte.



HISTÓRIA

Em 1621, Gregório XV declarou de preceito 
a festa litúrgica deste dia,19 de março. Pio 
IX elegeu São José, Padroeiro da Igreja, e 
os papas sucessivos o enriqueceram de 
outros títulos, instituindo uma segunda 

comemoração no dia 1º de maio, ligada a 
seu modesto e nobre ofício de artesão.



Vamos aprender a rezar o
Terço de São José

Nas CONTAS GRANDES rezamos:
Meu glorioso São José, nas vossas 
maiores aflições e tribulações, não 

vos valeu o anjo do Senhor?
Valei-me, São José!

No fim, reze este oferecimento:
“A vós, glorioso São José, ofereço este terço em louvor e glória de Jesus e Maria, para 

que seja minha luz e guia, minha proteção e defesa, minha fortaleza e alegria em todos os 
meus trabalhos e tribulações, principalmente na hora da agonia.

Pelo nome de Jesus, pela glória de Maria, imploro o vosso poderoso patrocínio, para que 
me alcanceis a graça que tanto desejo. Falai em meu favor, advogai a minha causa no céu 

e na terra, alegrai a minha alma para honra de Jesus, de Maria e vossa. Amém.”

Nas CONTAS PEQUENAS 
rezamos:

Valei-me, São José.

Começamos fazendo o
sinal da cruz

E o CREIO
Uma AVE MARIA

Rezamos um PAI NOSSO



HISTÓRIA

O significado do nome José

É “aquele que acrescenta”, “acréscimo do 
Senhor” ou ”Deus multiplica”. O nome José 
tem origem no nome hebraico, Yosef, que 
significa “Ele acrescentará”, referindo-se a 

Deus.

Dia de São José

Oficialmente, a data litúrgica dedicada ao 
São José é o dia 19 de março, porém, é 

comum que o santo seja celebrado 
também no dia 1 de maio, o dia 
internacional dos trabalhadores.



São José é amigo dos anjos. Complete a 
sequencia. (Anexo 4)



HISTÓRIA

José tem o título mais alto que um homem 
pode ter, o de pai adotivo do Messias. É o 
protetor da Igreja Católica e padroeiro dos 

trabalhadores e das famílias.

São José foi escolhido também como 
Padroeiro das Vocações e sua 

espiritualidade deu origem a inúmeras 
Congregações religiosas, masculinas e 

femininas, que operam no mundo, 
seguindo seu estilo e carisma.
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Troque os símbolos pelas letras 
correspondentes para descobrir 

características de São José.
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ORAÇÃO

“Meu glorioso São 
José, nas vossas 
maiores aflições e 
tribulações, não vos 
valeu o anjo do 

Senhor?
Valei-me,
São José!”



ANEXO 1



ANEXO 2

ANEXO 4



ANEXO 3



Produzido por

Espero que lhe seja útil para o aprendizado de suas 
crianças! 

O conteúdo disponibilizado é gratuito e não pode ser 
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