
CONSAGRAÇÃO A SÃO JOSÉ 

Diante da situação calamitosa do mundo atual, 

tanto na vida política e social, como na crise da 

Igreja que dura há mais de 50 anos; diante dos 

tempos que correm, nos quais nos sentimos cada 

dia mais apertados e angustiados; percebendo 

como estamos, que Deus tem dado sinais de nos 

pedir uma atenção redobrada na vida espiritual, 

na prática da piedade cristã, no combate aos vícios e aos pecados e na 

busca da sabedoria e prudência sobrenaturais, vimos nos consagrar a 

São José, no dia da sua festa, em 19 de março de 2015. 

Cada um dos presentes, unidos aos ausentes, sacerdote e fiéis, 

consagramos a São José, casto esposo de Maria, protetor da Santa 

Igreja, pai adotivo do Menino Jesus todas as obras e todas as famílias 

ligadas às Capelas Nossa Senhora da Conceição, de Niterói; São 

Miguel, do Rio de Janeiro; Nossa Senhora da Assunção, de Fortaleza; 

e Santo Agostinho, de Parnaíba. Consagramos o movimento 

Permanência, fundado por Gustavo Corção, e que trouxe para o Brasil 

muitas vocações sacerdotais e religiosas; consagramos seus livros 

editados com tanto esforço, para levar a todo o Brasil a verdadeira 

doutrina católica. Consagramos o Colégio São Bernardo, com suas 

crianças, professoras e diretores. Consagramos os acólitos que, em 

cada uma das nossas Capelas, se dedicam ao serviço do Altar. 

Consagramos, enfim, todos os benfeitores que nos ajudam de diversas 

formas a manter essa obra que não merecemos. 

Que neste dia de festa, cada uma das nossas famílias receba de São 

José as graças necessárias para perseverar na Fé, na Esperança e na 

Caridade. Que sejamos mais inclinados ao estudo, mais fáceis na 

oração, e movidos uns para com os outros, de uma caridade sem 

limites, esmagando definitivamente, aos pés da Sagrada Família, as 

discórdias, invejas e o orgulho. 

São José, rogai por nós. 
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