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Hino oficial de apostolado ao Casto e 
Amante Coração de São José 

Adaptação do CÂNTICO 122 

EM HONRA DE SÃO JOSÉ, ESPOSO DE MARIA 

Composto por São Luís Maria Grignion de Montfort 

 

1 - Entoemos um canto em honra  
de São José, o protetor e Esposo de 
Maria 
José é humilde e menos conhecido. 
Ninguém na terra o viu; 
no entanto, aos santos cativa. 
Que os céus e a terra lhe cantem, 
e todos o glorifiquem. (Bis) 

 
2 - Ó, grande José, só para vós, Deus 
digno esposo vos encontrou 
de sua Mãe admirável. 
Esposo da Rainha dos Céus. 
Maravilhoso privilégio; 
sois testemunho de santidade, 
e de sua pureza, guardião. 
Ó que glória incomparável!  
 
Louvemos a José, 
Casto e Amante oração, 
que perseverou pela Redenção 
em Belém e em Nazaré. 

 
3 - O Pai Eterno vos quis 
para cuidar ao Seu Filho, 
para tomar seu posto. 
Vós levastes em vosso regaço 
ao vosso Rei e soberano; 
por muito singular desígnio, 
fostes o pai nutrício 
de vosso Pai supremo. 
 
4 - Quem o visse acariciar-vos 
Sorrir-vos e abraça-vos 
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com amor tão terno! 
Seu sorriso fundia vosso coração, 
enchendo-o de doçura, 
enquanto vós, aceso em amor, 
lhe dizia com ternura” 
filho meu, te amo. 
 
Louvemos a José, 
Casto e Amante oração, 
que perseverou pela Redenção 
em Belém e em Nazaré. 

 
5 - Se as palavras de Maria 
puderam santificar 
João e sua própria mãe, 
que não haverá logrado em vós, 
seu trato santo e feliz! 
Sua palavra vos encantava, 
sua presença vos enchia 
de toda sua luz e graça. 
 
6 - Vós sem igual humildade 
vos conduziu a guardar 
um silêncio constante; 
a viver como discreto 
e modesto carpinteiro, 
a passar por ignorante, 
por incapaz, sem talante 
sem figura de grande juízo. 
 
Louvemos a José, 
Casto e Amante oração, 
que perseverou pela Redenção 
em Belém e em Nazaré. 
 

7 - Quanto mais vos rebaixastes, 
tanto mais Deus lograstes 
as honras de sua glória. 
Vossos méritos nos surpreender, 
vossos privilégios são grandes. 
O céu exalta vossos fulgores, 
o mundo goza de vossos favores 
até em horas de Purgatório. 
 
8 - Nunca ninguém vos roga em vão, 



Apostolado dos Sagrados Corações Unidos de Jesus e de Maria 

Hino oficial de Apostolado ao Casto e Amante Coração de São José 3 

vosso patrocínio é soberano 
como Teresa assegura. 
Vosso Filho é Deus de glória, 
vossa Esposa do céu Rainha, 
vossa súplica, para eles, lei, 
desejo feito mandato. 
Vosso poder é sem medida. 
 
Louvemos a José, 
Casto e Amante oração, 
que perseverou pela Redenção 
em Belém e em Nazaré. 

 
9 - SÃO JOSÉ: 
Procura ser o último em tudo, 
oculto, discreto ao meu modo; 
vive em Jesus e em Maria! 
Procura o que o mundo não quer, 
foge quanto ele persegue. 
Caminha só na fé, 
para ser em verdade feliz 
pela imitação de minha vida. 
 
Louvemos a José, 
Casto e Amante oração, 
que perseverou pela Redenção 
em Belém e em Nazaré. 

 
10 - ORAÇÃO: 
Sede vós, José, meu patrono, 
para obter por presente 
de Deus, a Sabedoria! 
Para exaltar o Salvador 
e converter ao pecador, 
ajudar os despossuídos 
e derrubar os inimigos. 
A caridade será vossa guia. 
 
Louvemos a José, 
Casto e Amante oração, 
que perseverou pela Redenção 
em Belém e em Nazaré. 
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DEUS SÓ. 
 


