
Deixo aqui a devoção de São José, um santo  muito orado pela proteção das 
famílias e do trabalho (vida profissional), também conhecido como o "Terror 
dos Demônios" e  "Santo de uma Boa Morte" mas menos conhecido por suas 

diversas intervenções em graves momentos da peste na Europa.  

 

SÃO JOSÉ, UM GRANDE INTERCESSOR NA HORA DA PESTE 

Em 1638, um homem já idoso que morava nas proximidades de Lyon (França) - 
cidade desolada pela peste - descobre que está contagiado e vai a procura de 
um padre e lhe pergunta: "Estou contaminado e tenho receio que os remédios 
humanos nada podem por mim. O que fazer?" Então, inspirado pelo Espírito 
Santo, o vicário lhe responde: "Tudo o que você deve fazer é celebrar todos os 
anos a Festa de São José (19 de março) através da confissão e pela comunhão 
e, em seguida, fazer uma novena." 

O ancião, cheio de fé, depositou sua confiança em São José e fez exatamente 
aquilo que lhe havia sido dito. Milagrosamente, os sintomas da peste partiram e 
grato, ele continuou sua devoção até o fim de seus dias.  

Outro milagre atestado aconteceu, também em Lyon, no mesmo ano de 1638, 
onde o advogado do parlamento real, Monsieur Augery, viu seu filho de 7 anos, 
o pequeno Théodore Augery contaminado pela peste e em vias de morte. Ele 
pediu ajuda médica e enquanto esperava por ela, ajoelhou-se e orou 
fervorosamente a São José e pediu-lhe que salvasse a vida de seu filho. Nesse 
meio tempo, os médicos chegaram e vendo a situação crítica da criança, sem 
muita esperança e dando-lhe apenas 2h de vida, decidiram levá-la para um local 
de atendimento mais apropriado para tratá-lo. O pai, desesperado, em seu 
coração, continuava a pedir a intercessão de São José. Foi então, que no 
translado da criança, antes mesmo que chegassem ao local de tratamento (le 
lazaret), o pequeno Théodore recobra sua consciência e vê-se curado para 
surpresa geral de todos e grande alegria do pai. Profundamente agradecido pelo 
milagre da intercessão de São José por seu filho, o pai cumpriu sua promessa de 
assistir à nove missas em intenção de graças pela cura do seu filho, acender velas 
(e orar) diante de sua imagem e mandar fazer um ex-voto onde todos pudessem 
saber a graça que tinha recebido de São José. 

Por essa razão e outras, em momentos de peste e de doenças contagiosas, 
muitas pessoas - especialmente as contaminadas - se consagram à São José.   
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