
CELEBRAÇÃO 
NA SOLENIDADE 
DE SÃO JOSÉ



Sinal da Cruz

Vinde, ó santo Espírito,
vinde, Amor ardente,
acendei na terra
vossa luz fulgente.

Glória ao Pai e ao Filho e ao 
Espírito Santo.

Como era no princípio agora 
e sempre. Ámen.



Do Evangelho segundo São Mateus (Mt 1, 16.18-21.24a)

Jacob gerou José, esposo de Maria,

da qual nasceu Jesus, chamado Cristo.

O nascimento de Jesus deu-se do seguinte modo:

Maria, sua Mãe, noiva de José,

antes de terem vivido em comum,

encontrara-se grávida por virtude do Espírito Santo.

Mas José, seu esposo,

que era justo e não queria difamá-la,

resolveu repudiá-la em segredo.

Tinha ele assim pensado,

quando lhe apareceu num sonho o Anjo do Senhor,

que lhe disse:

«José, filho de David,

não temas receber Maria, tua esposa,

pois o que nela se gerou é fruto do Espírito Santo.

Ela dará à luz um filho

e tu pôr-Lhe-ás o nome de Jesus,

porque Ele salvará o povo dos seus pecados».

Quando despertou do sono,

José fez como lhe ordenara o Anjo do Senhor.



MEDITAÇÃO



PRECES

Reunidos para celebrar as maravilhas que Deus realizou em 
São José, homem justo e humilde, elevemos ao Pai do Céu as 
nossas súplicas,dizendo com alegria:

R- Pai nosso, que estais nos céus, ouvi-nos.

1. Pela santa Igreja, dispersa por toda a terra, para que 
anuncie a palavra de Deus com alegria e dê fruto no coração 
dos seus fiéis, oremos.

2. Pelos pais e mães de família, para que a oração em família 
e os sacramentos alimentem a sua fé e a de seus filhos, 
oremos.

3. Pelos homens que ganham o pão com o seu trabalho, para 
que os seus direitos sejam respeitados e a sua dignidade 
humana reconhecida, oremos. 

(neste momento cada membro da família propõe as suas preces)



Oração a São José (Papa Francisco)

Salve, guardião do Redentor
e esposo da Virgem Maria!

A vós, Deus confiou o seu Filho;
em vós, Maria depositou a sua confiança; 

convosco, Cristo tornou-Se homem. 

Ó Bem-aventurado José, 
mostrai-vos pai também para nós
e guiai-nos no caminho da vida.

Alcançai-nos graça, misericórdia e coragem,
e defendei-nos de todo o mal. 

Ámen. 



PARA CONCLUIR

Pai Nosso 

Ave Maria

S. José, rogai por nós.

Sinal da cruz


