
 

 

“Eis o servo fiel e prudente, 

a quem o Senhor confiou a sua casa” (Lc 12,42) 
 

 
 

SAUDAÇÃO À IMAGEM DE SÃO JOSÉ 

 
Oração proposta pelo Papa na Carta Apostólica Patris Corde. 

 

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. 

Amém. 
 

 

 

RITOS INICIAIS 

 

SAUDAÇÃO 

 

Celebrante: Em nome do Pai e do Filho e do 

Espírito Santo. 

R/. Amém. 

 

Celebrante:  O Deus da esperança, que nos 

cumula de toda alegria e paz em nossa fé, pela 

ação do Espírito Santo, esteja convosco. 

R/. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor 

de Cristo. 

ATO PENITENCIAL 

 

Celebrante: Em Jesus Cristo, o Justo, que 

intercede por nós e nos reconcilia com o Pai, 

abramos o nosso espírito ao arrependimento 

para sermos menos indignos de aproximar-nos 

da mesa do Senhor. 
 

Abra-se à conversão pessoal e comunitária, 

reconhecendo-se pecador e necessitado de purificação. 

 

Senhor, rei da paz, tende piedade de nós. 

R/. Senhor, tende piedade de nós. 

Cristo, luz nas trevas, tende piedade de nós. 

R/. Cristo, tende piedade de nós. 

Senhor, imagem do homem novo, tende 

piedade de nós. 

R/. Senhor, tende piedade de nós. 
 

Celebrante: Deus todo-poderoso tenha 

compaixão de nós, perdoe os nossos pecados  
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e nos conduza à vida eterna. 

R/. Amém. 

ORAÇÃO DO DIA 

 

Celebrante: Oremos. 

 

Faça sua intenção e oração pessoal. 

 

Celebrante: Ó Deus, que em vossa inefável 

providência escolhestes São José para esposo 

de Maria, Mãe de vosso Filho, fazei que, 

venerando-o na terra como protetor, 

mereçamos tê-lo como intercessor no céu. Por 

nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na 

unidade do Espírito Santo. 

R/. Amém. 

 

LITURGIA DA PALAVRA 

 

PRIMEIRA LEITURA (Rm 4,13.16-18.22) 

 

Leitura da Carta de São Paulo aos Romanos – 

Irmãos, não foi por causa da Lei, mas por 

causa da justiça que vem da fé, que Deus 

prometeu o mundo como herança a Abraão 

ou à sua descendência. É em virtude da fé que 

alguém se torna herdeiro. Logo, a condição de 

herdeiro é uma graça, um dom gratuito, e a 

promessa de Deus continua valendo para toda 

a descendência de Abraão, tanto para a 

descendência que se apega à Lei, quanto para 

a que se apoia somente na fé de Abraão, que é 

o pai de todos nós. Pois está escrito: “Eu fiz de 

ti pai de muitos povos”. Ele é pai diante de 

Deus, porque creu em Deus que vivifica os 

mortos e faz existir o que antes não existia. 

Contra toda a humana esperança, ele firmou-

se na esperança e na fé. Assim, tornou-se pai 

de muitos povos, conforme lhe fora dito: 

“Assim será a tua posteridade”. Esta sua 

atitude de fé lhe foi creditada como justiça – 

Palavra do Senhor. R/. Graças a Deus. 

 

SALMO RESPONSORIAL (Sl 88) 

 

R/. Eis que a sua descendência durará 

eternamente. 

Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso 

amor, de geração em geração eu cantarei vossa 

verdade! Porque dissestes: “O amor é 

garantido para sempre!” E a vossa lealdade é 

tão firme como os céus. R/. 

“Eu firmei uma Aliança com meu servo, meu 

eleito, e eu fiz um juramento a Davi, meu 

servidor. Para sempre, no teu trono, firmarei 

tua linhagem, de geração em geração garantirei 

o teu reinado!” R/. 

Ele, então, me invocará: “Ó Senhor, vós sois 

meu Pai, sois meu Deus, sois meu Rochedo 

onde encontro a salvação!” Guardarei 

eternamente para ele a minha graça e com ele 

firmarei minha Aliança indissolúvel. R/. 

 

ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO 

(Sl 83,5) 

 

R/. Aleluia, Aleluia, Aleluia. 

V/.  Felizes os que habitam vossa casa, para 

sempre eles hão de vos louvar! R/. 
 

 

EVANGELHO (Mt 1,16.18-21.24a) 

 

Celebrante: O Senhor esteja convosco. 

R/. Ele está no meio de nós. 



 

Celebrante: ✠ Proclamação do Evangelho de 

Jesus Cristo, segundo Mateus. 

R/. Glória a vós, Senhor. 

 

Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual 

nasceu Jesus, que é chamado o Cristo. A 

origem de Jesus Cristo foi assim: Maria, sua 

mãe, estava prometida em casamento a José, e, 

antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela 

ação do Espírito Santo. José, seu marido, era 

justo e, não querendo denunciá-la, resolveu 

abandonar Maria, em segredo. Enquanto José 

pensava nisso, eis que o anjo do Senhor 

apareceu-lhe, em sonho, e lhe disse: “José, 

Filho de Davi, não tenhas medo de receber 

Maria como tua esposa, porque ela concebeu 

pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um 

filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele 

vai salvar o seu povo dos seus pecados”. 

Quando acordou, José fez conforme o anjo do 

Senhor havia mandado – Palavra da Salvação. 

R/. Glória a vós, Senhor. 

 

HOMILIA 

 

LITURGIA EUCARÍSTICA 

 

PREPRAÇÃO DAS OFERENDAS 
 

O pão e vinho, frutos do trabalho humano, são oferecidos 

a Deus, ofereça sua vida e, de acordo com sua possibilidade, 

donativos para a comunidade. 

 

Celebrante: Orai, irmãos e irmãs, para que este 

sacrifício seja aceito por Deus Pai todo-

poderoso. 

R/. Receba o Senhor por tuas mãos este 

sacrifício, para glória do seu nome, para nosso  

bem e de toda santa Igreja. 

ORAÇÃO SOBRE AS OFERENDAS 

 

Celebrante: Nós vos oferecemos, Pai santo, 

este sacrifício de louvor, para que sejamos 

ajudados pelas preces de São José, a quem 

destes na terra o lugar de pai do vosso Filho. 

Que convosco vive e reina para sempre. 

R/. Amém. 

 

PREFÁCIO DE SÃO JOSÉ, 

ESPOSO DA VIRGEM MARIA 
A missão de São José 

 

Celebrante: O Senhor esteja convosco. 

R/. Ele está no meio de nós. 

Celebrante: Corações ao alto. 

R/. O nosso coração está em Deus. 

Celebrante: Demos graças ao Senhor, nosso 

Deus. R/. É nosso dever e nossa salvação. 

 

Celebrante: Na verdade, é justo e necessário, é 

nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre 

e em todo o lugar, Senhor, Pai santo, Deus 

eterno e todo-poderoso, e na veneração de São 

José, sevo fiel e prudente, celebrar os vossos 

louvores. Sendo ele um homem justo, vós o 

destes por esposo à Virgem Maria, Mãe de 

Deus, e o fizestes chefe da vossa família, para 

que guardasse, como pai, o vosso Filho único, 

concebido do Espírito Santo, Jesus Cristo, 

Senhor nosso. Unidos à multidão dos anjos e 

dos santos, proclamamos vossa bondade, 

cantando (dizendo) a uma só voz: 

 
Santo, Santo, Santo, Senhor Deus do universo! 

O céu e a terra proclamam a vossa glória. 

Hosana nas alturas! Bendito o que vem em 

nome do Senhor! Hosana nas alturas! 

 



 

ORAÇÃO EUCARÍSTICA II 

 

Celebrante: Na verdade, ó Pai, vós sois santo e 

fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas 

oferendas, derramando sobre elas o vosso 

Espírito, a fim de que se tornem para nós o 

Corpo e ✠ o Sangue de Jesus Cristo, vosso 

Filho e Senhor nosso. 

R/. Santificai nossa oferenda, ó Senhor! 

 

Celebrante: Estando para ser entregue e 

abraçando livremente a paixão, ele tomou o 

pão, deu graças e o partiu e deu a seus 

discípulos, dizendo: 

 

TOMAI, TODOS, E COMEI: ISTO É O 

MEU CORPO, QUE SERÁ ENTREGUE 

POR VÓS. 
 

Adore o Santíssimo Corpo do Senhor. 

 

Celebrante: Do mesmo modo, ao fim da ceia, 

ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças 

novamente o deu a seus discípulos, dizendo: 

 

TOMAI, TODOS, E BEBEI: ESTE É O 

CÁLICE DO MEU SANGUE, O SANGUE 

DA NOVA E ETERNA ALIANÇA, QUE 

SERÁ DERRAMADO POR VÓS E POR 

TODOS PARA REMISSÃO DOS 

PECADOS. FAZEI ISTO EM MEMÓRIA 

DE MIM. 
 

Adore o Preciosíssimo Sangue do Senhor. 

 

Celebrante: Eis o mistério da fé! 

R/. Todas as vezes que comemos deste pão e 

bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a 

vossa morte, enquanto esperamos a vossa 

vinda! 

Celebrante: Celebrando, pois, a memória da 

morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos 

oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da 

salvação; e vos agradecemos porque nos 

tornastes dignos de estar aqui na vossa 

presença e vos servir. 

R/. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta! 

 

Celebrante:  E nós vos suplicamos que, 

participando do Corpo e Sangue de Cristo, 

sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só  

corpo. 

R/. Fazei de nós um só corpo e um só espírito! 

 

Celebrante:  Lembrai-vos, ó Pai, da vossa 

Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro: 

que ela cresça na caridade com o papa 

Francisco, com o nosso bispo Dimas, seu 

auxiliar Mariano, e todos os ministros do vosso 

povo. R/.  Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja! 

 

Celebrante: Lembrai-vos também dos nossos 

irmãos e irmãs que morreram na esperança da 

ressurreição e de todos os que partiram desta 

vida: acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. 

R/. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos! 

 

Celebrante Enfim, nós vos pedimos, tende 

piedade de todos nós e dai-nos participar da 

vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de 

Deus, com São José, seu esposo, com os 

santos Apóstolos e todos os que neste mundo 

vos serviram, a fim de vos louvarmos e 

glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. 

R/. Concedei-nos o convívio dos eleitos! 

 

Celebrante: Por Cristo, com Cristo, em Cristo, 

a vós, Deus Pai todo poderoso, na unidade do 



 

Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, 

agora e para sempre. R/. Amém. 

 

RITO DA COMUNHÃO 

 

Celebrante: Antes de participar do banquete 

da Eucaristia, sinal de reconciliação e vínculo 

de união fraterna, rezemos, juntos, como o 

Senhor nos ensinou: 

 

Pai nosso que estais nos céus, santificado seja 

o vosso nome; venha a nós o vosso reino, seja 

feita a vossa vontade, assim na terra como no 

céu; o pão nosso de cada dia nos dai hoje; 

perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós 

perdoamos a quem nos tem ofendido; e não 

nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do 

mal. 

 

Celebrante: Livrai-nos de todos os males, ó 

Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela 

vossa misericórdia, sejamos sempre livres do 

pecado e protegidos de todos os perigos, 

enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a 

vinda de Cristo Salvador. 

R/. Vosso é o Reino, o poder e a glória para 

sempre! 

 

Celebrante: Senhor Jesus Cristo, dissestes aos 

vossos apóstolos: Eu vos deixo a paz, eu vos 

dou a minha paz. Não olheis os nossos 

pecados, mas a fé que anima vossa Igreja; dai-

lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. 

Vós, que sois Deus, com o Pai e o Espírito 

Santo. 

R/.  Amém. 

 

Celebrante: A paz do Senhor esteja sempre  

convosco. 

R/. O amor de Cristo nos uniu. 

 

CORDEIRO DE DEUS 

 

Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do 

mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de 

Deus, que tirais o pecado do mundo, tende 

piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais 

o pecado do mundo, dai-nos a paz. 
 

Olhe a Santíssima Eucaristia. 

 

Celebrante: Eu sou a luz do mundo; quem me 

segue não andará nas trevas, mas terá a luz da 

vida. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o 

pecado do mundo. 

R/. Senhor, eu não sou digno(a) de que entreis 

em minha morada, mas dizei uma palavra e 

serei salvo(a). 

 
Em sua igreja doméstica, 

faça sua comunhão espiritual. 

 

“Servo bom e fiel, entra na alegria do teu Senhor” (Mt 25,21) 
 

ORAÇÃO DEPOIS DA COMUNHÃO 

 

Celebrante: Oremos. 

 
Faça sua oração pessoal, 

após nutrir-se do Santíssimo Sacramento. 

 

Celebrante: Reanimados, ó Deus, por este 

sacramento, possamos levar uma vida justa e 

santa aos vossos olhos, graças ao exemplo e à 

intercessão de São José, que, sendo justo e 

obediente, colaborou na realização de vossos 

grandes mistérios. Por Cristo, nosso Senhor.  

R/. Amém. 

 



 

RITOS FINAIS 

 

EXPOSIÇÃO DO 

SANTÍSSIMO SACRAMENTO 
 

Adore o Santíssimo Sacramento 

do Corpo e Sangue do Redentor. 

 

Tão sublime sacramento 

adoremos neste altar,  

pois o Antigo Testamento 

deu ao Novo o seu lugar.  

 

Venha a fé por suplemento 

os sentidos completar. 

Ao Eterno Pai cantemos 

e a Jesus, o Salvador. 

 

Ao Espírito exaltemos, 

na Trindade eterno amor.  

Ao Deus uno e trino demos 

a alegria do louvor.  

Amém. 

 

Celebrante: Do céu lhes destes o pão. 

R/. Que contém todo o sabor. 

 

Celebrante: Oremos. 
 

Todos oram em silêncio, por algum tempo. 

 

Celebrante: Senhor Jesus Cristo, neste 

admirável sacramento, nos deixastes o 

memorial de vossa Paixão, dai-nos venerar 

com tão grande amor o mistério do vosso 

Corpo e do vosso Sangue que possamos colher 

continuamente os frutos da redenção. Vós que 

viveis e reinais com o Pai, na unidade do 

Espírito Santo. 

R/. Amém. 

BÊNÇÃO EUCARÍSTICA 
 

Receba a bênção do Santíssimo e trace o sinal da cruz. 
 

ORAÇÃO APÓS A BÊNÇÃO 

 

Por vosso mistério pascal a morte cedeu à vida. 

Senhor da Igreja peregrina que busca a 

ressurreição, invocamos também a intercessão 

do vosso pai adotivo, o Padroeiro da Igreja 

Universal, São José. Neste ano dedicado a ele 

fazei-nos, a exemplo do Esporo de Maria, 

trocar nossa tristeza pelo vosso regozijo, a 

nossa angústia pelo vosso júbilo, os nossos 

conflitos pela vossa paz, o nosso medo pela 

vossa tranquilidade, a nossa dificuldade pela 

vossa facilidade, a nossa tensão pela vossa 

largueza, o nosso azedume pela vossa doçura, 

a nossa confusão pela vossa ordem, a nossa 

maldade pela vossa bondade, a nossa 

intransigência pela vossa compreensão, as 

nossas vinganças pelo vosso perdão, o nosso 

legalismo pelo vosso amor, a nossa 

insuficiência pela vossa graça, para que 

possamos glorificar-vos na alegria, servir-vos na 

esperança, alegrar-vos na santidade, louvar-vos 

na perfeição, celebrar-vos na humildade, dar 

testemunho de vós, pelo amor fraternal aos 

nossos semelhantes peregrinos da 

Ressurreição da herança bendita, do banquete 

glorioso da comunidade celeste e da bem 

aventurança. Amém. 

 

DESPEDIDA 

 

Celebrante: Em nome do Senhor, ide em paz 

e o Senhor vos acompanhe. 

R/. Graças a Deus. 


