
Novena e Peregrinação do Ano Santo de São José 1



Paróquia-Santuário de São Francisco das Chagas2

Livro do Ano Jubilar a São José – Julho 2021
Expediente
Pároco: Frei Francisco Edson da Silva Mendes, OFM 
Produção e digitação: Frei Edson, Cirano Allyson, Vaslen Freitas, Pedro Paiva, Ivanildo 
Junior e Luís Victor.
Revisão: Liturgia Paroquial
Capa: Jander Silva/P@scom
Projeto Gráfico: Rogério Sales

ANO JUBILAR DE SÃO JOSÉ
PARÓQUIA SANTUÁRIO DE SÃO FRANCISCO 

DAS CHAGAS – CANINDÉ

APRESENTAÇÃO

Irmãos e Irmãs
O ano de 2021 foi decretado pelo Papa Francisco como o ano de São 

José. Nossa Paróquia iniciará no dia 09 de julho uma peregrinação com a 
Imagem de São José. Iniciaremos com um novenário especial a São José na 
Igreja Matriz de Nossa Senhora das Dores, refletindo o tema: São José, rogai 
por nós e providenciai. 

O Pai adotivo de Jesus deve ser exaltado pela sua digna missão: cuidar 
e proteger o filho de Deus juntamente com sua Esposa, a Virgem imaculada. 
Espero que os canindeenses expressem sua fé no Patriarca e defensor do 
nosso estado, sua participação é importante neste novenário e peregrinação. 

O Papa Pio IX proclamou São José há 150 anos - o Patrono da Igreja 
Católica – por isto este ano é tão especial em honra dele. Se ele cuidou tão 
bem de Nosso Senhor e de sua Santa Esposa, com certeza ele cuida bem da 
Igreja de seu Filho. Sejamos gratos a Deus por termos tão grande intercessor 
no céu, por isso a Santa Igreja diz: “Ide a José”.

Feliz Novenário e Peregrinação de São José a todos os Paroquianos de 
São Francisco das Chagas de Canindé.

Paz e Bem. 

Comunidade Franciscana de Canindé
Frei Francisco Edson da Silva Mendes, OFM – Pároco 
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NOVENA E PEREGRINAÇÃO COM A IMAGEM DE SÃO JOSÉ

•  DE 09 A 19 DE JULHO AS 19H NA IGREJA DE NOSSA SENHORA 
DAS DORES ACONTECERÁ A NOVENA ESPECIAL A SÃO JOSÉ.
•  APÓS A NOVENA A INTITUIÇÃO PAROQUIAL DESTINADA A 
CADA DIA LEVARÁ A IMAGEM DE SÃO JOSÉ PARA PERNOITAR 
E PERMANECERÁ DURANTE TODO O DIA. 

INSTITUIÇÕES PAROQUIAIS QUE RECEBERÃO 
A IMAGEM DE SÃO JOSÉ

09/07 - RÁDIO SÃO FRANCISCO
10/07 - PRÉDIO VICENTINO
11/07 - MOSTEIRO DO SANTÍSSIMO SACRAMENTO
12/07 - CONVENTO DAS IRMÃS DA IMACULADA CONCEIÇÃO
13/07 - SEDE DA ORDEM FRANCISCANA SECULAR
14/07 - COMUNIDADE CATÓLICA SHALOM
15/07 - SEDE DA CONGREGAÇÃO MARIANA
16/07 - CASA DO POVO
17/07 - IGREJA DE CRISTO REI
18/07 - BASÍLICA SANTUÁRIO DE SÃO FRANCISCO DAS CHAGAS
19/07 - ENCERRAMENTO NA IGREJA MATRIZ DE NOSSA SENHORA 
DAS DORES

PROGRAMAÇÃO
Igreja Matriz de Nossa Senhora das Dores

Abertura - Missa  (Liturgia do dia) (Grupo: Gênesis)
1º dia - Missa - São José, humilde carpinteiro (Liturgia do 15º Do-
mingo do Tempo Comum) (Grupo: Irmão Sol)
2º dia - Missa - São José, esposo da Virgem Maria (Liturgia do 15º 
Domingo do Tempo Comum) (Grupo: Filhos da Misericórdia )
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3º dia - Novena - São José, homem justo  (Mt 1,18-21) (Grupo: Estrela 
da Manhã)
4º dia - Novena - São José Obediente  (Lc 2, 21-24) (Grupo: Congre-
gação Mariana)
5º dia - Novena - São José com coração de Pai  (Lc 2, 1-7) (Grupo: 
Homens de Boa Vontade)
6º dia - Novena - São José defensor de Jesus Cristo  (Mt 2, 13-15) 
(Grupo: Santa Cecilia)
7º dia - Novena - São José, patrono da santa Igreja  (Lc 2, 41-52) 
(Grupo: Terços dos Homens)
8º dia - Missa - São José, guarda da Virgem  (Liturgia do 16º Domin-
go do Tempo Comum) (Grupo: Santa Terezinha)
9º dia - Missa - São José, homem Casto  (Liturgia do 16º Domingo do 
Tempo Comum) (Grupo: ECC)
Encerramento - Missa (Liturgia própria de São José) (Grupo: São Tar-
císio)

DEDICAÇÕES
09/07 - FUNCIONÁRIOS DA PARÓQUIA-SANTUÁRIO DE SÃO FRANCIS-
CO, SISTEMA DE COMUNICAÇÃO, PASCOM, NTS.
10/07 - MEP, MESC, PASTORAL DA LITURGIA.
11/07 - ACOLITATO SÃO TARCÍSIO, TERÇO DOS HOMENS, TERÇO DA 
MISERICÓRDIA.
12/07 - PASTORAL MISSIONARIA, PASTORAL DA FAMILIA, ECC, CATE-
QUESE MATRIMONIAL.
13/07 - CPC’S SEDE E ZONA RURAL.
14/07 - DÍZIMO E COMERCIAL.
15/07 - VICENTINOS, SHALOM, MÃES CRISTÃS, APOSTALADO DA 
ORAÇÃO, MARIANOS.
16/07 - CASA DO POVO, PASTORAL SOCIAL, PASTORAL DA CRIANÇA.
17/07 - IVC-BATISMO, EUCARISTIA, CRISMA.
18/07 - PASTORAL CARCERARIA, PASTORAL DA SAÚDE, COMISSÃO 
DA JUVENTUDE.
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19/07 - OFS, JUFRA, IRMÃS DA IMACULADA CONCEIÇÃO, IRMÃS 
CLARISSAS, OFM.

ROTEIRO DA NOVENA ESPECIAL A SÃO JOSÉ
Celebrado na Igreja Matriz de Nossa Senhora das Dores

1. COMENTÁRIO INICIAL
2. CANTO INICIAL
3. SAUDAÇÃO Á SANTÍSSIMA TINDADE 
4. CANTO AO ESPÍRITO SANTO
5. ORAÇÃO DE SÃO JOSÉ 
6. REFLEXÕES DOS SUB-TEMAS
7. ACLAMAÇÃO 
8. EVANGELHO
9. HOMILIA
10. LADAINHA 
11.  PARTILHA 
12. EXPOSIÇÃO E BENÇÃO DO SANTÍSSIMO
13. AVISOS
14. ORAÇÃO FINAL E DESPEDIDA

ROTEIRO DA NOVENA ESPECIAL A SÃO JOSÉ
Celebrado nas Comunidades da Sede e Zona Rural

1. COMENTÁRIO INICIAL
2. CANTO INICIAL
3. SAUDAÇÃO Á SANTÍSSIMA TINDADE 
4. CANTO AO ESPÍRITO SANTO
5. ORAÇÃO DE SÃO JOSÉ 
6. REFLEXÕES DOS SUB-TEMAS
7. ACLAMAÇÃO 
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8. EVANGELHO (INDICADO ABAIXO)
9. HOMILIA
10. LADAINHA 
11. PARTILHA 
12. RESPONSO A SÃO JOSÉ
13. AVISOS
14. ORAÇÃO FINAL E DESPEDIDA

SUBTEMA DE CADA NOITE E EVANGELHO
Celebrado nas Comunidades da Sede e Zona Rural

1º dia - Missa - São José, humilde carpinteiro (Mt 13,53-58)
2º dia - Missa - São José, esposo da Virgem Maria (Lc 1,26-35)
3º dia - Novena - São José, homem justo  (Mt 1,18-21)
4º dia - Novena - São José Obediente  (Lc 2, 21-24)
5º dia - Novena - São José com coração de Pai  (Lc 2, 1-7)
6º dia - Novena - São José defensor de Jesus Cristo  (Mt 2, 13-15)
7º dia - Novena - São José, patrono da santa Igreja  (Lc 2, 41-52)
8º dia - Missa - São José, guarda da Virgem  (Lc 2, 25-35)
9º dia - Missa - São José, homem Casto  (Mt 1, 22-25)

ORAÇÃO A SÃO JOSÉ (OPÇÃO 01)

Ó glorioso São José, a quem foi dado o poder de tornar 
possível as coisas humanamente impossíveis, vinde em nosso auxílio 
nas dificuldades que achamos, tomai sob vossa proteção a causa 
importante que vos confiamos, para que tenha uma solução favorável. 
Ó pai amantíssimo, em Vós depositamos toda nossa confiança. Que 
ninguém possa jamais dizer que vos invocamos em vão, já que tudo 
podeis junto a Jesus e Maria, mostrai que a vossa bondade é igual ao 
vosso poder. São José, a quem Deus confiou o cuidado da mais santa 
família que jamais houve, sede, nós vo-lo pedimos, ó Pai e protetor da 
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nossa família; impetrai-nos a graça de viver e morrer no amor de Jesus 
e Maria.

São José, rogai por nós, que recorremos à vós.
 

ORAÇÃO A SÃO JOSÉ (OPÇÃO 02)

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.

RESPONSO A SÃO JOSÉ

Quem da saúde ventura, e feliz sorte deseja, recorra a José 
piedoso, seu devoto amante seja.
1- De Jesus Pai adotivo, esposo da Virgem bela, Casto, fiel, justo 
santo, tudo alcança Dele e Dela.
2- De Belém na estrebaria adora o infante divino, desterrado, o 
guarda ampara, perdido acha o Menino.
3- Com o seu trabalho alimenta, do universo o grande autor: o 
filho do eterno Pai lhe obedece com amor.
4- Assistindo-lhe na morte, Vê Jesus e vê Maria, Tornando em 
brando sono Mortal extrema agonia.
Glória ao Pai, e glória ao Filho, e ao Espírito também, louvemos 
a Trindade Santa pelos séculos, amém.
D. Rogai por nós ó Glorioso São José.
A. Para que sejamos dignos das promessas de Cristo.
D. Oremos: Ó Deus, que por inefável providência Vos 
dignastes a escolher São José por esposo de Vossa Mãe 
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Santíssima, concedei-nos, vo-lo pedimos, que mereçamos ter 
por intercessor no céu, aquele que veneramos na terra como 
protetor. Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos 
séculos. Amém.

REFLEXÕES DOS SUB-TEMAS

1º dia - São José, humilde carpinteiro

São José é o pai nutrício de Jesus. Ele tem uma responsabilidade 
criativa. A missão de José é o trabalho, que sustentava Maria e Jesus 
em Nazaré, lugar este onde o Cristo viveu a maior parte de sua vida e 
viu seu pai realizar trabalhos manuais em sua carpintaria.

Contudo, José mostra  o valor e a importância de se ter um trabalho, 
para sustentar o lar. Fazer da dificuldade uma oportunidade e meio de 
sobrevivência, fazendo lembrar tantos em nosso país que perderam 
seus trabalhos em meio a pandemia que vivemos.

São José, humilde carpinteiro, rogai por nós e providenciai!

2º dia - São José, esposo da Virgem Maria

José, na sua vida, teve o privilégio de receber por esposa a Santíssima 
Virgem, que foi escolhida por Deus para ser Mãe do Salvador da 
humanidade. Portanto, São José não foi somente testemunha ocular 
dos fatos, mas membro dos acontecimentos bíblicos da história da 
salvação. São José teve a importantíssima missão de proteger e prover 
a família de Nazaré, pelos meios que a época lhe permitia. 

Quanta felicidade teve São José em ter em seu lado, como sua 
amável esposa, a bendita entre todas as mulheres, a mulher em que 
habita o Espirito Santo de Deus. Como nós filhos diletos, São José teve 
a honra de servir a Jesus e a Maria. Neste sentido, vemos o amor ser 
provado não só por palavra, mas também por gestos. 

São José, esposo da Virgem Maria, rogai por nós e providenciai!
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3º dia - São José, homem justo

São José é chamado na Sagrada Escritura de “O Justo”! Cremos 
que ele soube viver e entender as adversidades de seu tempo, que 
não difere das nossas no nosso tempo atual. Sabemos que ele, como 
homem, esteve sujeito a julgamentos e superações das leis de seu 
tempo, conciliando no mesmo instante a vontade  de Deus manifestada 
em sua vida. A justiça de José vai além da fuga para não denunciar 
Maria, mas a confiança de José em obedecer e cumprir a vontade de 
Deus, conforme lhe orienta o anjo do Senhor a pedir para retornar e 
aceitar Maria, pois o que nela foi gerado era obra do Espírito Santo.

Que São José nos ajude a praticar a justiça, que é sinal da presença 
de Deus, em favor dos menos favorecidos, excluídos e chagados na 
nossa sociedade. 

São José, homem justo, rogai por nós e providenciai!  

4º dia - São José obediente

A história tem José como homem prudente, justo e fiel. Por isso, 
nas diversas vezes que Deus precisou de sua ajuda e empenho, ele 
prontamente se fez à ação de Deus. José era muito obediente, tanto 
para com a vontade do Senhor, como nas leis dos tempos, pois obedecia 
tudo com vigor, conforme mandava as leis. Assim fez São José em toda 
a formação de Jesus, cumprindo todos os protocolos existentes, como 
vemos na apresentação no templo. Por Jesus ser primogênito, deveria 
ser apresentado e consagrado a Deus, já devidamente purificado.

Para nós fica o exemplo da obediência de São José e o olhar fixo 
dele no Senhor nosso Deus.

São José, obediente, rogai por nós e providenciai! 

5º dia - São José com coração de Pai

“Com coração de pai, assim José amou a Jesus !” É com essa frase 
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que o papa Francisco, inicia a carta Patris corde, documento lançado 
em ocasião dos 150 anos do titulo de São José, patrono da Santa Igreja. 

Com esta frase queremos refletir a importância do filho de Deus 
ter um homem na terra para representar a figura paterna de Deus. José 
amou e ajudou Jesus em sua missão, pois os relatos minuciosos que 
temos sobre a infância de Jesus, nos levam a entender o carinho e amor 
que Jesus recebeu de José e Maria e depois repassou ao mundo. 

Que São José seja exemplo de pai carinhoso e atencioso aos pais 
da atualidade, fazendo superar as desavenças e atritos familiares, sem 
nunca deixar de ser porto seguro a seus filhos.

São José, com coração de Pai, rogai por nós e providenciai!  

6º dia - São José defensor de Jesus Cristo

Por ser pai terreno de Jesus, a missão de José era ser como um 
escudo que protege aquilo que é mais precioso e caro: a vida. A vida 
em questão é Jesus, que é para nós Caminho, Verdade e Vida. São 
José guardou e defendeu Jesus desde a gravidez, quando esteve com 
Maria deixando tudo a disposição para que Ela não se cansasse ou se 
machucasse. 

Durante os primeiros dias da vida de Jesus, São José em sonho 
é avisado de um terrível decreto do governo mandando que fossem 
mortas todas as crianças recém-nascidas, para impedir que o nascimento 
do então dito “Rei dos Judeus” acontecesse. José apressadamente 
levou Maria e Jesus a uma viagem difícil e ruim, mas extremamente 
necessária. Nesta viagem, São José providenciou tudo o que sua família 
poderia precisar. 

São José, defensor de Jesus, rogai por nós e providenciai!

7º dia - São José, Patrono da Santa Igreja

São José é invocado há 150 anos como padroeiro da Santa Igreja. Os 
Santos Padres viram na pessoa humilde, justo e prudente intercessor, 
poderoso universalmente para a Igreja. Ao entregar a proteção da Igreja 
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a São José, entrega-se aos cuidados daquele que cuidou, guardou e 
protegeu a mais Santa de todas as famílias, que educou Jesus, o Nosso 
Salvador, e protegeu Maria dos perigos do Mundo. Por isso, com a 
Igreja, somos chamados a dizer “ Ide a José”, pois invocando a sua 
intercessão, tem-se a certeza da grandiosa e poderosa presença de São 
José. 

São José, Patrono da Santa Igreja, rogai por nós e providenciai!

8º dia - São José guarda da Virgem

Maria e José eram conhecedores das leis de sua época, bem como 
nos planos que Deus realizava em suas vidas. Os dois comungavam 
do SIM responsável que haviam dado a Deus, por isso, sempre com 
dedicação cuidam do filho que Deus os havia dado. Na apresentação 
de Jesus ao templo, José e Maria ficam felizes em ouvir as palavras 
de louvação do profeta Simeão a Deus, por permitir que ele pudesse 
contemplar seu filho, o Salvador e Redentor da humanidade. Mas 
também  os deixam claro que o que estaria por vir, não seria algo 
simples. José e Maria assustados, procuravam entender o que Deus 
lhe comunicava através do profeta, pois a responsabilidade de José era 
guardar a Virgem e o menino. 

Bem como José e Maria, fiquemos atentos a sua palavra, pois uma 
vida com Cristo não significa uma vida só de momentos alegres e 
festivos, mas uma vida realizada e plena de conquistas e desafios e 
santificada com a presença de Jesus. 

São José, guarda da Virgem, rogai por nós e providenciai!       

9º dia - São José homem casto
A vida familiar de José baseia-se no amor que ele e a esposa têm 

pelo filho de Deus e na importância de colaborar no plano divino de 
salvação. Isso nos faz compreender que a família está no coração de 
Deus, pois o próprio Deus quis que seu filho tivesse uma.

Conforme todos os traços da vida, a castidade de José e Maria 
passam a ser valores, rejeitando os prazeres carnais para manter-se 
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puro e obediente ao cumprimento do plano de Deus.
Assim, o exemplo de José deve ser imitado nos dias atuais, fazendo-

nos lembrar de que no mundo onde tanto se fala de sonhos e ideias, 
perdemos a inocência de acreditar que o amor pode ser construído e 
vivido com respeito e dignidade, respeitando o meu corpo e o corpo do 
outro, que deve ser morada do Senhor.

 São José, homem Casto, rogai por nós e providenciai!

BENÇÃO DO SANTÍSSIMO

SACERDOTE: Nós vos adoramos, Santíssimo Senhor Jesus 
Cristo, aqui em todas as igrejas do mundo e vos bendizemos.
POVO: Porque pela vossa santa Cruz remistes o mundo.
SACERDOTE: Rezemos pelo nosso Santo Padre, o Papa Francisco.
 POVO: O Senhor o conserve, e lhe dê vida e o faça feliz na terra e não 
o entregue nas mãos de seus inimigos.
SACERDOTE: Tu és Pedro!
POVO: E sobre esta pedra edificarei a minha igreja!
SACERDOTE: OREMOS: Ó Deus, Pastor e guia de todos os fiéis, 
olhai propício para o vosso servo Francisco, a quem constituístes 
pastor de vossa Igreja, e fazei, nós o pedimos, que ele com palavras 
e exemplos edifique os seus súditos, a fim de que chegue um dia à 
vida eterna com o rebanho que lhe foi confiado. Por Cristo Nosso 
Senhor. Amém.

TÃO SUBLIME SACRAMENTO (INCENSAÇÃO)

1. Tão sublime sacramento, vamos todos adorar, pois o novo testamen-
to, vem o antigo suplantar. Seja a fé nosso argumento, se o sentido nos 
faltar.
2. Ao eterno Pai cantemos, e a Jesus, o Salvador, igual honra tribute-
mos. Ao Espírito Santo de amor, nossos hinos, cantaremos, chegue aos 
céus nosso louvor. Amém.
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SACERDOTE: Do céu lhes destes o pão. 
POVO: Que contém todo sabor. 
SACERDOTE: Oremos: Senhor Jesus Cristo, neste admirável sa-
cramento, nos deixastes o memorial da vossa paixão. Dai-nos ve-
nerar com tão grande amor o mistério do vosso Corpo e do vosso 
Sangue, que possamos colher continuamente os frutos da vossa 
redenção. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito 
Santo. Amém.

BENÇÃO DO SANTÍSSIMO
LOUVORES

Bendito seja Deus./Bendito seja o seu santo nome. 
Bendito seja Jesus Cristo,/ verdadeiro Deus e verdadeiro homem. 
Bendito seja/ o nome de Jesus. 
Bendito seja /o seu Sacratíssimo coração. 
Bendito seja/ o seu preciosismo sangue.
Bendito seja Jesus Cristo/ no Santíssimo sacramento do altar. 
Bendito seja/ o Espírito Santo Paráclito.
Bendita seja/a grande mãe de Deus, Maria santíssima.
Bendita seja/a sua santa e imaculada conceição. 
Bendita seja/a sua gloriosa assunção. 
Bendito seja o nome de Maria,/ virgem e mãe.
Bendito seja São José,/ seu castíssimo esposo.
Bendito seja Deus,/ nos seus anjos e nos seus santos.

ORAÇÃO PELA IGREJA E PELA PÁTRIA

Deus e Senhor nosso, protegei a vossa Igreja, dai-lhe santos pastores 
e dignos ministros. Derramai as vossas bênçãos sobre o nosso Santo 
Padre, o Papa, sobre o nosso Arcebispo, sobre o nosso pároco e todo 
o clero, sobre o chefe da nação e do Estado e sobre todas as pesso-
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as constituídas em dignidade para que governem com justiça. Dai ao 
povo brasileiro paz constante e prosperidade completa. Favorecei com 
os efeitos contínuos de vossa bondade o Brasil, este Arcebispado, a 
paróquia em que habitamos, cada um de nós em particular e todas as 
pessoas por quem somos obrigados a rezar ou que se recomendaram as 
nossas orações. Tende misericórdia das almas dos fiéis que padecem 
no purgatório. Dai-lhes, Senhor, o descanso e a luz eterna. Amém. 
(Pai nosso, Ave-maria, Glória ao Pai)

ORAÇÃO FINAL

Oremos: Ó Deus, que por inefável providência Vos dignastes escolher 
o bem aventurado São José para esposo de Vossa Mãe santíssima, con-
cedei-nos que aquele mesmo que na terra veneramos como protetor, 
mereçamos ter no céu por nosso intercessor. Vós que viveis e reinais 
por todos os séculos dos séculos. Amém.

CÂNTICOS A SÃO JOSÉ

01 – ASTROS LUMINOSOS 
Dom Quitino Rodrigues de Oliveira (DIOCESE DE CRATO)

1 - Eis-nos aqui Patriarca venerável, / para rendermos preito de lou-
vor,/ com a Virgem Mãe e vosso Filho amável / ó recebei o nosso puro 
amor. (bis)
Astros luminosos lírios de Jessé, / vinde pressurosos louvar à São 
José (Bis).
2 - Quando Jesus deixando o céu/ formoso, o mundo quis conosco/ 
habitar, em vossos braços, Santo glorioso/  alegremente veio reclinar. 
(bis)
3 - Para vencer na luta escarnecida, / o tentador das almas, inimigo,/ 
em vosso seio temos pronta guarda,/ no vosso amor de pai seguro abri-
go. (bis)
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02 - NUMA HUMILDE FAMILIA 
Jonny

1 - Numa humilde família / Fizestes questão de habitar / Vieste trazer 
vida nova / E toda família santificar / Por isto escolhestes Maria / E o 
justo e sereno José / Que viveram na santidade um lindo amor
Sagrada Família de Nazaré / Fazei-nos bem fortes / No amor e na fé 
/ Abençoai nossas famílias / Jesus, Maria e José!
2 - Guardai as nossas famílias / E dai-nos a graça da paz / Trazei-nos 
a força e a coragem / Pra não desanimarmos jamais / Rogai por nós, 
Maria / Rogai por nós, José / Junto a vosso filho, Jesus.

03  – SENHOR SÃO JOSÉ
Domínio Popular

1- Senhor São José meu santo ditoso,/ que da mãe de Deus vós sois o 
esposo. (bis)
2- Vós sois o esposo daquela Senhora,/  mais pura que o sol, mais clara 
que aurora. (bis)
3- Mas clara que aurora, também sois meu santo,/ que da mãe de Deus 
mereceste tanto. (bis)
4- Mereceste tanto de Deus o amor, / sois pai prestativo do mesmo 
senhor. (bis)
5- Do mesmo senhor, nascido em Belém,/  rogai por nós todos para 
sempre amém. (bis)
6- Para sempre amém digamos com Fé, / viva o patriarca, senhor São 
José. (bis)

04 – SÃO JOSÉ (NICODEMOS COSTA)
Comunidade Católica Shalom

1- São José, eu queria ser como tu: Homem santo/ Homem de fé que 
agradou a Deus/ São José, tu obedeceste ao Pai/ E acolheste como pre-
cisão a mãe do Salvador.
Ah! São José, homem casto, homem fiel!/ A tua pureza, eu quero ter 
pra agradar a Deus.
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2- Quando o anjo aparecia, e em sonho a ordem vinha/ Tu cuidavas em 
cumprir/ Ah! Que firmeza de vontade! Tu amavas na verdade/ Esque-
cendo-te de ti.

05 – SIMPLESMENTE JOSÉ (EUGENIO JORGE)
Canção Nova

1- Eu tão simples, tão pequeno/ Um carpinteiro e nada mais/ Mas meu 
Deus olhou pra mim/ E me escolheu pra ser pai do Filho seu
Eis-me aqui, faça-se em mim o Teu querer / Sou Teu José, simples 
José e nada mais.
2- Eu sou escravo de Tua promessa / Feito pra amar até o fim/ Eu sou 
escravo de tua promessa/ E sou feliz vivendo assim
Eu tão simples, tão pequeno/ Um carpinteiro e nada mais.

06 – DEVOTOS, EIA RENDAMOS 

1 - Devotos eia! Rendamos,/ Um culto de amor e fé:/ Cantemos com 
ufania,/ Louvores a São José.(bis)
Salve! Augusto patriarca!/ Salve! Oh! Honra de Israel,/ Casto es-
poso de Maria,/ De Jesus guarda fiel.(bis)
2 - O cetro que doura os faustos/ Da tribo que honrou Jessé,/ Se esmal-
ta de eterno brilho/ Das prendas de São José.(bis)
3 – Pastores, que vos prostastes,/ Do berço divino ao pé,/ Alegres can-
tai conosco,/ Os gozos de São José.(bis)
4 – Oh! Anjos, fiéis vassalos,/ Da instância de Nazaré,/ Em coro saudai 
conosco/ O nome de São José.(bis)
5 – Concedei Sagrada Virgem,/ O Reino que Vosso é,/ Cantarmos com 
Vossas glórias,/ As glórias de São José.(bis)

07 – LADAINHA DE SÃO JOSÉ

Senhor, tende piedade de nós.
Jesus Cristo, tende piedade de nós.
Senhor, tende piedade de nós.
Jesus Cristo, ouvi-nos./ Jesus Cristo, atendei-nos.
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Deus, Pai dos Céus, tende piedade de nós.
Deus Filho, Redentor do mundo, tende piedade de nós.
Deus Espírito Santo, tende piedade de nós.
Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós.

Santa Maria, rogai por nós.
São José, Ilustre filho de Davi, Luz dos Patriarcas, rogai por nós.

Esposo da Mãe de Deus, rogai por nós.
Casto defensor da Virgem, Sustentador do Filho de Deus, Zeloso 
defensor de Cristo, rogai por nós.

Chefe da Sagrada Família, rogai por nós.
José justíssimo, José castíssimo, José prudentíssimo, rogai por nós.

José fortíssimo, rogai por nós.
José obedientíssimo, José fidelíssimo, Espelho de paciência, rogai 
por nós.

Amante da pobreza, rogai por nós.
Modelo dos trabalhadores, Honra da vida de família, Guarda da 
virgem, rogai por nós.

Sustentáculo das famílias, rogai por nós.
Alívio dos miseráveis, Esperança dos doentes, Patrono dos mori-
bundos, rogai por nós.

Terror dos demônios, rogai por nós.
Protetor da Santa Igreja, rogai por nós.

Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo, 
perdoai-nos, Senhor.
Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo, 
ouvi-nos, Senhor.
Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo, 
tende piedade de nós.
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08  - FESTEJEMOS HOJE A GLORIA
CD – Em louvor a São José - Ir. Míria T. Kolling ICM & Pe. Lúcio Floro

Com Jesus e com Maria / Festejemos hoje a glória / De José, que o 
Pai, um dia / Fez entrar em nossa história / Da Mãe Virgem, és es-
poso / Como um pai, és pra Jesus/ Para nós, és o glorioso / Protetor, 
amigo e luz!
01- Moço e santo: Dois encantos/ dois traços da vida mais bela És as-
sim santo entre os santos/ Como a Bíblia te revela / Sendo moço, vais 
um dia/ Noivo ser de alguém feliz/ Pra ser noivo de Maria/ És um justo 
a Bíblia diz.
02- Com Maria vais mostrando/ Caminhos novos do amor/ Mulher e 
homem se amando / Como anjos do Senhor / E na terra assim se vai/ 
A louvar nova Trindade/ É Jesus com mãe e pai / Na mais santa vir-
gindade.
03- És a imagem mais bonita / Da Providencia Divina / Essa ternura 
infinita / Que Deus sobre nós reclina / Deus, o Pai quis de verdade / 
José junto ao Filho de Deus / Pra Jesus não ter saudade / Do divino Pai 
dos céus!

09 - Ó SENHOR, EU CANTAREI (MEDITANDO O SALMO 88)
CD – Em louvor a São José - Ir. Míria T. Kolling ICM & Pe. Lúcio Floro

Ó Senhor cantarei sem cessar teu amor / Pois fizeste uma aliança 
com teu servidor.
1- É um mistério de vida esse nosso destino/ Vida plena em amor que 
só Deus tem e dá/ Vida eterna exigindo alimento divino/ Nosso pão, 
nosso vinho Jesus se fará.
2- Foi curtindo essa vida em silêncio fecundo/ No trabalho constante 
da vida e de um lar/ Que José se tornou para nós e para o mundo/ O 
modelo cristão que Deus quer encontrar.
3- Oh! José pai amigo a nós todos ensina/ A calar nossas vozes ouvin-
do a de Deus/ Nossa vida comum pela graça divina/ Vai vibrar com 
vida vivida no céu.
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10 – GLÓRIA E VOULOR A CRISTO 
CD – Em louvor a São José - Ir. Míria T. Kolling ICM & Pe. Lúcio Floro

Glória e lou-vor a Cris-to Aclamai de pé!
Glória e louvor a Cristo! luz de nossa  fé!
São ó Senhor bem felizes / Aqueles que em tua casa / Moram contigo / 
São teus amigos/ Pois te louvarão, para sempre Senhor!

11 – TRAZEMOS A MESA SANTA 
CD – Em louvor a São José - Ir. Míria T. Kolling ICM & Pe. Lúcio Floro

1- Trazemos a mesa santa/ O fruto de nossas mãos/ Uma transforma 
outra planta/ E alimenta mil irmãos.
O trabalho quem diria/ Era missão de José/ Que sustentava Maria e 
Jesus em Nazaré/ Que sustentava Maria e Jesus em Nazaré
2- Trazemos também o vinho/ Que gotas são de alegria/ Pois Deus nos 
quer com carinho/ Bem felizes, noite e dia.
Com gestos mil, com sorriso/ Como gotinhas de luz/ José fez um 
paraíso do lar da mãe de Jesus/ José fez um paraíso do lar da mãe 
de Jesus.
3- Ofertas pomos na mesa/ Gotas de nosso suor/ Pois nossa missa é 
uma festa/ Da partilha e do amor
Para que fosse levada/ Ao mundo esta luz da fé/ Quanta madeira 
banhada no suor de São José/ Quanta madeira banhada no suor de 
São José.

12 – JOSÉ, HUMILDE ARTESÃO
CD – Em louvor a São José - Ir. Míria T. Kolling ICM & Pe. Lúcio Floro

José, humilde artesão, trabalhaste noite e dia/ Para não faltar o 
pão, para não faltar o pão/ No lar da virgem Maria. / Que não 
falte em nossa vida este pão que vem do céu,/ Mas cresceu com a 
comida que o teu trabalho lhe deu! 
1- Vem ajudar-nos, José / ensina-nos outra vez/ a receber com mais fé  
/ o pão que Jesus se fez. 
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2- Este Jesus tão criança / te deu razão pra viver./ dá-nos crescer na 
esperança/ por este pão aqui ter  
3- Bem mais que tudo, ó José, / ensina-nos a amar/ quem cresceu em 
Nazaré / e é pão agora no altar! 
4- Mostra o segredo da missa: / que ter nas mãos este pão,/ é construir 
a justiça / e promover todo irmão. 
5- Parte de ti, era José, / o pão que Jesus comia./ pensando nisso, ele 
até / quis nosso pão ser, um dia!

13 – SÃO JOSÉ A QUEM DEUS RECORRIA 
(Feat. Flavio Jabbur)
CD – Em louvor a São José - Ir. Míria T. Kolling ICM & Pe. Lúcio Floro

São José a quem Deus recorria/ Pra salvar a Jesus salvador/ Prote-
ges-te Jesus e Maria/ Vem ser nosso fiel protetor.
1 No evangelho José ali passa/ Sem nenhuma palavra a dizer/ Assim 
prega o Cristo em suas graças/ Pelo modo cristão de viver.
2 Lá no templo Maria revela/ A grandeza de teu coração/ Porque amava 
Jesus vais com ela/ Procurá-lo com grande aflição.
3 A fé viva com que recebes-te/ Em Maria o mistério de Deus/ Já te faz 
lá na corte celeste/ Um dos santos maiores do céu.
4 Deus que veste esta flor da campina/ E alimenta mil aves do céu/ 
Para ser providência divina/ Junto a Cristo esse Deus te escolheu

14 – QUERIDO PADROEIRO NOSSO AMEM
CD – Em louvor a São José - Ir. Míria T. Kolling ICM & Pe. Lúcio Floro

1- Ó São José, eis todo um povo/ Feliz cantando a tua gloria/ Casto 
esposo de Maria,/ Pai amável de Jesus!
Ó São José, sempre de novo/ Presente estás em nossa história/ Tua 
mão - proteção!/ Para o filho nos conduz.
São José, São José/ O povo te venera e te quer bem!/ São José, São 
José/ Querido padroeiro nosso amem!
2- Tu és dos lares, o advogado/ da Igreja, santo padroeiro/ Protetor dos 
operários,/ Servidor fiel de Deus!
De graça e bênçãos coroado/ Teus bens partilhas co’os herdeiros!/ Tal 
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poder faz-nos crer/ Deus atende os rogos teus!
3- E hoje, neste santuário,/ Teu nome enche de alegria/ céus e terra, a 
nossa igreja/ Que celebra o teu louvor!
Do Pai nos faz missionário/ Bendito e justo, vem nos guia/ Pela fé, São 
José/ Dá-nos alcançar o amor!

15 – CELEBRE A JOSÉ A CORTE CELESTE
CD – Em louvor a São José - Ir. Míria T. Kolling ICM & Pe. Lúcio Floro

1- Celebre a José a corte celeste, / prossiga o louvor o povo cristão:/ Só 
ele merece à Virgem se unir / em casta união. (bis)
2- Ao ver sua Esposa em Mãe; transformar-se / José quer deixar Maria 
em Segredo./ Um anjo aparece: “É obra de Deus!”/ Afasta-lhe o medo. 
(bis)
3- Nascido o Senhor, nos braços o estreitas./ A ti tem por guia, a He-
rodes fugindo./ Perdido no templo, és tu que o encontras,/ chorando e 
sorrindo. (bis)
4- Convívio divino a outros, somente/ após dura morte é dado gozar./ 
Mas tu, já em vida, abraças a Deus,/ e o tens no teu lar! (bis)
5- Oh, dai-nos, Trindade, o que hoje pedimos:/ Um dia no céu, can-
tarmos também/ o canto que canta o esposo da Virgem sem mácula. 
Ámem. (bis)

16 – JESUS, MARIA E JOSÉ
CD – Em louvor a São José - Ir. Míria T. Kolling ICM & Pe. Lúcio Floro

Jesus, Maria e José / Minh’alma vossa é (3X)

17 – SÃO JOSÉ VEM NOS PROTEJER
CD – Em louvor a São José - Ir. Míria T. Kolling ICM & Pe. Lúcio Floro

1- A ti o grande Santo/ Nós vimos recorrer/ Guarda- nos sob teu manto/ 
Ó, vem nos proteger.
São José vem nos proteger (BIS)
2- O salvador da terra/ Vieste defender/ Nesta implacável guerra/ Ó, 
vem nos proteger.
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3- A tua solicitude / devemos todos ter / a angélica virtude / Ó, venhas 
proteger.
4- Um dia providencia / quis a Jesus valer / rogamos tua clemencia / 
Ó, vem nos proteger.

18 – Ó SÃO JOSÉ QUERIDO
CD – Em louvor a São José - Ir. Míria T. Kolling ICM & Pe. Lúcio Floro

01- Ó São José querido/ Meu caro protetor!/ Seja o meu canto ouvido/ 
Na glória do Senhor!
Quando estiver morrendo/ Quero com viva fé/ Me consolar dizen-
do/ Jesus, Maria, José!
02- És de Maria esposo/ Íntegro São José!/ Para eu morrer ditoso/ Pede 
por mim mercê.
03- Quando, uma vez partida/ Para a mansão da luz/ Minh’alma dirigi-
da/ Oh! Leve ao bom Jesus!
04- Quando estiver morrendo/ Quero com viva fé/ Me consolar dizen-
do/ Jesus, Maria, José!

19 - VINDE ALEGRES CANTEMOS
CD – Em louvor a São José - Ir. Míria T. Kolling ICM & Pe. Lúcio Floro

1-Vinde, alegres cantemos/ A Deus demos louvor/ A um Pai exalte-
mos/ Sempre com mais fervor.
São José, a vós nosso amor/ Sede o nosso bom protetor/ Aumentai 
o nosso fervor .
2- São José triunfante/ Vai a Glória gozar/ E para sempre reinante/ No 
Senhor repousar.
3- Vós, esposo preclaro/ Amantíssimo pai/ Dos cristãos, firme amparo/ 
Este canto aceitai.
4- José, por um decreto/ De Deus, o Criador/ Desposastes, discreto/ A 
Mãe do Salvador.

20 – ERGAMOS LOUVORES (FEAT. QUARTETO CHORUS 
MUTANTIS)
CD – Em louvor a São José - Ir. Míria T. Kolling ICM & Pe. Lúcio Floro
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Ergamos os louvores/ Ao justo, a São José/ Que do alto, entre es-
plendores/ Dirige a nossa fé/ Que a ele, na fulgência/ Da celestial 
mansão/ Se eleve toda a ardência/ De nossa devoção.
1– Vós sois o casto esposo/ Glorioso de Maria/ Vós o sol formoso/ Que 
as almas alumia.
2– Vós sois nossa riqueza/ Sois da paciência o exemplo/ Vós sois a 
fortaleza/ Sois da justiça o templo.

21 – SÃO JOSÉ (TODOS OS TRABALHADORES)
CD – Em louvor a São José - Ir. Míria T. Kolling ICM & Pe. Lúcio Floro

1- Todos os trabalhadores,/ vamos juntos entoar,/ operários, lavrado-
res,/ São José vamos saudar… ai – ai – ai – ai. A mulher trabalhadora,/ 
faxineira e professora,/ e também dona de casa,/ tem os filhos pra cui-
dar… ai – ai – ai – ai.
São José, homem do povo,/ entendeu a mensagem do Senhor./ Ope-
rário, feliz esposo/ De Maria, a Mãe do Salvador,/ De Maria, a Mãe 
do Salvador…/ ai – ai – ai – ai.
2- Empregada, Balconista,/ Empresário e Escritor,/ Comerciante e ar-
tista,/ cantem juntos o louvor… ai – ai – ai – ai. Santo humilde, homem 
justo,/ elevemos nossa voz./ Teu exemplo nos ajude/ que a justiça ha-
bite em nós… ai -ai – ai – ai.

22 – MEU BOM JOSÉ
CD – Em louvor a São José - Ir. Míria T. Kolling ICM & Pe. Lúcio Floro

01- Meu Bom José, Meu Bom José / Pobre carpinteiro lá de Nazaré/ 
Meu Bom José, Meu Bom José/ O santo do povo, modelo de fé/ Meu 
Bom José, Meu Bom José/ O santo do povo, modelo de fé.
02- Viveste num tempo em que o teu país/ Sofria esmagado cansado 
infeliz/ Debaixo do império romano opressor/ O povo gemia e clamava 
de dor/ Debaixo do império romano opressor/ O povo gemia e clama-
va de dor.
03- A hora bendita da libertação, /Soava na terra minando a opressão/ 
Maria a tua noiva disposta aceitou/ Ser mãe do menino divino senhor/ 
Maria a tua noiva disposta aceitou / Ser mãe do menino divino senhor.
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04- O sonho tão grande de ver libertada/ A terra querida por ti habita-
da/ A graça de deus e a paixão pelo novo/ Te fazem casar com a noiva 
do povo/ A graça de deus e a paixão pelo novo/ Te fazem casar com a 
noiva do povo.
05- Por isso ainda hoje o pobre que sofre/ Espera que um vento de bên-
çãos nos sopre/ Em tempos de seca e de dor bom José/ Dai-nos santa 
chuva de luz e de fé/ Em tempos de seca e de dor bom José / Dai-nos 
santa chuva de luz e de fé.
06- O nosso bendito contrito ofertamos/ Ao deus da justiça em quem 
confiamos/ Ao povo que luta por libertação/ A nossa senhora e a José 
nosso irmão / o povo que luta por libertação / A nossa senhora e a José 
nosso irmão.

23 – FAMILIA DOM E COMPROMISSO
CD – Em louvor a São José - Ir. Míria T. Kolling ICM & Pe. Lúcio Floro

1.Tudo Maria conservava/ por amor no coração./ Com José, em Naza-
ré, se esforçava/ para compreender tal Filho e tal missão. / Pela noite 
da fé, os dois seguiam;/ vida simples como nós./ Nazaré, porém, é 
muito mais:/ é uma escolha de amor e paz!
Santa Família/ Cristo e Maria/ Com São José, ouvi a nossa voz!/ Dai 
que a partilha, paz e alegria/ Encham de amor o lar de todos nós!
2. Uma família renovada/ já desponta em Nazaré./ Virginal, a esposa 
é mãe dedicada,/ Obedece à voz de Deus, o pai José./ Proteção a uma 
vida que brotava;/ união, amor fiel./ Neste espelho, os lares vão se 
olhar:/ só o amor edifica o lar!
3. Quantas lições, ensinamentos/ nesta escola de Jesus!/ O silêncio e 
a oração são momentos/ que preparam para a vida, para a cruz./ O tra-
balho assumido livremente,/ como o foi em Nazaré,/ quer mostrar que 
seu real valor/ vem do homem, que é rei, senhor!
4. Deus Uno e Trino! Ó Deus – família!/ Três Pessoas a se amar!/ A 
família pode ser- maravilha!/ viva imagem deste Deus, em cada lar!/ 
A família é um dom, é compromisso,/ a esperança do amanhã./ E tam-
bém a Igreja é dom do céu,/ é Família do próprio Deus!
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24- PATRIARCA DE NAZARÉ
Dom Quitino Rodrigues de Oliveira (DIOCESE DE CRATO)

1.  Casto Esposo de Maria, de Jesus guarda ditoso/ recebei com alegria, 
nosso culto fervoroso.(bis)
Ó Patriarca de Nazaré, dai-nos pureza e ardente fé.(bis)  
2. Salve Santo Carpinteiro, Salve lírio de pureza/do universo padroei-
ro, dos cristões fieis defensa.(bis)
3. Sede sempre nosso amparo, neste mundo de maldades/ por Jesus o 
Filho caro dai-nos vossa caridade. (bis)
4.Lá no céu onde morais, junto a Virgem Imaculada/ ouve Santo os 
triste ais, neste vida atribulada. (bis) 

25 - LEMBRAI-VOS SÃO JOSÉ
Dom Quitino Rodrigues de Oliveira (DIOCESE DE CRATO)

1. Lembrai-vos São José, Ó protetor querido, lembrai-vos se a vós nin-
guém pediu em vão, ninguém suplicou sem ser por vós ouvido, sem 
receber de vós piedosa proteção. 
2. Lembrai-vos São José, que sois o doce Esposo, da Virgem Mãe de 
Deus seu anjo tutelar, das virgens do Senhor, amparo sois piedoso, sois 
nosso defensor e guia paternal. 

CÂNTICOS PARA NOVENA

INVOCAÇÃO AO ESPIRITO SANTO

CONHEÇO UM CORAÇÃO (Padre Zezinho)

1. Conheço um coração tão manso, humilde e sereno/ Que louva ao 
Pai por revelar seu nome aos pequenos/ Que tem o Dom de amar, que 
sabe perdoar/ E deu a vida para nos salvar!
Jesus, manda Teu Espírito/ Para transformar meu coração (bis)
2. Ás vezes no meu peito bate um coração de pedra/ Magoado, frio, 
sem vida, aqui dentro ele me aperta/ Não quer saber de amar, nem 
sabe perdoar/ Quer tudo e não sabe partilhar.
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3. Lava, purifica e restaura-me de novo/ Será o nosso Deus e nós se-
remos o Seu povo/ Derrama sobre nós, a água do amor/ O Espírito de 
Deus nosso Senhor!

A NÓS DESCEI (I) (Domínio popular)

A nós descei, Divina Luz (bis)  Em nossas almas acendei/ O amor, o 
amor de Jesus! (bis)
Vinde, Santo Espírito/ E do céu mandai Da luz vossa um raio, Da 
luz vossa um raio/ Vinde, pai dos pobres/ Doador dos dons/ Luz dos 
corações, luz dos corações / Grão consolador/ Nossa alma habitais/ E 
nos confortais, e nos confortais/ Na fadiga pouso/ No ardor, brandura/ 
E na dor ternura e na dor ternura

ACLAMAÇÃO

ALELUIA (JESUS CRISTO VAI FALAR) (Pe. José Freitas Campos)

Aleluia, aleluia Aleluia! Jesus Cristo vai falar!/ Aleluia, aleluia ! 
Ide pelo mundo O Evangelho anunciar!
Mas como invocarão/ Aqueles que não creram/ E como podem crer/ 
Se ainda não ouviram/ E como podem ouvir/ Se não houver quem 
pregue/ E como pregarão/ Se não forem enviados?

PALAVRA DE  SALVAÇÃO (Padre Zezinho)

Palavra de salvação somente o céu tem pra dar/ Por isso meu cora-
ção se abre para escutar.
1. Por mais difícil que seja seguir/ Tua palavra queremos ouvir/ Por 
mais difícil de se praticar/ Tua palavra queremos guardar.
2. Com Simão Pedro diremos também/ Que não é fácil dizer sempre 
amém/ Mas não há outro na Terra e no céu/ Mais companheiro, mais 
santo e fiel.

O EVANGELHO É A BOA NOVA  (Pé. Hélio Maranhão)
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O Evangelho é a Boa Nova/ Que Jesus veio ao mundo anunciar. 
(bis)
1. Ele é o caminho, a verdade e a vida/ Da ovelha perdida que  o pai 
mandou salvar. (bis)
2. O Pai mandou que ele aqui viesse um dia/ Para nos dar alegria de 
viver no seu amor. (bis)

TUA PALAVRA É LAMPADA  (Domínio popular)

Tua palavra é lâmpada para os meus pés Senhor (bis)
Lâmpada para os meus pés Senhor, luz para o meu caminho (bis)

MOMENTO DA PARTILHA

NÃO SE DEVE DIZER NADA POSSO OFERTAR 
Ilustre Desconhecido

Não se deve dizer Não se deve dizer: “nada posso ofertar!”
/:Pois as mãos mais pobres * é que mais se abrem para tudo dar
1.  Senhor só deseja que em nós tudo seja constante servir Quando 
nada se tem, só resta dizer: Senhor, eis-me aqui!
2. Alegrias da vida, momentos da lida eu posso ofertar. / Pois, nas 
mãos do Senhor, um gesto de amor não se perderá

SABES SENHOR  (Católicas)

Sabes, senhor/ O que temos é tão pouco pra dar/ Mas esse pouco, nós 
queremos/ Com os irmãos compartilhar.
1. Queremos nesta hora, diante dos irmãos/ Comprometer a vida, bus-
cando a união.
2. Sabemos que é difícil, os bens compartilhar/ Mas com a tua graça, 
senhor, queremos dar.
3. Olhando o teu exemplo, senhor, vamos seguir / Fazendo o bem a 
todos, sem nada exigir.
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OS CRISTÃOS TINHAM TUDO EM COMUM
Letra: D. Carlos Alberto Navarro | Música: Waldeci Farias 

Os cristãos tinham tudo em comum/Dividiam seus bens com alegria./
Deus espera que os dons de cada um,/Se repartam com amor no dia 
a dia/Deus espera que os dons de cada um,/Se repartam com amor 
no dia a dia.
1. Deus criou este mundo para todos. /Quem tem mais é chamado a 
repartir/Com os outros o pão, a instrução /E o progresso fazer o irmão 
sorrir.
2. Mas, acima de alguém que tem riquezas, /Está o homem que cresce 
em seu valor. /E, liberto, caminha par Deus,/Repartindo com todos o 
amor.

OFERTAR NOSSA VIDA QUEREMOS  (Valéria Socorro)

1. Ofertar nossa vida queremos/Como gesto de amor doação./ Procura-
mos criar mundo novo,/Trazer o povo para a libertação.
De braços erguidos a Deus ofertamos,/Aquilo que somos e tudo que 
amamos./Os dons que nos temos compartilharemos./Aqueles que so-
frem, sorrir os faremos.
2. A injustiça que fere e que mata,/ Tanto o homem, criança e mulher./ 
Faz o jovem viver sem sentido,/ Frustrado, perdido, distante da fé.
3. Juventude, milhões pelo mundo,/ Tanto anseio de libertação!/ Gente 
nova, sem cercas e muros,/ Constrói seu futuro, liberta o irmão.
4. Na família, primeira escola,/Aprendemos a lei do amor./ Nos estu-
dos, uma habilidade,/ Com seriedade, buscamos, Senhor.

CANTO PARA EXPOSIÇÃO E BENÇÃO DO SANTÍSSIMO 

HÓSTIA SANTA (Jufra do Brasil)
1. Que limite tem o céu, pedir a Cristo lá no alto,/ Erguendo-se e ao 
lado não o vê./ Não sufoque o coração em porquês contraditórios/ 
Fitando-lhes os olhos, Cristo em você.
Hóstia Santa, eu venho lhe adorar./ O Cristo que desmancha/ Toda 
a angústia e a esperança, Ele veio renovar. (bis)



Novena e Peregrinação do Ano Santo de São José 29

2. Se te escondes no escuro e foges da razão/ Entrarei em teu coração 
pra iluminar./ Não haverá mais solidão, vida nova hei de lhe dar/ Bas-
ta estender a mão vou segurar.
3. Não se entregue ao desespero quando algo lhe abater/ Ele estará 
com você pra resolver./ Não ignore os que sofrem,/ Ele sofreu por 
você todos nós somos iguais pra o merecer.
4. No mistério da oração verás Cristo ressurgir/ Tudo o que você pe-
dir, Ele dará./ Não é uva não é vinho, não é trigo nem é pão/ É o Cris-
to que contemplas, meus irmãos.

GLORIA A JESUS NA HOSTIA SANTA (Ilustre Desconhecido)

1. Glória a Jesus na Hóstia santa/ Que se consagra sobre o altar/ E aos 
nossos olhos se levanta/ Para o Brasil abençoar!
Que o Santo Sacramento,/ Que é o próprio Cristo Jesus,/ Seja ado-
rado e seja amado/ Nesta terra de Santa Cruz!/ Seja adorado e seja 
amado/ Nesta terra de Santa Cruz!
2. Glória a Jesus, prisioneiro/ Do nosso amor a esperar,/ Lá no Sacrá-
rio, o dia inteiro,/ Que o vamos todos procurar!
3. Glória a Jesus, Deus escondido,/ Que, vindo a nós na comunhão,/ 
Purificado, enriquecido/ Deixa-nos sempre o coração!

EU QUISERA  (Católicas)

1. Eu quisera, Jesus adorado/ Teu sacrário, de amor rodear/ De almas 
puras, florinhas mimosas/ Perfumando teu santo altar.
O desejo, de ver-te adorado/ Tanto invade, o meu coração/ Eu qui-
sera, estar noite e dia/ A teus pés em humilde oração.
2. Pelas almas, mais pecadoras/ Eu te peço, Jesus, o perdão/ Dá-lhes 
todo, amor e carinho/ Todo o afeto do teu coração.
3. Pelas almas que não te conhecem/ Eu quisera, Jesus, te adorar/ E 
daqueles que de ti se esquecem/ As loucuras também reparar
4. E se um dia, meu Jesus amado/ Meu desejo se realizar/ Hei de 
amar-te por todos aqueles/ Que, Jesus, não te querem amar.
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PODES REINAR (Padre Zezinho)

1. Senhor, eu sei que é Teu este lugar/ Todos querem Te adorar/ 
Toma, Tu, a direção/ Sim, oh, vem, oh, Santo Espírito/Os espaços 
preencher/ Reverência à Tua voz vamos fazer
Podes reinar, Senhor Jesus, oh, sim!/ O Teu poder Teu povo sen-
tirá/ Que bom, Senhor, saber que estás presente aqui!/ Reina, Se-
nhor, neste lugar
2. Visita cada irmão, oh, meu Senhor/ Dá-lhe paz interior/ E razões 
pra Te louvar/ Desfaz todas tristezas, incertezas, desamor/ Glorifica o 
Teu Nome, oh, meu Senhor

CRIATURAS TODAS (Ilustre Desconhecido)

1. Criaturas todas/ A Jesus saudemos/ Deus sacramentado/ Vinde ado-
remos
Em coro alegre/ Aos seus pés cheguemos/ Vinde adoremos!
2. Do alto céu os anjos/ Também convidemos/ A render-lhes graças/ 
Vinde adoremos
3. Do universo inteiro/ Dos confins extremos/ Ao Senhor do mundo/ 
Vinde adoremos
4. Tudo quanto somos,/ A Jesus devemos/ Por seus benefícios/ Vinde 
adoremos
5. A inefável hóstia/ Onde Cristo vemos/ Com fervor constante/ Vin-
de adoremos

CANTEMOS A JESUS SACRAMENTADO (Ilustre Desconhecido)

1. Cantemos a Jesus sacramentado!/ Cantemos ao senhor! Deus está 
aqui!/ Dos anjos adorado, adoremos a Cristo/ Redentor!
Glória a Cristo Jesus!/ Céus e terra, bendizei ao senhor!/ Louvor e 
glória a ti, ó rei da/ Glória!/Amor pra sempre a ti, ó Deus de amor.
2.  Unamos nossa voz aos cantores do/ Coro celestial! Deus está 
aqui!/ Ao brilho dos altares exaltemos com/ Gozo angelical!
3. Jesus, acende em nós a viva chama/ Do mais fervente amor. Deus 
está aqui!/ Está porque nos ama, como pai, amigo/ E benfeitor!



Novena e Peregrinação do Ano Santo de São José 31

CANTOS PARA SANTA MISSA 

ATO PENITENCIAL

SENHOR QUE VIESTES SALVAR (Padre Zeca)
1. Senhor que viestes salvar/ Os corações arrependidos
Piedade, Piedade Piedade de nós
2. Ó, Cristo que viestes chamar/ Os pecadores humilhados
3. Senhor que intercedeis por nós/ Junto a Deus Pai que nos perdoa

SENHOR PIEDADE  (CD –  O Espirito da Missão)
Senhor piedade / Ó Cristo piedade / Senhor piedade de nós Senhor 
(bis) 

PERDOAI-ME  (Comunidade Católica Shalom)
Senhor, eu pequei/ Pratiquei o que é mau/ Tem piedade perdoai-me/ 
Por misericórdia.
Cristo, eu pequei/ Pratiquei o que é mau/ Tem piedade perdoai-me/ 
Por misericórdia.
Senhor, eu pequei/ Pratiquei o que é mau/ Tem piedade perdoai-me/ 
Por misericórdia.

SENHOR VOS SOIS O CAMINHO  (Santa Missa Jovem)
1. Senhor vós sois o caminho/ Guiai-nos ao pai com carinho
De nós tende piedade/ Senhor, tende piedade!
2. Ó Cristo, vós sois a verdade/ Enchei-nos de caridade
De nós tende piedade/ Ó Cristo, tende piedade!
3. Senhor, vós sois nossa vida/ Buscais a ovelha perdida
De nós tende piedade/ Senhor, tende piedade!

SENHOR TEM DE PIEDADE  (Padre Zezinho)
Senhor, tem de piedade de nós (bis)
Cristo, tem de piedade de nós (bis)
Senhor, tem de piedade de nós (bis)
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HINO DE LOUVOR
GLORIA DEUS NAS ALTURAS  (Banda Shalom)

Glória, glória a Deus nas alturas Ô, ô glória e a nós a Sua paz (bis)
1 Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai onipotente/ Vos louvamos, ben-
dizemos, adoramos/ Nós Vos glorificamos e nós Vos damos graças, por 
Vossa
2 Jesus Cristo, Senhor Deus, Filho único do Pai / Cordeiro de Deus que 
tirais o pecado do mundo, tende piedade/ Vós que estais a direita do 
Pai, tende piedade/ Vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade, 
acolhei a nossa súplica
3 Só Vós sois o Santo, o Senhor, o Altíssimo, só Vós/ Jesus Cristo, com 
o Espírito e o Pai, em sua

GLORIA A DEUS NAS ALTURAS (CD – Partes fixas)

Glória a Deus nas Alturas E Paz na Terra aos homens por Ele amados
Senhor Deus, Rei dos Céus, Deus Pai, Todo-poderoso Nós Vos louva-
mos, Vos bendizemos Vos adoramos e glorificamos  Nós vos damos 
graças por Vossa imensa glória
Senhor Jesus Cristo, Filho Unigênito/ Senhor Deus, Cordeiro de Deus, 
Filho de Deus Pai/ Vós que tirais o pecado do mundo/ Tende piedade 
de nós/ Vós que tirais o pecado do mundo/ Acolhei a nossa súplica/ 
Vós que estais à direita do Pai/ Tende piedade de nós
Só Vós sois o Santo. Só Vós o Senhor/ Só Vós o Altíssimo, Jesus Cris-
to/ Com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém!

GLORIA A DEUS NOS ALTOS CÉUS  (Ellielthon)
 
Glória a Deus lá nos céus e paz na terra aos seus (bis)
1. Glória a Deus nos altos céus, paz na terra a seus amados/ A vós lou-
vam rei celeste, os que foram libertados
2. Deus e pai nós vos louvamos, adoramos, bendizemos/ Damos glória 
ao vosso nome, vossos dons agradecemos
3. Senhor nosso Jesus cristo, unigênito do Pai/ Vós de Deus cordeiro 
santo, nossas culpas perdoai.
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4. Vós que estais junto do pai, como nosso intercessor/ Acolhei nossos 
pedidos, atendei nosso clamor
5. Vós somente sois o santo, o altíssimo senhor/ Com o Espírito Divino 
de Deus Pai no esplendor!

APRESENTAÇÃO DOS DONS

AS MESMAS MÃOS  (Zé Vicente)
1. As mesmas mãos que plantaram a semente Aqui estão/ O mesmo 
pão que a mulher preparou Aqui está/ O vinho novo que a uva sangrou 
jorrará/ No nosso altar.
A liberdade haverá, a igualdade haverá// E nessa festa, onde a gente 
é irmão/ O Deus da vida se faz comunhão (bis)
2. Na flor do altar o sonho da paz mundial. A luz/ Acesa é a fé que 
palpita hoje em nós. Do livro/ Aberto o amor se derrama total no nosso 
altar.
3. Bendito sejam os frutos da terra de Deus/ Bendito sejam o trabalho 
e a nossa união/ Bendito seja Jesus, que conosco estará além Do altar.

DE MÃOS ESTENDIDAS (Padre Jonas Abib)

De mãos estendidas/ Ofertamos o que de graça recebemos (bis)
1. A natureza tão bela/ Que é louvor, que é serviço/ O Sol que ilumina 
as trevas/ Transformando-as em luz / O dia que nos traz o pão/ E a 
noite que nos dá repouso/ Ofertemos ao senhor/ O louvor da criação.
2. Nossa vida toda inteira / Ofertamos ao Senhor/ Como prova de ami-
zade/ Como prova de amor/ Com o vinho e com o pão/ Ofertamos ao 
Senhor/ Nossa vida toda inteira/ O louvor da criação.

BENDITO SEJA DEUS (Pe João Carlos)

1. Bendito e louvado seja / O Pai, nosso Criador./ O Pão que nós rece-
bemos/ é prova do seu amor. / O pão que nós recebemos /que é prova 
do seu amor,/ é o fruto de sua terra/ e do povo trabalhador
O fruto de sua terra/ e do povo trabalhador/ na Missa é transformado/ 
no Corpo do Salvador.
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Bendito seja Deus!/ Bendito o seu amor!/ Bendito seja Deus, Pai 
Onipotente, /nosso Criador! (bis)
Bendito e louvado seja/ O Pai, nosso Criador,/ O vinho que recebemos 
é prova do seu amor./ O vinho que recebemos,/ que é prova do seu 
amor,/ é o fruto de sua terra/ e do povo trabalhador/ O fruto de sua 
terra/ e do povo trabalhador/ na missa é transformado/ no Sangue do 
Salvador.

BENDITO SEJAIS (Coral Palestrina)

1. Que maravilha, Senhor, estar aqui!/ Sentir-se Igreja reunida a cele-
brar/ Apresentando os frutos do caminho/ No pão e vinho, ofertas deste 
altar
Bendito sejais por todos os dons!/ Bendito sejais por todos os dons!/ 
Bendito sejais pelo vinho e pelo pão! / Bendito, bendito / Bendito seja 
Deus para sempre
2. Que grande bênção servir nesta missão/ Missão de Cristo, tarefa do 
cristão/ Tornar-se Igreja, Formar comunidade/ Ser Solidário, tornar-se 
um povo irmão
3 Que graça imensa viver a mesma fé/ Ter esperança a um mundo bem 
melhor/ Na caridade sentir-se familiares/ Lutando juntos em nome de 
Senhor

SANTO

HOSANA (Ilustre Desconhecido)

Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus do Universo, do Céu e da Terra 
(bis)
Hosana, Hosana, Hosana nas alturas! (bis)
Bendito o que vem, em nome do Senhor / Hosana nas alturas, nas al-
turas

SANTO (CD – O espirito da missão)
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1. Santo, Santo, Santo Senhor Deus do Universo, o Céu e da Terra 
proclamam a vossa gloria
Hosana nas alturas!  Hosana (bis) 
2. Bendito aquele  que vem, em nome do Senhor (bis) 

SANTO (Banda: Amor e adoração – Canção Nova)

1. Santo, Santo, Santo  Senhor Deus do Universo, o Céu e a Terra 
proclamam a vossa gloria (bis)
Hosana (Hosana), Hosana (Hosana) Hosana nas alturas (bis) 
2. Bendito o que vem, em nome do Senhor Hosana nas alturas
 
O SENHOR É SANTO (Católicas)

O Senhor é Santo, o Senhor é Santo, o Senhor é Santo
O Senhor é nosso Deus, o Senhor é nosso Pai
Que Seu reino de Amor se estenda sobre a terra

O Senhor é Santo, o Senhor é Santo, o Senhor é Santo
Bendito o que vem em nome do Senhor
Bendito o que vem em nome do Senhor
Hosana, Hosana, Hosana

COMUNHÃO

NA MESA SAGRADA (Ilustre Desconhecido)

1. Na mesa sagrada se faz unidade/ No pão que alimenta, que é o pão 
do Senhor/ Formamos família na fraternidade/ Não há diferença de 
raça ou de cor.
Importa viver, Senhor, unidos no amor/ Na participação, vivendo em 
comunhão!/ Importa viver, Senhor, unidos no amor/ Na participa-
ção, vivendo em comunhão!
2. Chegar junto à mesa é comprometer-se/ É a Deus converter-se com 
sinceridade/ O grito dos fracos devemos ouvir/ E em nome de Cristo, 
amar e servir.



Paróquia-Santuário de São Francisco das Chagas36

3 Enquanto na terra o pão for partido/ O homem nutrido se transfor-
mará/ Vivendo a esperança num mundo melhor/ Com Cristo lutando, 
o amor vencerá.
4 Se participamos da Eucaristia/ É grande a alegria que Deus oferece/ 
Porém não podemos deixar esquecida/ A dor, nesta vida, que o pobre 
padece.
5 Assim, comungando da única Vida/ A morte vencida será nossa sor-
te/ Se unidos buscarmos a libertação/ Teremos com Cristo a ressurrei-
ção!

EU SOU O PÃO QUE VEM DO CÉU (Coral Palestrina)

Eu sou o pão/ Que vem do céu/ Quem crer em mim/ Irá viver.
1. Nós reconhecemos/ O Senhor, partindo o pão/ Mistério de amor/ A 
nossa refeição
2. O Senhor Jesus/ No sacramento nos deixou/ Memorial da cruz/ 
Morte e ressurreição
3. Tão grande mistério/ Adoramos, neste altar/ Que nossa fé sustente/ 
O nosso caminhar
4. Ao povo de Deus/ Lá no deserto, sem pão, sem lar/ Deus fez cair 
do céu/ Comida salutar
5. Todos se assentaram/ Todos comeram, até fartar/ Glória e louvor a 
Deus/ Que vem nos saciar
6. Corpo do Senhor/ É o pão que temos no altar/ E o vinho consagra-
do/ É o Sangue Redentor

TU NOS ATRAISTE (Comunidade Católica Shalom)

Cada vez que comemos deste pão/ O teu corpo nos renova nesta 
comunhão!/ Cada vez que bebemos deste vinho/ O teu sangue nos 
transforma nesta comunhão de amor!
1. Quem come deste pão/ Viverá para sempre!/ Só Tu tens palavras 
de vida, vida eterna!/ Para onde ir, longe de Ti?/ Tu nos atraíste, oh 
Senhor! Eis nos aqui!
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2. Deus entre nós, holocausto de amor/ Eterna e nova aliança/ Em 
Teu Sangue elevado na cruz/ Cordeiro de Deus/ Tu nos atraíste, oh 
Senhor! Nós somos teus!
3. Vimos-te, Senhor, tua glória refulgir/ Em Teu lado aberto encontra-
mos plena paz/ Em Teu Corpo santo somos recriados/ Tu nos atraíste, 
oh Senhor! Vivo estás!
4. A Igreja, tua esposa, te espera com ardor/ Alimento de eternidade 
o Teu Corpo/ Nesta comunhão, banquete do céu/ Tu nos atraíste, oh 
Senhor! Eterno bem!

UM SÓ CORPO (Comunidade Católica Shalom)

Felizes os que vêm ao banquete do Senhor!/ Em sua mesa somos 
irmãos/ Um só corpo e coração.
1. O teu corpo é alimento/ Repartido no meio de nós/ O milagre que 
nos sustenta/ Nos permite tocar o céu
2. O teu sangue nos traz a vida/ Que floresce no lenho da cruz/ Sacri-
fício que nos transforma/ Realiza em nós a paz
3. Tua Igreja exultante espera/ O banquete que não findará/ No teu 
corpo e no teu sangue/ O mistério do Amor se dá

O MILAGRE DESTA COMUNHÃO (Walmir Alencar)
1. Quanto amor existe neste altar!/ Tanta vida para celebrar/ Gente 
que aqui se uniu, pôs as mãos e o coração/ E em cada detalhe veio 
preparar/ Flores para enfeitar, velas para iluminar/ Tudo enfim pra 
celebrar.
O amor maior chegou assim/ Se fez servo para o outro/ Deu sentido 
ao nosso encontro/ Nossa união, o vinho e o pão:/ Eis o milagre 
desta comunhão.
2. Quanta harmonia neste altar!/ Tanta vida para celebrar/ Gente que 
aqui chegou, o seu tempo dedicou/ E em cada ensaio veio preparar/ 
Instrumentos pra tocar, vozes para entoar / Tudo enfim pra celebrar.
3. Quanta história existe neste altar!/ Tanta vida para celebrar/ Ho-
mem que se consagrou, sacerdote se tornou / E em cada momento 
traz o céu a nós/ Desde jovem decidiu ao Senhor se abandonar/ Tudo 
enfim pra celebrar.
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SOLENIDADE DE SÃO JOSÉ

SÃO JOSÉ, ESPOSO DA BEM-AVENTURADA VIRGEM MA-
RIA PADROEIRO UNIVERSAL DA IGREJA 

COMENTÁRIO INICIAL: Irmãos e irmãs, há 150 anos, São José 
foi Proclamado Patrono Universal da Igreja. A seu cuidado foi colocado 
todo o povo de Deus que caminha com Cristo, nosso Salvador, e com 
Maria, nossa mãe. 

A celebração da Solenidade de São José nos ajuda a contemplar 
a beleza de sua vida e missão e nos faz perceber que sua acolhida e 
disposição em viver a vontade de Deus, com sua família, nos inspiram 
a dizer o nosso sim a Deus pela vivência da fé e pelo testemunho do 
Amor. Iniciemos a Santa Missa, cantando.

LITURGIA DA PALAVRA

COM: Com São José, escutemos a Palavra de Deus e nos disponha-
mos a vivenciá-la com alegria e confiança. 

1ª LEITURA (2 Sm 7,4-5.12-14.16) – Leitura do segundo livro de 
Samuel. Naqueles dias, 4a a Palavra do Senhor foi dirigida a Natã 
nestes termos: 5a”Vai dizer ao meu servo Davi: ‘Assim fala o Senhor: 
12Quando chegar o fim dos teus dias e repousares com teus pais, então, 
suscitarei, depois de ti, um filho teu, e confirmarei a sua realeza. 13Será 
ele que construirá uma casa para o meu nome, e eu firmarei para 
sempre o seu trono real. 14e Eu serei para ele um pai e ele será para 
mim um filho. 16Tua casa e teu reino serão estáveis para sempre diante 
de mim, e teu trono será firme para sempre’” Palavra do Senhor.
TODOS: GRAÇAS A DEUS.

SALMO RESPONSORIAL - (Sl 88/89)

R.: EIS QUE A SUA DESCENDÊNCIA DURARÁ ETERNA-
MENTE.
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1. Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor, de geração em ge-
ração eu cantarei                   vossa verdade! Porque dissestes: “O amor é garantido 
para sempre!” E a vossa lealdade é tão firme como os céus.
2. “Eu firmei uma Aliança com meu servo, meu eleito, e eu fiz um ju-
ramento a Davi, meu servidor. Para sempre, no teu trono, firmarei tua 
linhagem, de geração em geração garantirei o teu reinado!”/ 
3. 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.

 2ª LEITURA (Rm 4,13.16-18.22)
Leitura da Carta de São Paulo aos Romanos.

Irmãos,13Não 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. 16É 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. 17Pois 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. 18Contra 
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.
TODOS: GRAÇAS A DEUS.

9. ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO 

10. EVANGELHO – (Mt 1,16.18-21.24)
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus.

TODOS: GLÓRIA A VÓS, SENHOR.
Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é cha-
mado o Cristo. 18A origem de Jesus Cristo foi assim: Maria, sua mãe, 
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estava prometida em casamento a José, e, antes de viverem juntos, ela 
ficou grávida pela ação do Espírito Santo. 19José, seu marido, era justo 
e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria, em segredo. 
20Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe, 
em sonho, e lhe disse: “José, Filho de Davi, não tenhas medo de rece-
ber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito 
Santo. 21Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois 
ele vai salvar o seu povo dos seus pecados”. 24aQuando acordou, José 
fez conforme o anjo do Senhor havia mandado. Palavra da Salvação.
TODOS: GLÓRIA A VÓS, SENHOR.

11. HOMILIA
12. PROFISSÃO DE FÉ
13. LADAINHA

LITURGIA EUCARÍSTICA

14. APRESENTAÇÃO DOS DONS

COM: São José era o provedor dos bens da familia de Nazaré, nunca 
faltou nada para Jesus e Maria. Com o jesto da providência do pão, 
queremos ofertar ao altar do Senhor nossa vida e os frutos do nosso 
trabalho.

15. ORAÇÃO SOBRE AS OFERENDAS

P.: Ó Deus de bondade, assim como São José se consagrou ao serviço 
do Vosso Filho, nascido da Virgem Maria, fazei que também nós sir-
vamos de coração puro aos mistérios do Vosso altar. Por Cristo, nosso 
Senhor.
TODOS: AMÉM

16. ORAÇÃO EUCARÍSTICA III – MR (p. 482)

PREFÁCIO: A Missão de São José - MR (p. 448).
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P.: 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 solenidade de São José, servo 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...

P.: Na verdade, Vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo o que crias-
tes proclama o Vosso louvor, porque, por Jesus Cristo, Vosso Filho e 
Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a to-
das as coisas e não cessais de reunir o Vosso povo, para que Vos ofereça 
em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito.
TODOS: SANTIFICAI E REUNI O VOSSO POVO!

P.: Por isso, nós Vos suplicamos: santificai pelo Espírito Santo as ofe-
rendas que Vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se 
tornem o Corpo e o Sangue de Jesus Cristo, Vosso Filho e Senhor nos-
so, que nos mandou celebrar este mistério.
TODOS: SANTIFICAI NOSSA OFERENDA, Ó SENHOR.

P.: Na noite em que ia ser entregue, Ele tomou o pão, deu graças e o par-
tiu, e deu a Seus discípulos, dizendo: TOMAI, TODOS, E COMEI: 
ISTO É O MEU CORPO, QUE SERÁ ENTREGUE POR VÓS. 
Do mesmo modo, ao fim da ceia, Ele tomou o cálice em Suas mãos, 
deu graças novamente e 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 DER-
RAMADO POR VÓS E POR TODOS PARA A REMISSÃO DOS 
PECADOS.
FAZEI ISTO EM MEMÓRIA DE MIM. Eis o mistério da fé!
TODOS: ANUNCIAMOS, SENHOR, A VOSSA MORTE E PRO-
CLAMAMOS A VOSSA RESSURREIÇÃO. VINDE, SENHOR 
JESUS!
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P.: Celebrando agora, ó Pai, a memória do Vosso Filho, da Sua paixão 
que nos salva, da Sua gloriosa ressurreição e da Sua ascensão ao céu, 
e enquanto esperamos a Sua nova vinda, nós Vos oferecemos em ação 
de graças este sacrifício de vida e santidade.
TODOS: RECEBEI, Ó SENHOR, A NOSSA OFERTA!

P.: Olhai com bondade a oferenda da Vossa Igreja, reconhecei o sa-
crifício que nos reconcilia convosco e concedei que, alimentando-nos 
com o Corpo e o Sangue do Vosso Filho, sejamos repletos do Espírito 
Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só espírito.
TODOS: FAZEI DE NÓS UM SÓ CORPO E UM SÓ ESPÍRITO!

P.: Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida 
eterna com os Vossos santos: a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, 
seu esposo, os Vossos Apóstolos e Mártires, e todos os santos, que não 
cessam de interceder por nós na Vossa presença.
TODOS: FAZEI DE NÓS UMA PERFEITA OFERENDA!

P.: E agora, nós Vos suplicamos, ó Pai, que este sacrifício da nossa re-
conciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na 
fé e na caridade a Vossa Igreja, enquanto caminha neste mundo: o Vosso 
servo o papa Francisco, o nosso bispo Paulo, os bispos auxiliares, com 
os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes.
TODOS: LEMBRAI-VOS, Ó PAI, DA VOSSA IGREJA!

P.: Atendei às preces da Vossa família, que está aqui, na Vossa presen-
ça. Reuni em Vós, Pai de misericórdia, todos os Vossos filhos e filhas 
dispersos pelo mundo inteiro.
TODOS: LEMBRAI-VOS, Ó PAI, DOS VOSSOS FILHOS!

P.: Acolhei com bondade no Vosso reino os nossos irmãos e irmãs que 
partiram desta vida e todos os que morreram na Vossa amizade. Unidos 
a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da Vossa glória, 
por Cristo, Senhor nosso.
TODOS: A TODOS SACIAI COM VOSSA GLÓRIA!
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P.: Por Ele dais ao mundo todo bem e toda graça. Por Cristo, com Cris-
to, em Cristo, a Vós, Deus Pai todo-poderoso, na unidade do Espírito 
Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre.
TODOS: AMÉM.

17. RITO DA COMUNHÃO 

COM: No sacrifício Eucarístico, a luz de Cristo resplandece e rea-
viva a esperança de um mundo novo, assim como iluminou o lar de 
Nazaré.

18. CANTO DE COMUNHÃO

19.ORAÇÃO PÓS-COMUNHÃO

P.: OREMOS: (Pausa) Ó Deus, que na alegria da festa de São José 
alimentastes neste altar a Vossa família, protegei-nos sem cessar e 
guardai em nós os Vossos dons. Por Cristo, nosso Senhor.
TODOS: AMÉM.

RITOS FINAIS

20. BÊNÇÃO FINAL – MR (p. 528) 

P.: O Senhor esteja convosco!
TODOS: ELE ESTÁ NO MEIO DE NÓS!

P.: O Deus que é nosso Pai, e nos reuniu hoje para celebrar a festa de 
São José, vos abençoe, vos proteja de todo mal e vos confirme na sua 
paz.
TODOS: AMÉM!

P.: O Cristo Senhor que manifestou em São José a força renovadora da 
Páscoa, vos torne testemunhas de Seu Evangelho.
TODOS: AMÉM!
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P.: O Espírito Santo que em São José nos ofereceu um sinal de solida-
riedade fraterna, vos torne capazes de criar na Igreja uma comunhão de 
fé e amor. 
TODOS: AMÉM!

P. Abençoe-vos Deus todo-poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo.
TODOS: AMÉM






