DIRETÓRIO FESTIVO em honra a SÃO JOSÉ
1. Invocação
Refrão meditativo: Ó luz do Senhor que vem sobre a terra, inunda meu ser, permanece em
nós (bis).
2. Oração a São José
Dir. Rezemos, juntos, a oração a São José:
A vós, São José, recorremos em nossa tribulação e depois de ter implorado o auxílio de vossa
Santíssima esposa, cheios de confiança, solicitamos também o vosso patrocínio. Por este laço sagrado de
caridade que vos uniu à Virgem Imaculada, Mãe de Deus, e pelo amor paternal com que tivestes ao Menino
Jesus, ardentemente vos suplicamos que lanceis um olhar benigno para a herança que Jesus Cristo
conquistou com seu sangue e nos socorrais, em nossas necessidades, com o vosso auxílio e poder.
Protegei, ó guarda previdente da divina Família, a raça eleita de Jesus Cristo. Afastai para longe de
nós, ó Pai Amantíssimo, a peste do erro e do vício. Assisti-nos, do alto do céu, ó nosso fortíssimo
sustentáculo, na luta contra o poder das trevas e assim como outrora salvastes da morte a vida ameaçada do
Menino Jesus, assim também defendei agora a Santa Igreja de Deus das ciladas de seus inimigos e contra
toda adversidade.
Amparai a cada de nós com vosso constante patrocínio, a fim de que, a vosso exemplo e sustentados
com o vosso auxílio, possamos viver virtuosamente, piedosamente morrer e alcançar, no céu, a eterna bem
aventurança. Amém.
3. Rogações
Dir. Ó glorioso São José, damos graças pelos muitos privilégios, méritos e virtudes com que Deus vos
enriqueceu, especialmente por tomar parte ativa no mistério da encarnação de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vos
suplicamos que alcanceis de Deus as graças de que tanto necessitamos, sobretudo, a graça de conservar uma fé
viva e comprometida na construção do vosso Reino e salvação das almas. Cantemos:
T. Lembrai-vos São José, ó protetor querido / Lembrai-vos que jamais ninguém pediu em vão. Ninguém vos
suplicou sem ser por vós ouvido / sem receber de vós piedosa proteção. (bis)
Dir. Ó glorioso São José, chefe da Sagrada Família, que tivestes a dita, junto com a Virgem Maria, de
acompanhar e cuidar do Filho de Deus, nós vos suplicamos alcançai para os pais a graça do fiel cumprimento de
seu dever de educadores e, para os filhos, o respeito e a obediência, seguindo o exemplo do Menino Jesus.
Cantemos:
T. Lembrai-vos São José...
Dir. Ó glorioso São José, santo protetor e padroeiro da Igreja, obtende-nos a graça de amar a Igreja como Mãe e
de honrá-la como verdadeiros discípulos de Cristo. Protegei o Santo Padre, os Bispos, os Sacerdotes e os
Religiosos. Alcançai para eles a santidade de vida e a eficácia no apostolado; guardai a juventude, favorecei a paz
e a concórdia nos lares, a ordem e a justiça na sociedade; protegei os trabalhadores e suas famílias e intercedei
pelas vocações. Cantemos:
T. Lembrai-vos São José...

4. Ladainha
Senhor, tende piedade de nós
Jesus Cristo, tende piedade de nós
Senhor, tende piedade de nós
Jesus Cristo, ouvi-nos
Jesus Cristo, atendei-nos
Deus Pai, todo poderoso, tende piedade...
Deus Filho, redentor do mundo, tende...
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, rogai por nós
Ilustre descendente de Davi, ...
Luz dos Patriarcas, ...
Esposo da Mãe de Deus, ...
Guarda e Pai adotivo do Filho de Deus, ...
Insigne defensor de Jesus Cristo, ...
Chefe da Sagrada Família, ...
José, homem justo, ...
José, homem casto, ...

José, homem prudente, ...
José, homem virtuoso, ...
José, homem obediente, ...
José, homem fiel, ...
Espelho de paciência, ...
Amante da pobreza, ...
Modelo dos operários, ...
Honra da vida doméstica, ...
Amparo das famílias, ...
Alívio dos infelizes, ...
Esperança dos enfermos, ...
Padroeiro dos moribundos, ...
Terror dos demônios, ...
Protetor da Santa Igreja, ...
Cordeiro de Deus que tirais o pecado do
mundo, perdoai-nos Senhor.
Cordeiro de Deus que tirais o pecado do
mundo, ouvi-nos Senhor.
Cordeiro de Deus que tirais o pecado do
Mundo, tende piedade de nós.

5. Canto em louvor a São José
- Vinde alegres cantemos, a Deus demos louvor. A um pai exaltemos, sempre com mais fervor.
São José, a vós nosso amor, sede nosso bom protetor, aumentai o nosso fervor.
- Quis o Verbo Divino dar-vos nome de pai. Um glorioso destino para nós impetrai.
- São José triunfante, vai a glória gozar. E pra sempre reinante, no Senhor repousar.
- Vós esposo preclaro, amantíssimo pai. Dos cristãos firme amparo, este canto aceitai.
- Já cingis a coroa, na glória celestial; o céu vos entoa, um louvor eternal.
6.Ritos finais
Dir. Rogai por nós, ó glorioso São José
T. Para que sejamos dignos das promessas de Cristo.
Oremos: Ó Deus que, por uma infalível Providência vos dignastes escolher o bem-aventurado São José
para Esposo de Vossa Mãe Santíssima, concedei-nos que a seu exemplo e sustentados com o seu auxílio,
possamos viver virtuosamente, piedosamente morrer e obter no céu a eterna bem-aventurança. Vós que
viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém.
Dir.Bênção Final...
Canto final
- Ó São José querido, meu caro protetor, seja meu canto ouvido na glória do Senhor. Quando estiver
morrendo quero com viva fé me consolar dizendo: Jesus, Maria, José!
- És de Maria esposo, íntegro São José! Para eu morrer ditoso pede por mim mercê. Quando, uma vez
partida para a mansão da luz, minh’alma dirigida, ó leve ao bom Jesus.
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