SÃO JOSÉ, ESPOSO DA BEM-AVENTURADA VIRGEM MARIA
PADROEIRO DA IGREJA UNIVERSAL, SOLENIDADE.
ANO DEDICADO A SÃO JOSÉ
COR LITÚRGICA: BRANCO
A.: Irmãos amados, há 150 anos, São José foi declarado Patrono Universal
da Igreja. A seu cuidado foi colocado todo o povo de Deus que caminha com
Cristo, nosso Redentor, 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. Nessa noite escura da pandemia
da Covid-19 que vivemos, confiemo-nos à sua poderosa intercessão.
Jubilosos, iniciemos a Santa missa.

RITOS INICIAIS
1. CANTO DE ENTRADA – 1. Vinde alegres cantemos, a Deus demos louvor,
a um Pai exaltemos, sempre com mais fervor./ R. SÃO JOSÉ, A VÓS NOSSO
AMOR SEDE NOSSO BOM PROTETOR. AUMENTAI O NOSSO FERVOR./ 2.
Quis o Verbo Divino dar-lhe o nome de Pai, um glorioso destino, para nós
alcançai./ 3. São José operário trabalhou pra viver. Com Jesus e Maria nós
iremos vencer./ 4. São José triunfante vai a glória gozar e pra sempre
reinante no Senhor repousar./ 5. Que por ele possamos todos nós alcançar
lá no céu esperamos vossa glória cantar.
2. SAUDAÇÃO DO CELEBRANTE
P.: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
TODOS: AMÉM.
P.: A vós, irmãos e irmãs, paz e fé da parte de Deus, o Pai, e do Senhor Jesus
Cristo!
TODOS: BENDITO SEJA DEUS, QUE NOS REUNIU NO AMOR DE CRISTO.
3. ATO PENITENCIAL

P.: Irmãos e irmãs, reconheçamos as nossas culpas para celebrarmos
dignamente os santos mistérios. (Pausa). Senhor, que viestes salvar os
corações arrependidos, tende piedade de nós.
TODOS: SENHOR, TENDE PIEDADE DE NÓS.
P.: Cristo, que viestes chamar os pecadores humilhados, tende piedade de
nós.
TODOS: CRISTO, TENDE PIEDADE DE NÓS.
P.: Senhor, que intercedeis por nós, junto a Deus Pai que nos perdoa, tende
piedade de nós.
TODOS: SENHOR, TENDE PIEDADE DE NÓS.
P.: Deus de bondade e misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoe os
nossos pecados e nos conduza à vida eterna.
TODOS: AMÉM.
4. HINO DE LOUVOR
5. ORAÇÃO DO DIA – MR (P. 563)
P.: OREMOS: (Pausa) - Deus todo-poderoso, pelas preces de São José, a
quem confiastes as primícias da Igreja, concedei que ela possa levar à
plenitude os mistérios da salvação. Por Nosso Senhor Jesus Cristo, Vosso
Filho, na unidade do Espírito Santo.
TODOS: AMÉM.
LITURGIA DA PALAVRA
A.: Meus irmãos, com José, escutemos a Palavra de Deus e nos
disponhamos a vivenciá-la com alegria e confiança. Ouçamos com atenção.
6. 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.
7. SALMO RESPONSORIAL - (Sl 88/89)
R.: EIS QUE A SUA DESCENDÊNCIA DURARÁ ETERNAMENTE./ 1. 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./ 2. "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!"/ 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.
8. 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 – Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo,
palavra de Deus! Felizes os que habitam vossa casa, para sempre eles hão
de vos louvar!
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 chamado o
Cristo. 18A 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. 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 receber 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. ORAÇÃO DOS FIÉIS
P.: Irmãos amados, 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: Escutai-nos, Senhor, pela intercessão de São
José!
TODOS: ESCUTAI-NOS, SENHOR, PELA INTERCESSÃO DE SÃO JOSÉ!
01) Vós que sois nosso Deus adorado e amado, acompanhai com a Vossa
graça o Santo Padre, o Papa Francisco, que hoje está comemorando o
oitavo aniversário de seu ministério pontifício. Concedei-lhe sempre mais a

sabedoria, a ternura, a inspiração e a fortaleza do Espírito Santo, nós Vos
suplicamos.
TODOS: ESCUTAI-NOS, SENHOR, PELA INTERCESSÃO DE SÃO JOSÉ!
02) Pai Santo, que fizestes de São José o patrono universal da Igreja, ajudainos a perseverar nos caminhos da santidade e na obediência aos Vossos
mandamentos, realizando obras de misericórdia em prol dos
marginalizados e dos excluídos, nós Vos suplicamos.
TODOS: ESCUTAI-NOS, SENHOR, PELA INTERCESSÃO DE SÃO JOSÉ!
03) Inspirai bons propósitos de paz e de fraternidade nos corações de todas
as pessoas que exercem a autoridade neste mundo, para que sejam
humanos nas suas decisões e pratiquem obras de justiça, promovendo o
bem comum, nós Vos suplicamos.
TODOS: ESCUTAI-NOS, SENHOR, PELA INTERCESSÃO DE SÃO JOSÉ!
04) Fazei, Senhor, que o exemplo de São José seja cada vez mais para todos
nós o modelo de como devemos reagir diante das situações que nos
parecem sem soluções. Dai-nos uma coragem criativa para continuarmos a
esperar que o amanhã será sempre melhor que hoje, nós Vos suplicamos.
TODOS: ESCUTAI-NOS, SENHOR, PELA INTERCESSÃO DE SÃO JOSÉ
(Preces Espontâneas)
P.: Senhor, nosso Deus, velai por todos os filhos da Igreja, para que, nas
alegrias e provações desta vida, descubram, como São José, a Vossa
vontade misteriosa e colaborem na obra da redenção. Por Cristo, nosso
Senhor.
TODOS: AMÉM!
LITURGIA EUCARÍSTICA
14. CANTO DE OFERTAS
1. Trazemos à 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.
15. P.: Orai, irmãos e irmãs...
16. 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 sirvamos de
coração puro aos mistérios do Vosso altar. Por Cristo, nosso Senhor.
TODOS: AMÉM.
17. ORAÇÃO EUCARÍSTICA III – MR (p. 482)
PREFÁCIO: A Missão de São José - MR (p. 448).
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 todopoderoso, 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 criastes
proclama o Vosso louvor, porque, por Jesus Cristo, Vosso Filho e Senhor
nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas 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 oferendas
que Vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o
Corpo e o Sangue de Jesus Cristo, Vosso Filho e Senhor nosso, 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 partiu,
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
DERRAMADO 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 PROCLAMAMOS A
VOSSA RESSURREIÇÃO. VINDE, SENHOR JESUS!
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 sacrifício
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
reconciliação 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 presença.
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!
P.: Por Ele dais ao mundo todo bem e toda graça. 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.
TODOS: AMÉM.
18. RITO DA COMUNHÃO
19. CANTO DE COMUNHÃO
Tu és minha vida, outro Deus não há. Tu és minha estrada, a minha verdade.
Em tua palavra eu caminharei enquanto eu viver e até quando tu quiseres;
já não sentirei temor, pois estás aqui. Tu estás no meio de nós./ 2. Creio em
ti, Senhor, vindo de Maria, Filho eterno e santo, homem como nós. Tu
morreste por amor, vivo estás em nós, Unidade trina com o Espírito e o Pai.
E um dia, eu bem sei, tu retornarás e abrirás o reino do céu./ 3. Tu és minha
força, outro Deus não há. Tu és minha paz, minha liberdade. Nada nesta
vida nos separará; em tuas mãos seguras, minha vida guardarás. Eu não
temerei o mal, tu me livrarás e no teu perdão viverei./ 4. Ó, Senhor da vida,
creio sempre em ti, Filho Salvador, eu espero em ti. Santo Espírito de amor,
desce sobre nós. Tu, de mil caminhos nos conduzes a uma fé e por mil
estradas onde andarmos nós, qual semente nos levará.
20. ORAÇÃO DEPOIS DA 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.

21. ORAÇÃO A SÃO JOSÉ DO 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. Amém!
RITOS FINAIS
22. BREVES AVISOS
23. 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!
P.: O Espírito Santo que em São José nos ofereceu um sinal de solidariedade
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!
CANTO FINAL
1. Seu nome era José, o carpinteiro, trabalhava dia e noite e noite e dia;
casou-se com Maria, tão meiga e tão singela, e dizem que mulher não
haverá igual a ela./ 2. Menina diferente era Maria, que vivia como Deus a
inspirava, Não era uma criança que não sabe o que a espera: sabia muito
bem que o amanhã não é quimera./ R. ÀS VEZES PENSO EM JOSÉ,
QUERENDO COMPREENDER A SUA FÉ, OU FICO A IMAGINAR QUEM FOI
MARIA E A VEJO SEMPRE AO LADO DE JOSÉ. POR VEZES UMA ANGÚSTIA

ME PERSEGUE E PERGUNTO PRA MARIA E PRA JOSÉ: POR QUE SERÁ QUE
O MUNDO NÃO CONSEGUE ENTENDER O QUE SE DEU EM NAZARÉ?/ 3.
Seu nome era José, o carpinteiro, trabalhava de manhã a sol se pôr, vivia
com Maria, louvando o seu Senhor e dizem que ninguém jamais viveu tão
grande amor./ 4. Figura singular era Maria, em amor ninguém no mundo a
superava, viveu suspirando pela vinda do Messias, porém, que se fizesse
filho seu não esperava.

