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CONFERÊNCIA NACIONAL DOS BISPOS DO BRASIL  

Comissão Episcopal Pastoral para a Liturgia da CNBB 
  

 

 

CELEBRAR EM FAMÍLIA  

SOLENIDADE DE SÃO JOSÉ 
ESPOSO DA BEM-AVENTURADA VIRGEM MARIA 

19 DE MARÇO DE 2022 
 

Continuamos a oferecer esta sugestão de Celebração da Palavra de Deus 
para ser celebrada em sua casa, com seus familiares. São muitos os 
horários de transmissão de missas em nossos canais católicos que 

podemos acompanhar, mas vivendo a dignidade de povo sacerdotal que 
nosso batismo nos conferiu, podemos não só acompanhar, mas 
CELEBRAR com nossas famílias as solenidades litúrgicas. 

Escolha em sua casa um local adequado para celebrar e rezar juntos. 
Prepare sua Bíblia com os textos a serem proclamados, um crucifixo, um 

vaso de flores, uma imagem ou figura de São José e uma vela para ser 
acesa no momento da celebração. 

Escolha quem irá fazer o “Dirigente” (D) da celebração: pode ser o pai ou 

a mãe e quem fará as leituras (L). Na letra (T) todos rezam ou cantam 
juntos. 

 

(Cada família poderá adaptar o esquema conforme as necessidades. 
Os cantos são sugestões podendo ser trocados por outros, levando em 

consideração o Tempo Litúrgico que estamos vivendo). 

 

Para acessar semanalmente o subsídio “Celebrar em Família” acesse o 
site cnbb.org.br, na aba principal clique em “Formação”, depois 

“Downloads”, ou acesse diretamente o link: 
https://www.cnbb.org.br/downloads/  

https://www.cnbb.org.br/downloads/
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CELEBRAÇÃO 

O SENHOR NOS REÚNE 

Canto:1 

1. Vinde! Alegres cantemos, a Deus demos louvor. 
A um pai exaltemos 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. 

 

D.: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. 
T.: Amém. 
D.: A graça e a paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai 

e a comunhão do Espírito Santo, estejam convosco. 
T.: Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. 

D.: Nesse dia a Igreja celebra em todo o mundo o seu patrono universal, 
São José, a quem Deus escolheu como pai adotivo de Jesus Cristo e 
esposo da bem-aventurada Virgem Maria. Em sua intercessão, toda a 

Igreja confia. 

D.: Imploremos do Salvador, Jesus Cristo, misericórdia. 

(Breve momento de silêncio) 

Canto:2 

Senhor, que viestes salvar os corações arrependidos. 
Piedade, piedade, piedade de nós! 

Ó Cristo, que viestes chamar os pecadores humilhados. 
Piedade, piedade, piedade de nós! 
Senhor, que intercedeis por nós junto a Deus Pai que nos perdoa. 

Piedade, piedade, piedade de nós! 

D.: Deus todo poderoso, acolhei nosso coração contrito, tenha piedade de 

nós e nos faça participar da vida eterna. 
T.: Amém. 

                                           

1 https://www.youtube.com/watch?v=3NevklAoQps 
2 https://www.youtube.com/watch?v=lERRz2xR7pE 

https://www.youtube.com/watch?v=3NevklAoQps
https://www.youtube.com/watch?v=lERRz2xR7pE
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Pode ser cantado:3 

T.: 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 

louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos 
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 Cristo, com o Espírito 
Santo, na glória de Deus Pai. Amém. 

 
D.: Oremos: (Silêncio) 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. 

T.: Amém. 
 
D.: “Esta é a obra do Espírito em nós. Ele “recorda-nos” Jesus e torna-o 

presente a nós” (Papa Francisco). Acolhendo a Palavra que é viva e eficaz, 
invoquemos o Espírito Santo, rezando, uma prece feita pelo Papa 
Francisco: 

T.: “Espírito Santo eu não sei como é o teu rosto, mas sei que és a 
minha força, a minha luz, que és capaz de fazer-me caminhar e 
ensinar-me a rezar: ‘Vem, Espírito Santo’.” 

A VOSSA PALAVRA É A LUZ DOS NOSSOS PASSOS 

Primeira leitura (2Sm 7,4-5a.12-14a.16) 

L.: Leitura do Segundo Livro de Samuel. 
Naqueles dias, a palavra do Senhor foi dirigida a Natã nestes termos: “Vai 

dizer ao meu servo Davi: ‘Assim fala o Senhor: Quando chegar o fim dos 
teus dias e repousares com teus pais, então, suscitarei, depois de ti, um 
filho teu, e confirmarei a sua realeza. Será ele que construirá uma casa 

para o meu nome, e eu firmarei para sempre o seu trono real. Eu serei 
para ele um pai e ele será para mim um filho. Tua casa e teu reino serão 
estáveis para sempre diante de mim, e teu trono será firme para sempre’”. 

Palavra do Senhor. 
T.: Graças a Deus. 

                                           

3 https://www.youtube.com/watch?v=_6ETrsZG8yg 
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Salmo:4 (Sl 88 (89)) 

T.: Eis que a sua descendência durará eternamente! 

L.: 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. 

L.: “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. 

L.: 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. 

Segunda leitura: (Rm 4,13.16-18.22) 

L.: 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. 

T.: Graças a Deus. 

Aclamação ao Evangelho:5 (Sl 83,5) 
 

T.: Glória a vós, ó Cristo, Verbo de Deus. 
Felizes os que habitam vossa casa, 
para sempre eles hão de vos louvar! 
 

EVANGELHO (Mt 1,16.18-21.24) 

L.: Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. 

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, 

                                           

4 https://www.youtube.com/watch?v=ImmXtLbWxcI 
5 https://www.youtube.com/watch?v=d9hPj7vxAb4 

https://www.youtube.com/watch?v=ImmXtLbWxcI
https://www.youtube.com/watch?v=d9hPj7vxAb4
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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. 

T.: Glória a vós, Senhor. 

(Pequeno momento de silêncio, meditação ou partilha da Palavra) 

D.: Em unidade com toda a Igreja, neste dia em que recordamos seu 
patrono universal, São José, professemos a fé: 

T.: Creio em Deus Pai, todo-poderoso, criador do céu e da terra; e em 

Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo 
poder do Espírito Santo; nasceu da Virgem Maria, padeceu sob 

Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado; desceu à mansão 
dos mortos; ressuscitou ao terceiro dia; subiu aos céus; está sentado 
à direita de Deus Pai todo-poderoso, donde há de vir a julgar os vivos 

e os mortos. Creio no Espírito Santo, na santa Igreja católica, na 
comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da 
carne, na vida eterna. Amém. 

A DEUS SE ELEVA A NOSSA PRECE 

D.: Recordando a vocação de São José, maravilha que o Senhor operou 
em sua vida, confiados na intercessão por toda a Igreja, unimos nossa 
voz às suas preces e imploramos: 

T.: Ouvi-nos, Senhor! 

1. Pela Igreja, espalhada em todo o mundo, para que continue sendo 

um instrumento da paz e da concórdia neste mundo dilacerado por 
conflitos, vos pedimos: 
2. Pelos governantes e por todos os que têm poder, para que 

inspirados pela prudência de São José, pesem as consequências de suas 
decisões, vos pedimos: 

3. Pelos jovens, para que sob o patrocínio de São José, tenham 
coragem de acolher a vocação a que Deus lhes chama na Igreja e em favor 
do mundo inteiro, vos pedimos: 

4. Pelos esposos cristãos, para que fiéis à própria vocação, saibam 
sustentar a oração em seus lares e a participação na vida da comunidade 

de fé, vos pedimos: 
 
D.: Adotados como filhos e filhas no Filho muito amado, ousamos dizer: 

T.: Pai nosso… 
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INVOQUEMOS A BÊNÇÃO DO NOSSO DEUS 

D.: Concedei, ó Deus, a vossos fiéis a bênção desejada, para que nunca 

se afastem de vós. Por Cristo, nosso Senhor. 
T.: Amém. 

D.: Abençoe-nos Deus todo-poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. 
T.: Amém. 

D.: Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. 
T.: Para sempre seja louvado. 

 
Ao término da celebração pode-se recitar a Litania em honra a São José 
na página 6. 

 
Canto:6 

1. No sonho de José cabe Maria. 
Sem ela tudo perde o bom sabor. 

O Sim que Deus espera todo dia 
com ela sempre tem novo vigor. 

 
Caminhando com José, 
tudo pode ser melhor. 

Tendo rumo a nossa fé, 
vale a pena o bom suor. 
 

2. Nas horas de José cabe o Menino. 
Sem ele tudo fica tão vazio. 

Com ele em todo o tempo o peregrino 
modela a paz e o bem, não perde o fio. 
 

3. Na luta de José cabem os dois. 
Sem eles há neblina no horizonte. 

Com eles nada fica pra depois: 
quem sabe partilhar bebe na fonte.  
  

                                           

6 https://www.youtube.com/watch?v=spH1OJHm8S8 

https://www.youtube.com/watch?v=spH1OJHm8S8
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Litania em honra a São José, 

Esposo da Bem-aventurada Virgem Maria 

Pode ser cantada.7 

Senhor, tende piedade de nós. 

Cristo, tende piedade de nós. 

Senhor, tende piedade de nós. 

Cristo, ouvi-nos. 

Cristo, atendei-nos. 

Deus Pai do céu,      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, Mãe de Deus,    rogai por nós 

São José,       rogai por nós 

Ilustre filho de Davi,     rogai por nós 

Luz dos Patriarcas,     rogai por nós 

Esposo de Maria, Mãe de Deus,   rogai por nós 

Guardião do Redentor,     rogai por nós 

Guardião puríssimo da Virgem,   rogai por nós 

Provedor do Filho de Deus,    rogai por nós 

Zeloso defensor de Cristo,    rogai por nós 

Servo de Cristo,      rogai por nós 

Ministro da salvação,     rogai por nós 

Chefe da Sagrada Família,    rogai por nós 

José justíssimo,      rogai por nós 

José castíssimo,      rogai por nós 

José prudentíssimo,     rogai por nós 

                                           

7 https://www.cnbb.org.br/wp-content/uploads/2021/07/5-Litania-em-honra-a-Sao-

Jose-gregoriano-audio.mp3 

https://www.cnbb.org.br/wp-content/uploads/2021/07/5-Litania-em-honra-a-Sao-Jose-gregoriano-audio.mp3
https://www.cnbb.org.br/wp-content/uploads/2021/07/5-Litania-em-honra-a-Sao-Jose-gregoriano-audio.mp3
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José fortíssimo,      rogai por nós 

José obedientíssimo,     rogai por nós 

José fidelíssimo,      rogai por nós 

Exemplo de paciência,     rogai por nós 

Amante da pobreza,     rogai por nós 

Modelo dos trabalhadores,    rogai por nós 

Honra da vida em família,    rogai por nós 

Guardião das Virgens,     rogai por nós 

Sustentáculo das famílias,    rogai por nós 

Amparo nas dificuldades,    rogai por nós 

Socorro dos miseráveis,     rogai por nós 

Esperança dos enfermos,    rogai por nós 

Patrono dos exilados,     rogai por nós 

Patrono dos aflitos,     rogai por nós 

Patrono dos pobres,     rogai por nós 

Patrono dos moribundos,    rogai por nós 

Terror dos demônios,     rogai por nós 

Protetor da Santa Igreja,     rogai por nós 

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. 

 

V. Ele o fez senhor de sua casa. 

R. E de todos os seus bens o despenseiro. 

Oremos: Ó Deus, em vossa inefável providência 

escolhestes São José para esposo de Maria, Mãe do vosso Filho; 

concedei que, venerando-o como protetor na terra, 

mereçamos tê-lo como intercessor no céu. 

Por Cristo, nosso Senhor. Amém. 


