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 V. Deus, vinde em nosso auxílio.
 R. Senhor, socorrei-nos e salvai-nos.
 V.  Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo.
 R. Como era no princípio, agora e sempre. Amen. Aleluia.

HinoHino

ORAÇÃOORAÇÃO

José, de coração humilde e casto,
A quem Deus entregou a nova Eva,
Feliz de Ti, que viste começar
 A Redenção.

Chamado para esposo de Maria
E para pai de Deus feito menino,
Tu protegeste e deste o alimento
 Ao próprio Deus.

Patriarca do silêncio e do trabalho,
Escondes na humildade o coração
Cheio de amor a Cristo e sua Mãe
 Em Nazaré.

Tu recebeste a Arca da Aliança
Que Deus veio fi rmar com o seu povo.
Defende a santa Igreja que é na Terra
 Povo de Deus.

Quando Deus incarnou em tua Esposa,
A promessa se fez realidade.
Protege com a tua intercessão
 Os nossos lares.

Louvor a Deus, Trindade única e santa,
Louvor ao Pai e ao Filho com o Espírito.
Oh divina Família, que no amor
  Nos santifi ca.

Senhor Deus, Vós sois Deus e dizeis palavras de verdade. Já que fi zestes esta promessa ao vosso 
servo, dignai-Vos abençoar  a casa do vosso servo, para que ela se mantenha sempre diante 
de Vós. Porque Vós, Senhor Deus, falastes e pela vossa bênção a casa do vosso servo será para sem-
pre bendita.

Leitura BreveLeitura Breve

Ant. No fi el desempenho do ofício de carpinteiro, São José tornou-se um admirável exemplo de 
trabalho. Aleluia.

Bendito o Senhor, Deus de Israel *
Que visitou e redimiu o seu povo
E nos deu um Salvador poderoso *
Na casa de David, seu servo,
Conforme prometeu pela boca dos seus santos, *
Os profetas dos tempos antigos,

Para nos libertar dos nossos inimigos *
E das mãos daqueles que nos odeiam
Para mostrar a sua misericórdia a favor dos nossos pais, *
Recordando a sua sagrada aliança
E o juramento que fi zera a Abraão, nosso pai, *
Que nos havia de conceder esta graça:

De O servirmos um dia, sem temor, *
Livres das mãos dos nossos inimigos,
Em santidade e justiça na sua presença, *
Todos os dias da nossa vida.

Cântico evangélico (Benedictus)Cântico evangélico (Benedictus)

2 Sam 7, 28-29

3@
E tu, Menino, serás chamado Profeta do Altíssimo, *
Porque irás à sua frente a preparar os seus caminhos,
Para dar a conhecer ao seu povo a salvação *
Pela remissão dos seus pecados,

Graças ao coração misericordioso do nosso Deus, *
Que das alturas nos visita como Sol Nascente,
Para iluminar os que jazem nas trevas e nas sombras da morte *
E dirigir os nossos passos no caminho da paz.

Glória ao Pai e ao Filho *
E ao Espirito Santo,
Como era no princípio, *
Agora e sempre. Amen.

Ant. No fi el desempenho do ofício de carpinteiro, São José tornou-se um admirável exemplo de 
trabalho. Aleluia.

Oremos humildemente ao Senhor, de quem procede toda a perfeição e santidade dos homens jus-
tos; e digamos:
 Santifi cai-nos, Senhor, segundo a vossa justiça.
Senhor Deus, que chamastes os nossos pais na fé, para caminharem em vossa presença de coração 
recto,
— fazei que, seguindo os seus passos, alcancemos a perfeição segundo a vossa vontade.
Vós que escolhestes José, homem justo, para cuidar de vosso Filho na infância e na juventude,
— fazei que sirvamos em nossos irmãos o Corpo místico de Cristo.
Vós que entregastes a terra aos homens para que a povoassem e dominassem,
— ensinai-nos a trabalhar esforçadamente neste mundo, buscando sempre a vossa glória.
Pai de todos os homens, lembrai-Vos da obra das vossas mãos
— e dai a todos os homens trabalho e condições de vida digna.

PrecesPreces

Pai nosso, que estais nos céus,
santifi cado seja o vosso nome,
venha a nós o vosso reino,
seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu.
O pão nosso de cada dia nos dai hoje,
perdoai-nos as nossas ofensas,
assim como nós perdoamos a quem nos tem ofen-
dido,
e não nos deixeis cair em tentação,
mas livrai-nos do mal.

Oração dominicalOração dominical

Nota: Ao terminar este momento de oração sugerimos algum cântico de louvor conhecido de todos. 
ou para ir amadurecendo, o Hino do acólito.

Deus, criador do universo, que estabelecestes a lei do trabalho para todos os homens, concedei-nos que, 
a exemplo de São José e com a sua protecção, realizemos a obra que nos mandais e recebamos o prémio 
que nos prometeis. Por Nosso Senhor.
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