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Monição: 

 

Santa Teresa de Jesus, uma grande doutora da Igreja, testemunhou: “Vi claramente que a sua ajuda 

me foi sempre maior do que eu pudesse esperar. Não me lembro de ter jamais lhe rogado uma graça 

sem a ter imediatamente obtido. E é coisa que maravilha recordar os grandes favores que o Senhor 

me fez e os perigos de alma e corpo de que me livrou por intercessão deste santo bendito. 

A outros santos parece que Deus concedeu socorrer-nos nesta ou naquela precisão, mas 

experimentei que a todas o glorioso São José estende o seu patrocínio. 

O Senhor quer mostrar-nos, portanto, que, assim como se sujeitou a ele na terra, onde ele podia 

comandá-lo como pai adotivo, também no céu atende tudo o que ele pede”. 

Animados com esas palavras de Santa Teresa, recorramos agora à poderosa intercessão do Glorioso 

Patriarca São José.  

Façamos um momento de silencio  

 

1. Ladainha de S. 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. 

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, rogai por nós. 

Ilustre filho de Davi, rogai por nós. 

Luz dos Patriarcas, rogai por nós. 

Esposo da Mãe de Deus, rogai por nós. 

Casto guarda da Virgem, rogai por nós. 

Sustentador do Filho de Deus, rogai por nós. 

Zeloso defensor de Jesus Cristo, 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. 

José fortíssimo, rogai por nós. 

José obedientíssimo, rogai por nós. 

José fidelíssimo, rogai por nós. 

Espelho de paciência, rogai por nós. 

Amante da pobreza, rogai por nós. 

Modelo dos trabalhadores, rogai por nós. 

Honra da vida de família, rogai por nós. 

Guarda das virgens, rogai por nós. 

Sustentáculo das famílias, rogai por nós. 

Alívio dos miseráveis, rogai por nós. 

Esperança dos doentes, 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 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. 

 

V. Ele constituiu-o senhor de sua casa. 

R. E fê-lo príncipe de todos os seus bens. 

 

Oremos. Ó Deus, que por inefável providência vos dignastes escolher a São José por esposo 

de vossa Mãe 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. 

 

2. Oração à São José: 

Ó glorioso São José, a quem foi dado o poder de tornar possível as coisas humanamente 

impossíveis, vinde em nosso auxílio nas dificuldades em que nos achamos. Tomai sob vossa 

proteção a causa importante que vos confiamos, para que tenha uma solução favorável.  

Ó Pai muito amado, em vós depositamos toda a nossa confiança. Que ninguém possa jamais 

dizer que vos invocamos em vão. Já que tudo podeis junto a Jesus e Maria, mostrai-nos que 

vossa bondade é igual ao vosso poder. 

São José, a quem Deus confiou o cuidado da mais santa família que jamais houve, sede, nós 

vos pedimos, o pai e protetor da nossa, e impetrai-nos a graça de vivermos e morrermos no 

amor de Jesus e Maria. São José, rogai por nós que recorremos a vós. 



 

3. Aspirações: 

Jesus, José e Maria, vos dou meu coração e a minha alma. 

Jesus, José e Maria, assisti-me na minha última agonia. 

Jesus, José e Maria, convosco descanse em paz a minha alma. 

 

4. Canto à São José 

Hoje aos teus pés deixamos nossa vida. Hoje aos teus pés Glorioso São José. Ouça a nossa 

oração e por tua intercessão alcançaremos a paz do coração  

 

Em Nazaré com Maria Virgem e Santa. Em Nazaré Glorioso São José. Por Tua grande 

virtude cuidou de Jesus. Foi guardião da Divina Luz 

  

Teu jeito simples humildade carpinteiro. Teu jeito simples Glorioso São José. Cumpriu a Tua 

missão. Missão para o Senhor. Oferecendo trabalho e oração  

 

Tiveste fé em Deus e em sua promessa. Tiveste fé Glorioso São José. Mestre de oração que 

vem nos ensinar. A escutar e seguir a voz de Deus 

 

 

- Paróquia Imaculado Coração de Maria   - 

 


