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CONFERÊNCIA NACIONAL DOS BISPOS DO BRASIL  

Comissão Episcopal Pastoral para a Liturgia da CNBB 
  

 

 

CELEBRAR EM FAMÍLIA 
SÃO JOSÉ OPERÁRIO 
01 DE MAIO DE 2021 

 
Acolhendo as orientações das autoridades sanitárias, nossos bispos, 
nas mais diversas situações e realidades, vão, a partir de um cuidadoso 

discernimento, orientando suas dioceses, paróquias e comunidades 
sobre como e quando vão sendo retomadas as celebrações comunitárias 
presenciais. Contudo, pessoas impossibilitadas por motivo de saúde ou 

idade, ou porque pertencem ao denominado ‘grupo de risco’ devem 
ainda abster-se de participar das celebrações comunitárias dominicais. 

Assim, 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 o Dia do Senhor. 

Escolha em sua casa um local adequado para celebrar e rezar juntos. 
Prepare sua Bíblia com o texto a ser proclamado, um vaso com flores, 

um crucifixo, uma imagem ou ícone de Nossa Senhora, de São José e 
uma vela a 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. 
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CELEBRAÇÃO 

 
O SENHOR NOS REÚNE 

 

Canto: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 
 
São José triunfante 

Vai a glória gozar 
E pra sempre reinante 

O Senhor repousar 
 
São José, a vós nosso amor 

Sede o nosso bom protetor 
Aumentai o nosso fervor 

 
D.: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. 
T.: Amém. 

D.: Irmãos eleitos segundo a presciência de Deus Pai, pela santificação 
do Espírito para obedecer a Jesus Cristo e participar da benção da 
aspersão do seu sangue, graça e paz vos sejam concedidas 

abundantemente.  
T.: Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. 

 
D.: Vivendo o Ano de São José, com alegria e entusiasmo, temos a 
oportunidade de celebrá-lo neste dia especial, com o título de Operário. 

“São José era um carpinteiro que trabalhou honestamente para garantir 
o sustento da sua família. Com ele, Jesus aprendeu o valor, a dignidade 

e a alegria do que significa comer o pão fruto do próprio trabalho”, nos 
afirma o Papa Francisco na Patris Corde. Recordamos hoje, tantas 
pessoas que necessitam de uma oportunidade de trabalho, bem como, 

daqueles que nem sempre tem sua dignidade e direitos respeitados. 
 

D.: “Na nossa vida, muitas vezes sucedem coisas, cujo significado não 
entendemos. E a nossa primeira reação, frequentemente, é de desilusão 
e revolta. Diversamente, José deixa de lado os seus raciocínios para dar 

lugar ao que sucede e, por mais misterioso que possa aparecer a seus 
olhos, acolhe-o, assume a sua responsabilidade e reconcilia-se com a 
própria história. Se não nos reconciliarmos com a nossa história, não 

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

https://www.youtube.com/watch?v=3NevklAoQps
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conseguiremos dar nem mais um passo, porque ficaremos sempre 

reféns das nossas expectativas e consequentes desilusões” (Patris 
Corde). Diante deste exemplo, apresentemos nossas súplicas 

penitenciais: 
 

(Breve momento de silêncio) 
 
D.: Senhor, que viestes procurar quem estava perdido, tende piedade de 

nós. 
T.: Senhor, tende piedade de nós. 
 

D.: Cristo, que viestes dar a vida em resgate de muitos, tende piedade 
de nós. 

T.: Cristo, tende piedade de nós. 
 
D.: Senhor, que congregais na unidade os vossos filhos dispersos, tende 

piedade de nós. 
T.: Senhor, tende piedade de nós. 

 
D.: Deus, todo-poderoso tenha compaixão de nós, perdoe os nossos 
pecados e nos conduza à vida eterna. 

T.: Amém. 
 
 

A VOSSA PALAVRA É A LUZ DOS NOSSOS PASSOS 
 
Primeira Leitura:             (Gn 1,26-2,3) 

 
L.: Leitura do Livro do Gênesis. 
Deus disse: “Façamos o homem à nossa imagem e segundo a nossa 

semelhança, para que domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do 
céu, e sobre todos os répteis que rastejam sobre a terra”. E Deus criou o 
homem à sua imagem, à imagem de Deus ele o criou: homem e mulher 

os criou. E Deus abençoou e lhes disse: “Sede fecundos e multiplicai-
vos, enchei a terra e submetei-a! Dominai sobre os peixes do mar, sobre 

os pássaros do céu e sobre todos os animais que se movem sobre a 
terra”. E Deus disse: “Eis que vos entrego todas as plantas que dão 
semente sobre a terra, e todas as árvores que produzem fruto com sua 

semente, para vos servirem de alimento. E a todos os animais da terra, 
e a todas as aves do céu, e a tudo o que rasteja sobre a terra e que é 
animado de vida, eu dou todos os vegetais para alimento”. E assim se 

fez. E Deus viu tudo quanto havia feito, e eis que tudo era muito bom. 
Houve uma tarde e uma manhã: sexto dia. E assim foram concluídos o 

céu e a terra com todo o seu exército. No sétimo dia, Deus considerou 
acabada toda a obra que tinha feito; e no sétimo dia descansou de toda 
a obra que fizera. Deus abençoou o sétimo dia e o santificou, porque 

nesse dia descansou de toda a obra da criação. Palavra do Senhor. 
T.: Graças a Deus. 
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Salmo:2               Sl 89 

 
R.: Ó Senhor, fazei dar frutos o labor de nossas mãos! 

 
L: Já bem antes que as montanhas fossem feitas † 
ou a terra e o mundo se formassem, * 

desde sempre e para sempre vós sois Deus. R. 
 
L: Vós fazeis volta ao pó todo mortal, * 

quando dizeis: “Voltai ao pó, filhos de Adão!”  
Pois mil anos para vós são como ontem,  

qual vigília de uma noite que passou. R. 
 
L: Ensinai-nos a contar os nossos dias, * 

e dai ao nosso coração sabedoria!  
Senhor, voltai-vos! Até quando tardareis? * 

Tende piedade e compaixão de vossos servos! R. 
 
L: Saciai-nos de manhã com vosso amor, * 

e exultaremos de alegria todo o dia!  
Manifestai a vossa obra a vossos servos, * 
e a seus filhos revelai a vossa glória! R. 

 
Leitura opcional:      (Cl 3,14-15.17.23-24) 
 
Leitura da Carta de São Paulo aos Colossenses. 
L.: Irmãos, acima de tudo, amai-vos uns aos outros, pois o amor é o 

vínculo da perfeição. Que a paz de Cristo reine em vossos corações, à 
qual fostes chamados como membros de um só corpo. E sede 

agradecidos. Tudo o que fizerdes, em palavras ou obras, seja feito em 
nome do Senhor Jesus Cristo. Por meio dele dai graças a Deus, o Pai. 
Tudo o que fizerdes, fazei-o de coração, como para o Senhor e não para 

os homens. Pois vós bem sabeis que recebereis do Senhor a herança 
como recompensa. Servi a Cristo, o Senhor. Palavra do Senhor. 

T.: Graças a Deus. 
 
Aclamação ao Evangelho: 

 
T.: Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. 
Bendito seja Deus, bendito seja, cada dia, o Deus da nossa salvação, 

que carrega os nossos fardos! 
 

EVANGELHO:             (Mt 13,54-58) 
L.: Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus: 
Naquele tempo, dirigindo-se para a sua terra, Jesus ensinava na 

sinagoga, de modo que ficavam admirados. E diziam: “De onde lhe vêm 
essa sabedoria e esses milagres? Não é ele o filho do carpinteiro? Sua 

                                                 
2 https://www.youtube.com/watch?v=1Jgzsq1nLfY 

https://www.youtube.com/watch?v=1Jgzsq1nLfY
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mãe não se chama Maria, e seus irmãos não são Tiago, José, Simão e 

Judas? E suas irmãs não moram conosco? Então, de onde lhe vem tudo 
isso?” E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus, porém, disse: 

“Um profeta só não é estimado em sua própria pátria e em sua família!” 
E Jesus não fez ali muitos milagres, porque eles não tinham fé. Palavra 
da Salvação. 

T.: Glória a vós, Senhor. 
 

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

 

LADAINHA DE SÃO JOSÉ 
 

D.: Oremos humildemente ao Senhor, com o auxílio de São José: 
 
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 operários, 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. 
 

D.: Ó Deus, criador do universo, que destes aos homens a lei do 
trabalho, concedei-nos, pelo exemplo e a proteção de São José, cumprir 
as nossas tarefas e alcançar os prêmios prometidos. Por Cristo, nosso 

Senhor. 
T.: Amém. 

 
D.: Prossigamos nossa prece dizendo:  
T: Pai-nosso. 
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INVOQUEMOS A BÊNÇÃO DO NOSSO DEUS 
 

D.: O Deus que é nosso Pai e nos reuniu hoje para celebrar a festa de 
São José, nos abençoe, nos proteja de todo o mal e nos confirme na sua 

paz. 
T.: Amém. 
 

D.: O Cristo Senhor, que manifestou em São José a força renovadora da 
Páscoa, nos torne testemunhas do seu Evangelho. 
T.: Amém. 

 
D.: O Espírito Santo, que em São José nos ofereceu um sinal de 

solidariedade fraterna, nos torne capazes de criar na Igreja uma 
verdadeira comunhão de fé e amor. 
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. 
 

Oração proposta pelo Papa Francisco na Carta Apostólica Patris Corde 
 

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 

 
Canto:3 
 

Hoje a teus pés, colocamos nossa vida 
Hoje a teus pés, glorioso São José 

Escuta nossa oração, e por tua intercessão 
Nós teremos paz de coração 
 

Em Nazaré, ao lado de Maria 
Em Nazaré, glorioso São José 
Você cuidou de Jesus. Pois com tua virtude 

Foste digno guardião da luz 
 

 

                                                 
3 https://www.youtube.com/watch?v=6lRwUcbO2ts 

https://www.youtube.com/watch?v=6lRwUcbO2ts
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Com singeleza humilde carpinteiro 

Com singeleza, glorioso São José 
Fizeste bem teu ofício, operário do Senhor 

Oferecendo trabalho e oração 
 
Tiveste fé em Deus e sua promessa 

Tiveste fé, glorioso São José 
Mestre de oração, alcança-nos o dom 
De escutar e seguir a voz de Deus 

 
 

 
 

 


