
ORAÇÃO DIÁRIA A SÃO JOSÉ 
 

SEXTA FEIRA – I 
 
INÍCIO: (Fazendo o sinal da cruz) 
V. Deus, vinde em nosso auxílio 
R. Senhor, socorrei-me e salvai-nos. 
V. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. 
R. Como era no princípio, agora e sempre. Amen 
V. São José, guardião celeste, 
R. Fazei crescer o justo como um lírio. 
V. Senhor Deus omnipotente, que fizestes do patriarca São José um modelo de 
prudência e entrega generosa aos vossos dons, tende piedade de nós 
R. Tende Piedade de nós. 
 
Pai Nosso... Avé Maria... Glória ao Pai 
 
SÚPLICAS A SÃO JOSÉ 
V. Prudentíssimo São José  R. Ouvi-nos 
V. Prudentíssimo São José  R. Escutai-nos 
V. Prudentíssimo São José  R. Atendei-nos 
V. Da falta de Fé   R. Protegei-nos 
V. De todos os perigos  R. Livrai-nos 
V. De qualquer tentação  R. Defendei-nos 
V. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. 
R. Como era no princípio, agora e sempre. Amen 
 
V. Socorrei-nos com a vossa santa proteção e, na vossa misericórdia e poder, alcançai-
nos do Senhor aquilo que verdadeiramente necessitamos, as graças divinas. 
 
CONCLUSÃO 
V. Senhor omnipotente nos dê um dia (uma noite) tranquilo(a) e no fim da vida, com o 
auxílio de São José, uma santa morte. 
R. Amen.  
 

SÁBADO – I 
 
INÍCIO: (Fazendo o sinal da cruz) 
V. Deus, vinde em nosso auxílio 
R. Senhor, socorrei-me e salvai-nos. 
V. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. 
R. Como era no princípio, agora e sempre. Amen 
V. São José, guardião celeste, 
R. Fazei crescer o justo como um lírio. 
V. Senhor Deus omnipotente, que fizestes do patriarca São José um modelo de 
prudência e entrega generosa aos vossos dons, tende piedade de nós 
R. Tende Piedade de nós. 



 
Pai Nosso... Avé Maria... Glória ao Pai 
 
SÚPLICAS A SÃO JOSÉ 
V. Pela vossa vida cheia de méritos  R. São José, ouvi a nossa oração 
V. Pela vossa entrega incondicional  R. São José, ouvi a nossa oração 
V. Pela vossa prudência   R. São José, ouvi a nossa oração 
V. Pelo vosso coração clemente  R. São José, ouvi a nossa oração 
V. Pela vossa perfeita obediência  R. São José, ouvi a nossa oração 
V. Pela vossa solicitude para com Jesus R. São José, ouvi a nossa oração 
V. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. 
R. Como era no princípio, agora e sempre. Amen 
 
V. Socorrei-nos com a vossa santa proteção e, na vossa misericórdia e poder, alcançai-
nos do Senhor aquilo que verdadeiramente necessitamos, as graças divinas. 
 
CONCLUSÃO 
V. Senhor omnipotente nos dê um dia (uma noite) tranquilo(a) e no fim da vida, com o 
auxílio de São José, uma santa morte. 
R. Amen.  
 
 

SEXTA FEIRA – II 
 
INÍCIO: (Fazendo o sinal da cruz) 
V. Deus, vinde em nosso auxílio 
R. Senhor, socorrei-me e salvai-nos. 
V. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. 
R. Como era no princípio, agora e sempre. Amen 
V. São José, ministro de Deus, 
R. Levai-nos no seio de Cristo 
V. São José, que sofreste, vendo o vosso Filho nascer num estábulo, porque os homens 
não O receberam em suas casas, fazei-nos sentir a dor do pecado, quando não 
sabemos acolher quem precisa, e que o nosso arrependimento enxugue as lágrimas 
que o vosso Filho derramou por nós. 
 
Jesus, José e Maria 
- ensinai-nos a sermos acolhedores 
Jesus, José e Maria 
- dai-nos coragem para não pecar 
Jesus, José e Maria 
- fazei da nossa vida um hino à caridade 
 
Pai Nosso... Avé Maria... Glória ao Pai 
 
LITÂNIA A SÃO JOSÉ 
São José, homem respeitoso,   R. Escutai a nossa voz 



São José, da reconciliação com a história, R. Escutai a nossa voz 
São José, homem acolhedor,   R. Escutai a nossa voz 
São José, corajoso e forte   R. Escutai a nossa voz 
São José, trabalhador da caridade  R. Escutai a nossa voz 
São José, ministro da salvação  R. Escutai a nossa voz 
São José, guardião dos meninos de hoje R. Escutai a nossa voz 
 
V. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. 
R. Como era no princípio, agora e sempre. Amen 
 
V. Senhor Jesus, a quem pertence a realeza desde o dia em que nascestes, Vós 
quisestes que o vosso pai São José, com determinação e coragem, fosse ministro da 
salvação, fazei que a sua fortaleza nos leve a beber a torrente e sempre possamos 
erguer a nossa fronte na vivência da caridade. 
 
CONCLUSÃO 
V. Senhor omnipotente nos dê um dia (uma noite) tranquilo(a) e no fim da vida, com o 
auxílio de São José, uma santa morte e à Santa Igreja a proteção que necessita. 
R. Amen.  
 
 

SÁBADO – II 
 
INÍCIO: (Fazendo o sinal da cruz) 
V. Deus, vinde em nosso auxílio 
R. Senhor, socorrei-me e salvai-nos. 
V. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. 
R. Como era no princípio, agora e sempre. Amen 
V. São José, ministro de Deus, 
V. São José, homem de fé 
R. fazei-nos viver no verdadeiro Espírito 
 
V. São José, que experimentastes grande consolação, quando pela primeira vez vistes 
Jesus menino no regaço da Virgem Mãe, deitado numa manjedoura, belo e gracioso, e 
sentistes o coração arder de amor por Ele, alcançai-nos a graça de amarmos de tal 
modo nos nossos irmãos que um dia sejamos admitidos no Céu. 
 
Jesus, José e Maria 
- ensinai-nos a amar o Filho de Deus 
Jesus, José e Maria 
- Aumentai o nosso amor pelos irmãos 
Jesus, José e Maria 
- fazei as nossa família um lugar sagrada 
 
Pai Nosso... Avé Maria... Glória ao Pai 
 



V. Deus Pai, que nos chamais a tomar parte na herança dos santos, onde São José é o 
primeiro entre eles, por sua intercessão, libertai-nos do poder das trevas, enquanto 
peregrinamos neste mundo, e um dia possamos a ser transferidos para o reino de 
vosso amado Filho. 
 
CONCLUSÃO 
V. Senhor omnipotente nos dê um dia (uma noite) tranquilo(a) e no fim da vida, com o 
auxílio de São José, uma santa morte e à Santa Igreja a proteção que necessita. 
R. Amen.  
 
 

TERÇO 
MISTÉRIOS DO ROSÁRIO DE SÃO JOSÉ 

 
INÍCIO: (Fazendo o sinal da cruz) 
V. Em nome do Pai, + do Filho e do Espírito Santo 
R. Amen 
 
OFERECIMENTO DO TERÇO 
V. Unimo-nos a todos os santos do céu, ao justo e venerável São José e a todos os fiéis 
vivos e defuntos. 
Unimo-nos a Vós, bom Jesus, para louvar a Vossa Santa Mãe e , n’Ela e por Ela, louvar-
Vos também a Vós. 
Nós Vos oferecemos, Trindade Santíssima, este Credo, para honrar a unidade das 
vossas Pessoas; este Pai; este Pai Nosso e estas três Avé-Marias, para honrar os 
mistérios na nossa Fé. 
Nós Vos pedimos uma fé viva, uma esperança firme e uma caridade ardente. 
R. Assim seja  
 
Creio em Deus, Pai todo-poderoso, 
Criador do céu e da terra; 
E em Jesus Cristo, seu único Filho nosso Senhor, 
(inclinar a cabeça) 
Que foi concebido pelo poder do Espírito Santo; 
Nasceu da Maria Virgem; 
(levantar a cabeça) 
Padeceu sob Pôncio Pilatos; 
Foi crucificado, morto e sepultado; 
Desceu à mansidão dos mortos; 
Ressuscitou ao terceiro dia; 
Subiu aos ceús 
Está sentado à direita de Deus Pai todo-poderoso, 
De onde há de vir a julgar os vivos e mortos. 
Creio no espírito Santo; 
Na santa Igreja católica; 
Na comunhão dos santos; 
Na remissão dos pecados; 



Na ressurreição da carne; 
Na vida eterna. Amen 
 
Pai Nosso... Avé Maria... 
 

Primeiro mistério 
Esponsais com Maria 

 
LEITURA 
O nascimento de Jesus deu-se do seguinte modo+: Maria, sua Mãe, noiva de José, antes 
de terem vivido em comum, encontrara-se grávida por virtude do Espírito Santo. (Mt 
1,18). 
 
V. Louvemos o venerável São José homem obediente ao eterno Pai. 
 
(Rezar 10 Avé-Marias) 
 
V. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. 
R. Como era no princípio, agora e sempre. Amen 
V. Ó Maria concebida sem pecado, 
R. Rogai por nós recorremos a Vós 
V. Ó bom Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. 
R. Levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. 
V. Venerável São José 
R. Rogai por nós 
 

Segundo mistério 
Anunciação a José 

 
LEITURA 
Mas José, seu esposo, que era justo e não queria difamá-la, resolveu repudia-la em 
segredo. Tinha ele assim pensado, quando lhe apareceu num sonho o Anjo do Senhor, 
que lhe disse: “José, Filho de David, não temas receber maria, tua esposa, pois o que 
sema se gerou é fruto do Espírito Santo. (Mt 1,19-20). 
 
V. Louvemos o venerável São José pai admirável do Deus Filho. 
 
(Rezar 10 Avé-Marias) 
 
V. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. 
R. Como era no princípio, agora e sempre. Amen 
V. Ó Maria concebida sem pecado, 
R. Rogai por nós recorremos a Vós 
V. Ó bom Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. 
R. Levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. 
V. Venerável São José 
R. Rogai por nós 



 
Terceiro mistério 

Nascimento de Jesus 
 
LEITURA 
Tudo isto aconteceu para se cumprir o que o Senhor anunciara por meio do Profeta, 
que diz: “A virgem conceberá e dará á luz um Filho, que será chamado Emanuel”, que 
quer dizer Deus connosco.  
Quando despertou do sono, José fez como o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu 
sua esposa. E, sem que antes a tivesse conhecido, ela deu à luz um Filho, ao qual ele 
pôs o nome de Jesus. (Mt 1,22-25) 
 
V. Louvemos o venerável São José sustento de Deus Filho 
 
(Rezar 10 Avé-Marias) 
 
V. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. 
R. Como era no princípio, agora e sempre. Amen 
V. Ó Maria concebida sem pecado, 
R. Rogai por nós recorremos a Vós 
V. Ó bom Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. 
R. Levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. 
V. Venerável São José 
R. Rogai por nós 
 

 
Quarto mistério 

Nascimento de Jesus 
 
LEITURA 
Depois de os Magos partirem, o Anjo do Senhor apareceu em sonhos a José e disse-
lhe: “Levanta-te, toma contigo o Menino e sua Mãe e foge para o Egipto; fica lá até 
que eu te diga, pois Herodes vai procurar o Menino para O matar”. José levantou-se de 
noite, tomou consigo o Menino e sua Mãe e partiu para o Egipto e ficou lá até à morte 
de Herodes, para se cumprir o que o Senhor anunciara pelo profeta: “Do Egipto 
chamei o meu filho”. 
 
V. Louvemos o venerável São José, protetor de Jesus 
 
(Rezar 10 Avé-Marias) 
 
V. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. 
R. Como era no princípio, agora e sempre. Amen 
V. Ó Maria concebida sem pecado, 
R. Rogai por nós recorremos a Vós 
V. Ó bom Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. 
R. Levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. 



V. Venerável São José 
R. Rogai por nós 
 

Quinto mistério 
Vida silenciosa de José em Nazaré 

 
LEITURA 
José foi morar para uma cidade Nazaré. Assim se cumpriu o que fora anunciado pelos 
Profetas: "há de chamar-se Nazareno”. Jesus desceu então com eles para Nazaré e era-
lhes submisso. Sua Mãe guardava todos estes acontecimentos em seu coração. E Jesus 
ia crescendo em sabedoria, em estatura e em graça, diante de Deus e dos homens. 
 
V. Louvemos o venerável São José, santo silencioso 
 
(Rezar 10 Avé-Marias) 
 
V. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. 
R. Como era no princípio, agora e sempre. Amen 
V. Ó Maria concebida sem pecado, 
R. Rogai por nós recorremos a Vós 
V. Ó bom Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. 
R. Levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. 
V. Venerável São José 
R. Rogai por nós 
 
FINAL DOS 5 MISTÉRIOS: 
(anunciar a intenção pela qual se aplica o terço) 
 
V. Pelas intenções do Santo Padre, pela proteção da Igreja de Cristo 
(Rezar 3 Avé-Marias) 
 
FINAL DOS 5 MISTÉRIOS: 
(Oração do Papa Francisco para o ano de São José, PC) 
 
Salvé, 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 
Nem 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. 
Amen. 
 
ORAÇÃO 



Deus Todo-poderoso, que na aurora dos novos tempos confiastes a São José a guarda 
dos mistérios da salvação dos homens, concedei à vossa Igreja, por intercessão, a 
graça de os conservar fielmente e de os realizar plenamente. Por Cristo nosso Senhor. 
R. Amen 
 
CONCLUSÃO 
(Fazendo o sinal da Cruz) 
V. A Santíssima Trindade, pai, Filho e Espírito Santo e a Sagrada Família, Jesus, Maria e 
José, nos abençoem, nos livrem de todos os perigos e nos conduzam à vida eterna. 
R. Amen 
 
 


