
 

 



 

 

 

Orientações Litúrgicas/ Pastorais 
 

 

 

❖ Colocar em destaque a imagem de São 
José. 
 

❖ Manter sempre o clima de oração com o 
silêncio para que seja um encontro 
verdadeiro com Jesus Cristo. 
 

 
❖ Os cânticos podem ser trocados segundo a 

realidade da comunidade, desde que 
ajudem a introduzir e meditar o que pede o 
momento e o texto proposto. 
 

❖ Onde houver bênção do Santíssimo 
Sacramento, segue-se como de costume. 
Caso não haja, entoa-se um canto 
apropriado de reposição do Santíssimo. 

 

 

 

 

Material desenvolvido pela Equipe 
Diocesana para elaboração de 

propostas de Roteiros, a partir da 
Mensagem do Papa Francisco para o 

58° Dia Mundial de oração pelas 
vocações (25 de abril de 2021) e da 
Carta Apostólica para o Ano de São 

José: “PATRIS CORDE” 

 



 

ROTEIRO DE ORAÇÃO 

Refrão meditativo: Onde reina o amor, fraterno amor. / Onde reina o amor, Deus aí está. 

(bis) 

Dirigente: Caríssimos irmãos e irmãs, neste dia da Solenidade do Sagrado Coração de 

Jesus, somos chamados ao encontro com Cristo Bom Pastor para rezarmos juntos pela 

santificação do clero. O Papa Francisco, que nos propôs vivenciar o Ano de São José, nos 

convida também a contemplarmos o testemunho deste grande, porém discreto Santo, no 

qual Deus reconheceu um coração de pai, capaz de dar e gerar a vida no dia-a-dia. Nesta 

adoração, rezemos por toda a Igreja, colocada sob o patrocínio de São José, e por seus 

ministros, rendendo graças e louvores a Deus por nos conceder pastores que, a exemplo 

de São José, por vezes no anonimato e dedicação diária a seu rebanho revelam a ternura 

e o coração do Pai. 

1. CANTO EXPOSIÇÃO DO SANTÍSSIMO: CONHEÇO UM CORAÇÃO  

- Conheço um coração tão manso, humilde e sereno / Que louva ao Pai por revelar seu 

nome aos pequenos / Que tem o dom de amar, que sabe perdoar / E deu a vida para nos 

salvar! 

Jesus, manda Teu Espírito / Para transformar meu coração / Jesus, 

manda Teu Espírito Para transformar meu coração 

Às vezes no meu peito bate um coração de pedra / Magoado, frio, 

sem vida, aqui dentro ele me aperta / Não quer saber de amar, 

nem sabe perdoar / Quer tudo e não sabe partilhar 

Ministro: Graças e louvores se deem a todo o momento, 

Todos: Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. (3 vezes) 

Dir.: Estamos diante daquele que é o nosso único e verdadeiro 

Pastor, Jesus Cristo. De Seu Sagrado Coração é que nascem as 

vocações ao pastoreio do Seu rebanho. Ele é a fonte e o refúgio de toda 

existência sacerdotal. Num instante de silêncio, apresentemos, 

portanto, os passos dos sacerdotes de nossa Diocese e de toda 

Igreja, para que o Senhor os acompanhe com o poder da graça 



 

divina. 

(Silêncio orante) 

Dir.: Num contexto marcado pela mídia, que assumiu um papel ainda mais efetivo nesta 

pandemia, o Papa vem nos recordar, através do testemunho de São José, que “nossas 

vidas são tecidas e sustentadas por pessoas comuns (habitualmente esquecidas), que não 

aparecem nas manchetes dos jornais e revistas, nem nos palcos do último espetáculo”. Por 

isso, trazemos neste instante os padres de nossas comunidades paroquiais, assim como 

aqueles que passaram por nossas vidas no exercício de seu ministério. 

(Lembrar nomes do(s) bispo diocesano, bispo emérito, sacerdote(s) e diácono (s), seminaristas e 
vocacionados que atende(m) a comunidade atualmente, como de outros que fizeram parte da história da 
Comunidade, bem como a equipe de formação e o Serviço de Animação Vocacional, e outras intenções). 

Todos: Senhor Jesus Cristo, nós vos damos graças por nossos pastores que na oblação 

diária se dedicam ao Vosso rebanho com o coração de pai. Vos pedimos que fortalecei-os 

na missão, principalmente neste tempo, marcado por fragilidades e tribulações devido à 

pandemia. 

Breve momento de silêncio para oração pessoal. Em seguida, cantar um refrão meditativo, que pode ser este 
ou outro semelhante. 

Canto 

Ó Jesus, não me deixe jamais caminhar solitário / Pois conheces a minha fraqueza e o meu 

coração / Vem, ensina-me a viver a vida na tua presença / No amor dos irmãos, na alegria, 

na paz, na união 

Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor / Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de 

ti (bis) 

2. MOMENTO DA PALAVRA  

Dir.: Os Santos ajudam todos os fiéis a procurar a santidade e a perfeição do próprio 

estado. A sua vida é uma prova concreta de que é possível viver o Evangelho. Deixemo-

nos conduzir pela escuta da Palavra, para que através do testemunho de São José 

possamos pedir que também nosso clero tenha um “Coração de Pai”. 

Canto para aclamação:  

A vossa Palavra, Senhor é sinal de interesse por nós. (bis) 

- Como um pai ao redor de sua mesa, / revelando seus planos de amor. 



 

Evangelho: (Mt 1,18-25) 

Dir.: O Senhor esteja convosco. 

Ass.: Ele está no meio de nós. 

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

Ass.: Glória a Vós, Senhor 

“A origem de Jesus, o Messias, foi assim: Maria, sua mãe, estava prometida em casamento 

a José, e, antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu 

marido, era justo. Não queria denunciar Maria, e pensava em deixá-la, sem ninguém saber. 

Enquanto José pensava nisso, o Anjo do Senhor lhe apareceu em sonho, e disse: “José, 

filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque ela concebeu pela 

ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você lhe dará o nome de Jesus, pois ele 

vai salvar o seu povo dos seus pecados.” Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o 

Senhor havia dito pelo profeta: “Vejam: a virgem conceberá, e dará à luz um filho. Ele será 

chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer: Deus está conosco.” Quando acordou, 

José fez conforme o Anjo do Senhor havia mandado: levou Maria para casa, e, sem ter 

relações com ela, Maria deu à luz um filho. E José deu a ele o nome de Jesus.” 

Dir.: Palavra da Salvação. 

Ass.: Glória a Vós, Senhor! 

Canto 

A vossa Palavra, Senhor é sinal de interesse por nós. (bis) 

- É feliz quem escuta a Palavra / e a guarda no seu coração.  

Breve momento de silêncio. Fazer uma breve homilia (se for conveniente) 

3. REFLEXÃO  

Dir.: À semelhança de Jesus que disse: “Aprendei de mim que sou manso e humilde de 

coração” (Mt 11,29), também os Santos são exemplos de vida que temos de imitar. A isso 

nos exorta explicitamente São Paulo: “Portanto, eu vos exorto, sede meus imitadores”(1Cor 

4,16). O mesmo no diz São José através do seu silêncio. A partir desta afirmação, o Papa 

Francisco nos convida a tomamos três palavras-chave para refletirmos a vocação a partir 

do testemunho de São José. 



 

O SONHO 

Leitor 1: Os Evangelhos falam de quatro sonhos (cf. Mt 1, 20; 2, 13.19.22). Apesar de 

serem chamadas divinas, não eram fáceis de acolher. Depois de cada um dos sonhos, 

José teve de alterar os seus planos e entrar em jogo para executar os misteriosos projetos 

de Deus, sacrificando os próprios. Confiou plenamente. Porque o seu coração estava 

orientado para Deus, estava já predisposto para Ele. Para o seu vigilante “ouvido interior” 

era suficiente um pequeno sinal para reconhecer a voz divina. 

Leitor 2. O mesmo se passa com a nossa vocação: Deus não gosta de Se revelar de forma 

espetacular, forçando a nossa liberdade. Transmite-nos os seus projetos com mansidão; 

não nos ofusca com visões esplendorosas, mas dirige-Se delicadamente à nossa 

interioridade, entrando no nosso íntimo e falando-nos através dos nossos pensamentos e 

sentimentos. 

Canto: Vem, e eu mostrarei que o meu caminho te leva ao pai / Guiarei os passos teus e 

junto a ti ei de seguir // Sim, eu irei e saberei como chegar ao fim / De onde vim, aonde vou, 

por onde irás, irei também 

Leitor 3: A chamada divina impele sempre a sair, a dar-se, a ir mais além. Não há fé sem 

risco. Só abandonando-se confiadamente à graça, deixando de lado os próprios programas 

e comodidades, é que se diz verdadeiramente “sim” a Deus. 

Todos: São José, dai aos nossos sacerdotes a graça de sonhar os sonhos de Deus e 

a disponibilidade de se arriscar no serviço a Sua vontade. 

VOCAÇÃO: SERVIÇO 

Leitor 1: Dos Evangelhos, resulta como São José viveu em tudo para os outros e nunca 

para si mesmo. O Povo santo de Deus chama-lhe castíssimo esposo, desvendando assim 

a sua capacidade de amar sem nada reservar para si próprio. Contudo o seu serviço e os 

seus sacrifícios só foram possíveis, porque sustentados por um amor maior: Toda a 

verdadeira vocação nasce do dom de si mesmo, que é a maturação do simples sacrifício.  

Leitor 2. O serviço, expressão concreta do dom de si mesmo, não foi para São José 

apenas um alto ideal, mas tornou-se regra da vida diária. Nos Evangelhos, adaptou-se às 

várias circunstâncias com a atitude de quem não desanima se a vida não lhe corre como 

queria. Pode-se dizer que foi a mão estendida do Pai Celeste para o seu Filho na terra. 



 

Assim não pode deixar de ser modelo para todas as vocações, que a isto mesmo são 

chamadas: ser as mãos operosas do Pai em prol dos seus filhos e filhas. 

Canto: Vem, eu te direi o que ainda estás a procurar / A verdade é como o sol e invadirá 

teu coração // Sim, eu irei e aprenderei minha razão de ser / Eu creio em ti que crês em 

mim e a tua luz verei a luz 

Leitor 3: São José, é o testemunho duma vida tocada pelo amor de Deus. Que belo 

exemplo de vida cristã oferecemos quando não seguimos obstinadamente as nossas 

ambições nem nos deixamos paralisar pelas nossas nostalgias, mas cuidamos de quanto 

nos confia o Senhor, por meio da Igreja! Então Deus derrama o seu Espírito, a sua 

criatividade sobre nós; e realiza maravilhas, como em José. 

Todos: São José, dai aos nossos sacerdotes a graça do perfeito dom de si como 

regra da vida diária, sendo mãos de Deus estendidas à humanidade. 

FIDELIDADE 

Leitor 1: José é o “homem justo” (Mt 1, 19) que, no trabalho silencioso de cada dia, 

persevera na adesão a Deus e aos seus desígnios. Num momento particularmente difícil, 

detém-se “a pensar” em tudo (cf. Mt 1, 20). Medita, pondera, não cede à tentação de tomar 

decisões precipitadas. Tudo repassa com paciência. Sabe que a existência se constrói 

apenas sobre uma contínua adesão às grandes opções.  

Leitor 2. A vocação, como a vida, só amadurece através da fidelidade de cada dia. Esta 

fidelidade é alimentada à luz da fidelidade de Deus. As primeiras palavras recebidas em 

sonho por São José foram o convite a não ter medo, porque Deus é fiel às suas 

promessas: “José, filho de David, não temas” (Mt 1, 20). São as palavras que, como um 

refrão, acompanham quem diz sim a Deus com a vida como São José: na fidelidade de 

cada dia. 

Canto:  Vem, e eu te farei da minha vida participar / Viverás em mim aqui, viver em mim é 

o bem maior // Sim, eu irei e viverei a vida inteira assim / Eternidade é na verdade, o amor 

vivendo sempre em nós 

Leitor 3: Não temas: são estas as palavras que o Senhor dirige também aos nossos 

sacerdotes: em meio as suas incertezas e hesitações; em cada comunidade, talvez no 

meio de dificuldades e incompreensões; na busca de cumprir a vontade de Deus. São as 



 

palavras que descobrem quando, ao longo do itinerário da chamada, retornam ao primeiro 

amor.  

Todos: São José, dai aos nossos sacerdotes a alegria do retorno ao primeiro amor, 

ao Deus fiel; para alcançarem a fidelidade cotidiana a Deus e ao próximo 

Canto: Vem, que a terra espera quem possa e queira realizar / Com amor, a construção de 

um mundo novo muito melhor // Sim, eu irei e levaria teu nome aos meus irmãos / Iremos 

nós e o teu amor vai construir enfim a paz 

4. PRECE VOCACIONAL 

Dir.: Neste momento de adoração ao Senhor, queremos 

agradecê-Lo pelo dom do sacerdócio em sua Igreja, 

especialmente em nossa Diocese. Pedimos, sob a 

intercessão de São José, Guardião das Vocações, 

à Jesus o sustento e fidelidade de nossas 

vocações. Rezemos: 

Leitor 1: Senhor da Messe e Pastor do Rebanho faz 

ressoar em nossos ouvidos o teu forte e suave convite: “Vem e segue-me!” Derrama sobre 

nós o teu Espírito; que Ele nos dê sabedoria para ver o caminho e generosidade para 

seguir a Tua voz. 

Leitor 2: Senhor, que a Messe não se perca por falta de operários, desperta as nossas 

comunidades para a Missão. Ensina a nossa vida a ser serviço, fortalece os que querem 

dedicar-se ao Reino, na vida consagrada e religiosa. 

Leitor 3: Senhor, que o rebanho não pereça por falta de pastores. Sustenta a fidelidade de 

nossos bispos, padres e ministros. Abençoe os religiosos e religiosas, que continuem 

sendo testemunho da alegria antecipada do Reino. Dá perseverança a nossos 

seminaristas. Desperta o coração de nossos jovens para o ministério pastoral em Tua 

Igreja.  

Todos: Senhor da Messe e Pastor do Rebanho, chama-nos para o serviço do Teu povo. 

Maria, Mãe da Igreja, Modelo dos servidores do Evangelho, Ajuda-nos a responder “Sim”. 

São José, Guardião das Vocações e Patrono da Igreja: Rogai por nós. Amém. 

 



 

5. LADAINHA A JESUS SACERDOTE 

Dir.: Rezemos a Ladainha Eucarística de Jesus Sacerdote: 

Dir.: Jesus, sacerdote do Pai…  T.: Tende piedade de nós. 

Jesus, sacerdote eterno… 
Jesus, autor da ceia eucarística… 
Jesus, nosso pontífice e intercessor... 
Jesus, ungido pelo Espírito... 
Jesus, humano e divino... 
Jesus, sacerdote em favor das pessoas... 
Jesus, pobre e humilde na Eucaristia... 
Jesus, presente na Eucaristia... 
Jesus, silencioso e paciente na 
Eucaristia... 
Jesus, glorioso na Eucaristia... 
Jesus, missionário na Eucaristia... 
Jesus, sacerdote, altar e cordeiro... 
Jesus, mestre da partilha do pão... 
Jesus, cordeiro que doa a vida... 
Jesus, alimento dos fracos... 
Jesus, morto e ressuscitado... 
Jesus, consolo dos aflitos... 
Jesus, alívio dos doentes ... 
Jesus, amigo dos pecadores... 
Jesus, pão do céu e pão da vida... 
Jesus, nosso irmão e companheiro... 
Jesus, rei e Senhor dos corações... 
Jesus, glória eterna... 
Jesus, intercessor junto do Pai... 
 

T.: Ó Jesus, Eterno Sacerdote, não deixeis de enviar novos sacerdotes e almas 

consagradas à vossa Igreja, pastores segundo o vosso Coração. Precisamos dos vossos 

ministros! Precisamos da vossa graça e do vosso amor! Eles nos consolam em vosso 

nome, alimentam a nossa esperança, robustecem a nossa fé, fortalecem o nosso amor. 

Precisamos deles, Senhor, porque precisamos de vós, porque necessitamos do vosso 

amor. Não nos deixeis sozinhos! Enviai operários à messe do mundo. Enviai pescadores 

que nos envolvam nas redes da vossa misericórdia. Enviai, vos rogamos com humildade e 

confiança, pastores segundo o vosso Coração. A messe é grande. Os operários são 

poucos. Enviai, Senhor, operários para a vossa messe. Amém. 

Canto:  Enviai, Senhor, muitos operários / Para a vossa messe / Pois a messe é grande, 

Senhor / E os operários são poucos! 



 

6. BÊNÇÃO EUCARÍSTICA  

(Onde houver a presença do diácono ou padre pode ser dada a benção com o Santíssimo, caso contrário, o 
ministro extraordinário da Comunhão Eucarística deverá recolher o Santíssimo, levando-o até o sacrário e 
conclui-se com a oração do Pai Nosso, Ave-Maria, Glória ao Pai e Oração de São José.)  

Canto 

1. Tão sublime sacramento / adoremos neste altar / pois o Antigo Testamento, / deu ao 

Novo seu lugar; / venha a fé por suplemento / os sentidos completar 

2. Ao eterno Pai cantemos / e a Jesus, o Salvador, / e ao Espírito exaltemos, / na Trindade, 

eterno amor, / ao Deus uno e trino demos / a alegria do louvor. Amém. Amém. 

Padre / Diácono: Do céu lhes destes o pão. 

Ass.: Que contém todo sabor. 

Oração 

Padre / Diácono: Oremos: Deus, que neste admirável sacramento, nos deixaste o 

memorial da vossa paixão, conceda-nos tal veneração pelos sagrados mistérios do vosso 

Corpo e do vosso Sangue, que experimentemos sempre em nós a sua eficácia redentora. 

Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. 

Ass.: Amém. 

(Segue-se a bênção com o Santíssimo) 

Oração de ação de graças 

Bendito seja Deus. 
Bendito seja o Seu Santo Nome. 
Bendito seja Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro Homem. 
Bendito seja o Nome de Jesus.  
Bendito seja o Seu Sacratíssimo Coração. 
Bendito seja o Seu Preciosíssimo Sangue. 
Bendito seja Jesus no Santíssimo Sacramento do altar. 
Bendito seja o Espírito Santo Paráclito. 
Bendita seja a grande Mãe de Deus, Maria Santíssima. 
Bendita seja a sua santa e Imaculada Conceição. 
Bendita seja a sua gloriosa Assunção. 
Bendito seja o Nome de Maria, Virgem e Mãe. 
Bendito seja São José, seu castíssimo esposo. 
Bendito seja Deus nos Seus Anjos e nos Seus Santos. 

Oração pela igreja e pela pátria 



 

Deus e Senhor nosso, protegei a Vossa Igreja, dai-lhe santos pastores e dignos ministros. 

Derramai as vossas bênçãos sobre o nosso Santo Padre, o Papa, sobre o nosso bispo, 

sobre o nosso pároco e todo o clero, sobre o chefe da Nação e do Estado e sobre todas as 

pessoas constituídas em dignidade, para que governem com justiça. Dai ao povo brasileiro 

paz constante e prosperidade completa. Favorecei com os efeitos contínuos de vossa 

bondade, o Brasil, este bispado, a paróquia em que habitamos, cada um de nós em 

particular e todas as pessoas por quem somos obrigados a orar ou que se recomendaram 

às nossas orações. Tende misericórdia das almas dos fiéis que padecem no purgatório. 

Dai-lhes, Senhor, o descanso e a luz eterna. 

Amém 

Pai Nosso... Ave-Maria... Glória ao Pai. 

Canto - Reposição do Santíssimo 

1. Salve Rainha mãe de Deus, / És Senhora nossa mãe, / nossa doçura, Nossa luz, / doce 

Virgem Maria. / Nós a ti clamamos, filhos exilados, / Nós a ti voltamos / nosso olhar 

confiante. / Volta para nós, oh mãe, / Teu semblante de amor. / Dá-nos teu Jesus, oh mãe, 

/ quando a noite passar. / Salve Rainha mãe de Deus, / És auxilio dos cristãos, / Oh mãe 

clemente, mãe piedosa, / Doce Virgem Maria. 

7. ORAÇÃO À SÃO JOSÉ 

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 a graça, misericórdia e coragem e defendei-nos de todo o mal. Amém! 

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 

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 


