
Preces para o dia 19 de Março  

S. JOSÉ, ESPOSO DA VIRGEM SANTA MARIA 

 

Irmãs e irmãos: 

Reunidos para celebrar as maravilhas que Deus realizou em São José, homem justo e humilde, 

elevemos ao Pai do Céu as nossas súplicas, dizendo, com alegria: 

R. Pai nosso, que estais nos céus, ouvi-nos (ou) ouvi-nos Senhor. 

1. Pela santa Igreja, dispersa por toda a terra, para que anuncie a palavra de Deus com alegria 

e dê fruto no coração dos seus fiéis, oremos. 

2. Pelos que exercem a autoridade neste mundo, para que sejam humanos nas suas decisões 

e pratiquem obras de justiça e de rectidão, oremos. 

3. Pelos pais e mães de família, para que a oração em família e os sacramentos 

alimentem a sua fé e a de seus filhos, oremos. 

4. Pelos jovens dos nossos Seminários e pelos que trabalham na sua formação, 

para que os dons do Espírito Santo os iluminem, oremos. 

5. Pelos homens que ganham o pão com o seu trabalho, para que os seus direitos sejam 

respeitados e a sua dignidade humana reconhecida, oremos. 

6. Por todos nós aqui reunidos em assembleia, para que, por intercessão de São José, 

tenhamos uma boa morte, na paz de Deus, oremos. 

7. Pelas nossas famílias, para que, por intercessão de S. José, protetor da família de Nazaré e 

exemplo vivo da santidade da vida diária, nos ajude nas nossas carências espirituais e materiais 

e nos fortifique com coragem criativa na luta contra o mal. Oremos 

8. Por todos os Pais, que hoje celebram o dia de São José, que por sua intercessão, lhes seja 

concedido um trabalho digno, para que, os seus frutos sejam usados com justiça em favor das 

suas famílias e dos mais necessitados. Oremos 

Senhor, nosso Deus, velai por todos os filhos da Igreja, para que, nas alegrias e provações 

desta vida, descubram, como São José, a vossa vontade misteriosa e colaborem na obra da 

redenção. Por Cristo Senhor nosso. 

Amén 
 

 


