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 Motivados pelo convite do Papa Francisco para celebrarmos os 
150 anos da declaração de São José como Patrono da Igreja, nos pre-
paramos para a Solenidade de Pentecostes deste ano, inspirando-nos 
na presença e ação do Espírito Santo na vida desse humilde carpinteiro 
de Nazaré, escolhido por Deus para esposo de Maria e pai adotivo de 
Jesus.
 Ao acolher Maria e Jesus, e cuidá-los, São José mostrou-se cui-
dador do novo povo de Deus, que deles nascia, o qual é, enfim, a Igreja. 
O Espírito Santo deu-lhe forças para protegê-los, tornando-o sinal da 
sua presença e ação na Igreja. Cremos, portanto, que São José intercede 
junto a Deus, por nós, discípulos de Cristo, enviados em missão.
 “Como o Pai me enviou, eu também vos envio” (Jo 20,21). Cris-
to ressuscitado, assim se dirigiu aos discípulos amedrontados, comuni-
cando-lhes sua paz e o Espírito Santo. Hoje, em meio a muitos sofri-
mentos causados sobretudo pela pandemia, Cristo se manifesta presente 
e, igualmente, nos comunica a força do Espírito Santo, que nos impul-
siona a agir.
 Atuemos, pois, em comunhão, cuidando amorosamente da Igre-
ja e, por meio dela, da vida de todos. Que São José, homem justo (cf. 
Mt 1,19), nos inspire, enfim, a viver o que a Semana de Oração pela 
Unidade dos Cristãos, associada ao Pentecostes, propõe este ano como 
lema: “Permanecei no meu amor e produzireis muitos frutos” (cf. Jo 
15,5-9).

Dom Reginaldo Andrietta
Bispo Diocesano de Jales  
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Símbolos: Bíblia, cruz do grupo 
ou outra cruz, vela, imagem de 
São José e símbolo do Espírito 
Santo.

Refrão Orante: Ó luz do Se-
nhor, que vem sobre a terra, 
inunda meu ser, permanece em 
nós. (bis)

1-Acolhida

An.: Sejam todos bem vindos para 
o primeiro encontro de Pentecos-
tes de 2021. Neste ano, dedicado a 
São José, pelo Papa Francisco, por 
sua Carta Apostólica Patris Corde 
(Com o Coração de Pai) para co-
memorar 150 anos da declaração 
de São José como padroeiro da 
Igreja, refletiremos sobre a ação 
do Espírito de Deus em sua vida, 
na vida da Igreja e de cada um de 
nós. Em meio às grandes dificul-
dades do tempo atual, é muito im-
portante cultivarmos a certeza de 
que o Espírito Santo nos conduz.

2- Oração Inicial

An.: Que São José, com seu co-

ração de pai amoroso, interceda 
junto a Deus Pai, por nossa Igreja, 
por nossa Diocese, nossas paró-
quias, comunidades e o povo do 
mundo inteiro.  Iniciemos nosso 
encontro cantando: Em nome do 
Pai…

Todos: Vinde, Espírito Santo, 
enchei os corações dos vossos fi-
éis e acendei neles o fogo do Vos-
so amor. Enviai o Vosso Espírito 
e tudo será criado, e renovareis 
a face da terra.

Oremos: Ó Deus, que instruís os 
corações dos vossos fiéis com a 
luz do Espírito Santo, fazei que 
apreciemos retamente todas as 
coisas, segundo o mesmo Espí-
rito, e gozemos sempre de sua 
consolação, por Cristo, Senhor 
Nosso. Amém!

L.:1: A festa de Pentecostes nos 
revela a ação do Espírito Santo na 
Igreja e no mundo. Que o vosso 
Espírito, Senhor, nos fortaleça, 
ilumine, motive e sustente a nos-
sa missão de cristãos no mundo de 
hoje, tão marcado por divisões.
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Canto: Enviai o Vosso Espíri-
to Senhor. (bis) E da terra toda 
face renovai. (bis)

L2.: Que o Espírito Santo com 
sua força e luz conduza a vida de 
nossas famílias, pequenas igrejas 
domésticas, neste tempo de pan-
demia, impulsionando-nos a se-
guir com esperança e fé, em vos-
sos caminhos.

Todos: A família é chamada a 
iniciar e indicar os caminhos da 
vida cristã.

An.: Rezemos agradecendo a 
Deus por nossa vida, pela Dioce-
se, pelas paróquias, comunidades, 
por todos os grupos de quarteirões 
e por todas as famílias que neste 
tempo de pandemia rezam em 
suas casas:  PAI NOSSO... AVE 
MARIA...

3- NOSSO ASSUNTO DE 
HOJE: “O ESPÍRITO SANTO 
INSPIRA SÃO JOSÉ COMO 
PAI AMADO”

An.: José era um humilde carpin-
teiro, homem justo, sempre pre-
sente na vida de Jesus e de Maria, 
sempre disposto a cumprir a von-
tade de Deus. Ele era um homem 
de presença e um intercessor, um 
amparo e um guia, nos momentos 
de dificuldades.
Todos: São José, rogai a Deus 
por nós!

L1.: A vida de São José nos lem-

bra que todos aqueles que estão, 
aparentemente, escondidos ou em 
segundo plano, têm um protago-
nismo na história da salvação.

Todos: A grandeza de São José 
consiste no fato de ter sido espo-
so de Maria e pai de Jesus.

L2.: São José exerce a sua pater-
nidade ao fazer da sua vida um 
serviço, um sacrifício, ao mistério 
da encarnação e à obra da salva-
ção.

Todos: Por isso, São José é sem-
pre amado pelo povo cristão.

L3.: São José viveu e trabalhou 
como carpinteiro, dando vida e 
dignidade à Sagrada Família, sen-
do um dom total de si mesmo. Ele 
doou sua vida, seu trabalho, em 
favor da vida de todos.

Todos: São José, padroeiro dos 
trabalhadores, rogai a Deus por 
todos os desempregados.

4 - A Palavra de Deus

An.: O texto bíblico relata a histó-
ria de José do Egito e seus irmãos, 
nos faz lembrar da nossa vida co-
tidiana. Muitas vezes, nossa falta 
de amor, de acolhida e de humil-
dade nos leva à pobreza de espíri-
to e à ganância pelo poder.

Todos: São José, homem do 
povo, entendeu a mensagem do 
Senhor.
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4a - Leitura da Palavra: (Gn. 
37,11-28)

4b - O que o texto bíblico diz em 
si? (conversar para conhecer e si-
tuar o texto)

L1.: “Os irmãos ficam com ciú-
mes de José, enquanto o pai me-
dita sobre o assunto” (Gn 37,11).

L2.: Os irmãos de José vão a pe-
dido do pai, apascentar o rebanho 
e José recebe a ordem de seu pai 
de ir ao encontro de seus irmãos e 
trazer notícias.

L.3: Os irmãos planejam a morte 
de José, tomam a decisão de jo-
gá-lo dentro de um poço. Em se-
guida, decidem vender José a uma 
caravana de Ismaelitas e assim o 
fazem: vendem José por 20 moe-
das de prata.

Todos: A inveja leva ao ódio e ao 
sofrimento.

4c - O que esta Palavra nos diz 
neste momento? (conversar)

An.: Que a inveja e os ciúmes são 
causa de tantos males, seja na vida 
de nossas famílias, nos ambientes 
de trabalho, na vida de comunida-
de e na sociedade.

Todos: A inveja impede o fluxo 
da vida, produz o ódio e é a cau-
sa do sofrimento.

4d - O que a Palavra nos faz di-
zer? (Conversar)

An.: Senhor, que a vossa Palavra 
nos ensine a lutar contra o mal, 
que está em nosso coração e de 
outras pessoas. Fortalecei-nos, ó 
Pai, no poder de vossa força, li-
vrai-nos da inveja e do ciúme, 
dando-nos um coração generoso.

L1.: Espírito Santo, iluminai-nos 
para viver no amor que o próprio 
Cristo ensinou e testemunhou 
com sua vida. Fazei-nos fiéis ao 
vosso Evangelho e próximos dos 
irmãos e irmãs que necessitam da 
nossa presença.

L2.: Vinde Espírito Santo e con-
duzi nossa Igreja, animando e 
dando força e comprometimento 
com a mensagem de vida e espe-
rança.

Canto: Vem, Espírito Santo, 
vem: Vem iluminar! (bis) 
Nossas angústias vem iluminar. 
As incertezas vem iluminar. 
Nossas famílias vem iluminar. A 
nossa Igreja vem iluminar.

4e - O que o texto bíblico me 
leva a fazer?

An.: O texto bíblico nos compro-
mete com a justiça e o amor.  Nada 
no mundo justifica que se pratique o 
mal, mas, como José do Egito, deve-
mos socorrer a quem está em neces-
sidade. Sem amor, nada somos, nos-
sa vida não passa de pura vaidade.
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5 - Vamos Rezar

An.: Jesus testemunhava o amor 
de Deus na alegria, no consolo 
aos pobres e sofredores. Ele, na 
convivência com os simples e 
pequeninos revelava o amor de 
Deus, presente em seu coração 
por sua vida orante. É pela oração 
que dialogamos com Deus e nos 
tornamos abertos ao diálogo com 
os demais, em sua diversidade, 
dispostos a ajudar-lhes em suas 
necessidades.

L-3: Que a família, lugar sagrado 
onde se acolhe a vida, o mais belo 
dom de Deus, possa viver como 
Igreja doméstica, partilhando a 
Palavra e a oração, fazendo che-
gar até o céu vozes de súplicas, 
graças e louvores.

Todos: São José, rogai a Deus 
por nós!

L1.: Senhor, na vossa infinita gra-
ça, enviai sobre nós o vosso Santo 
Espírito, concedendo-nos a voca-
ção para servir os nosso irmãos no 
amor de Jesus Cristo.

Todos: São José, rogai a Deus 
por nós!

L2.: Senhor nosso Pai, no silên-
cio dos nossos corações, conce-
dei-nos a vossa graça para que 
possamos cultivar a humildade e 
promovermos a partilha para que 
todos tenham vida plena.

Todos: São José, rogai a Deus 
por nós!

6 - Nosso Compromisso
- Assumir com responsabilidade 
nossa missão recebida no batis-
mo, valorizando e respeitando a 
natureza, o meio ambiente e as 
pessoas, honrando especialmente 
nossos pais pelo dom da vida.
- Convidar vizinhos para realiza-
rem o segundo encontro.

7 - Oração Final
Todos: Ó Espírito Santo! Dai-
-nos um coração grande, aberto 
à Vossa silenciosa e forte Pala-
vra inspiradora, um coração 
compenetrado do sentido da 
Santa Igreja, um coração gran-
de e forte para superar prova-
ções, tédio, cansaço, desilusão e 
ofensas! Amém!

8 - Lembretes
- Decidir dia e local do próximo 
encontro

9 – Bênção Final 

O Senhor nos abençoe e nos guar-
de.  Amém!
O Senhor faça brilhar sobre nós 
a sua face e nos seja favorável. 
Amém!
O Senhor dirija para nós o seu 
rosto e nos dê a paz. Amém!
Abençoe-nos o Pai, o Filho e o 
Espírito Santo.  Amém!
A Alegria do Senhor seja a nossa 
força, vamos em paz e o Senhor 
nos acompanhe.  Amém!
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Símbolos: Bíblia, Vela acesa, Flo-
res naturais, imagem ou cartaz 
com São José.

1 - Acolhida 

An.: Já iniciamos nossos encon-
tros em preparação para a Soleni-
dade de Pentecostes deste ano. Em 
meio à pandemia da Covid-19, 
continuamos celebrando, ilumina-
dos pela oração e, agora, na com-
panhia da figura amorosa de São 
José, pai adotivo de Jesus. 

Cantemos:  

Canto: Vem, vem, vem, vem 
Espírito Santo de Amor! Vem 
a nós, traz à Igreja um novo vi-
gor!  (bis)
Presença na Igreja nascente, os 
povos consegues reunir. Na mes-
ma linguagem se entendem, o 
amor faz a Igreja surgir.
Vem, vem, vem, vem Espírito 
Santo de Amor! Vem a nós, traz 
à Igreja um novo vigor!  

2 – Oração Inicial

ENCONTROS DE 
PENTECOSTES
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2º ENCONTRO
“NA GRAÇA DO ESPÍRITO SANTO,

SÃO JOSÉ É VISTO COMO PAI DE TERNURA”

An.: Invoquemos sobre nós o 
sinal de nossa fé: Em nome do 
Pai, do Filho e do Espírito Santo. 
Amém.  

Todos: Santíssima Trindade, 
Pai, Filho e Espírito Santo, Deus 
de comunhão e de amor, profes-
samos nossa fé em vosso misté-
rio e acolhemos com gratidão 
vossos desígnios de salvação.
Agradecemos vossa ação de Pai 
misericordioso, que continua 
nos atraindo à presença do Fi-
lho Jesus, que nos revela a vossa 
verdade e a atuação do Espírito 
Santo que nos mantém em co-
munhão convosco.
Queremos expressar nossa con-
fiança, atender ao chamado de 
vivermos em comunhão, unidos 
à vossa Igreja e participando 
de vossa ação salvadora, pron-
tos para assumir a missão que 
a nós confiastes agora e sempre. 
Amém.

Canto: A nós descei, Divina Luz. 
A nós descei, Divina Luz. Em 
nossas almas acendei o amor, o 
amor de Jesus.
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3 - NOSSO ASSUNTO DE 
HOJE: “NA GRAÇA DO ES-
PÍRITO SANTO, SÃO JOSÉ É 
VISTO COMO PAI DE TER-
NURA”

An.: Com coração de pai, assim 
José amou Jesus, designado nos 
quatro evangelhos como “O Filho 
de José”. Dia após dia, José via 
Jesus crescer em sabedoria, esta-
tura e graça diante de Deus e dos 
homens (Carta Apostólica Patris 
Corde, págs. 7-11)

Todos: Enquanto descenden-
te de Davi, de cuja raiz deve-
ria nascer Jesus, José assume o 
projeto salvífico de Deus, aco-
lhendo Maria como sua esposa. 

L1.: Jesus viu a ternura de Deus 
em José: “Como um pai se com-
padece dos filhos, assim o Senhor 
se compadece dos que o temem” 
(Sl 103,13).

L2.: Com certeza, José terá ouvi-
do ressoar na sinagoga, durante a 
oração dos Salmos, que o Deus de 
Israel é um Deus de ternura (cf. Sl 
145,9).

L3.: Muitas vezes pensamos que 
Deus conta apenas com a nossa 
parte boa e vitoriosa, quando na 
verdade, a maior parte dos seus 
desígnios se cumprem, apesar da 
nossa fraqueza (Patris Corde).

L4.: A ternura é a melhor forma 
para tocar o que há de frágil em 

nós. Muitas vezes o dedo em riste 
e o juízo que fazemos a respeito 
dos outros são sinais da incapa-
cidade de acolher dentro de nós a 
nossa própria fraqueza e fragilida-
de (Patris Corde). 

Todos: É importante encontrar 
a misericórdia de Deus, espe-
cialmente no Sacramento da 
Reconciliação. A verdade vinda 
de Deus não nos condena. 

L5.: A vontade de Deus passa 
também através da angústia de 
José e nos ensina que no meio 
das tempestades da vida, não de-
vemos ter medo, pois o olhar de 
Deus “sempre vê mais longe” 
(Patris Corde).

Todos: Não devemos ter medo 
de deixar Deus ser o guia da 
nossa barca.

4 - A PALAVRA DE DEUS

An.: Acolhamos a Palavra de 
Deus com o cântico:

Canto: Bendita, Bendita, Ben-
dita é a palavra do Senhor. Ben-
dito, Bendito, Bendito quem a 
vive com amor. 

4a - Leitura da Palavra – Lc 
15,11-32 (Fazer a leitura de modo 
atento e calmo).

4b - O que o texto bíblico diz em 
si? (Conversar para conhecer e si-
tuar o texto)
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An.: Jesus traz uma mensagem 
de misericórdia e perdão, de aco-
lhida aos pecadores, de busca dos 
extraviados e de ajuda aos pobres 
e necessitados.

L1.: O processo de conversão co-
meça com a tomada de consciên-
cia.

L2.: Nessa parábola, o filho mais 
novo sente-se perdido, econômi-
ca e moralmente. A necessidade o 
faz refletir.

L3: Cedendo à compaixão, é aco-
lhido pelo pai e as medidas toma-
das mostram não só o perdão, mas 
também a retomada da dignidade 
do filho.

L4: É recebido como filho, revi-
vendo. Mais do que voltar para 
casa, ele arrepende-se, pede per-
dão e é acolhido.

Todos: Uma vida nova merece 
ser festejada.

4c - O que esta Palavra nos diz 
neste momento? (Conversar)

An.: O Evangelho de Lucas apre-
senta o caminho de Jesus como 
caminho que se realiza na história 
humana: projeto de salvação que 
Deus tinha revelado conforme 
promessa feita no Antigo Testa-
mento.

L1.: Jesus realiza a Nova Histó-
ria, a dos pobres e oprimidos que 

são libertos para viverem novas 
relações.

L2.: A ação libertadora de Jesus 
que é apresentada na sinagoga de 
Nazaré, também gera confrontos 
e choques de ideias.

L3.: Para muitos, a história huma-
na sempre será do mesmo jeito, 
sem possibilidade de mudança.

L4.: Essa forma de enxergar o 
mundo, porém, manter o sistema 
de vida que privilegia ricos e jus-
tifica a exploração e a miséria.

L5.: Jesus propõe um novo modo 
de conviver. Ele nos educa para 
novo um novo modo de ser e agir.

Todos: Jesus nos faz um convite 
fundamental: “Se alguém quer 
me seguir , renuncie a si mesmo, 
tome a cada dia sua cruz, e me 
siga” (Lc 9,23).

4d - O que a Palavra nos faz di-
zer a Deus? (Conversar)

An.: O texto bíblico escrito por 
Lucas na parábola do pai miseri-
cordioso (a volta do filho pródigo) 
é para nós bem familiar.

L1.: Quantos filhos e filhas são 
condenados à própria sorte, por 
não serem reconhecidos pelos 
próprios pais.

Todos: Livrai-nos Senhor de 
todo tipo de desprezo.
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L2.: Vivemos, Senhor, em um 
tempo de muita insensibilidade e 
de grandes injustiças.   

Todos: Dai-nos, Senhor, um co-
ração compassivo e ajudai-nos 
a ser justos.

L3.: Muitas pessoas sofrem maus 
tratos. Há muita crueldade na so-
ciedade atual.

Todos: Ajudai-nos, Senhor, a 
construir um convivência fra-
terna. 

L4.: A ganância e o poder desen-
freados presentes em nosso mun-
do geram injustiças e misérias.

Todos: Concedei-nos, Senhor 
Jesus, a sabedoria necessária 
para a prática de vossos ensina-
mentos.

Canto: Vem, Espírito Santo, 
vem iluminar (refrão)

Nossas angústias vem iluminar.
As incertezas vem iluminar
As nossas famílias vem ilumi-
nar, 
Toda a terra vem iluminar,
Seus servidores vem iluminar. 
(refrão)

4e - O que o texto Bíblico me 
leva a fazer?

An.: Em tempos de indiferença 
e desprezo à nossa casa comum, 
necessitamos praticar o amor ao 

próximo que se traduz não só no 
acolhimento, mas na busca da re-
solução da fome e do descaso so-
cial.

5 - Vamos Rezar
Todos: Ó Deus, Espírito Santo, 
derramai em nós os vossos dons: 
o dom da sabedoria que nos 
mantém para o bem e o belo; o 
dom da inteligência, que nos faz 
ver onde está a verdade; o dom 
do conselho que nos ajuda a es-
colher o que mais nos convém; 
o dom da fortaleza, que nos dá 
coragem e decisão para enfren-
tar o mal; o dom da ciência, que 
nos faz compreender os sinais 
dos tempos; o dom da piedade 
que nos faz ser espontâneos e 
autênticos na oração; e o dom 
do temor, que nos faz fugir de 
toda maldade. Realizai em nós, 
Senhor, as maravilhas que fizes-
tes no início da pregação do nos-
so Evangelho. Amém.

Todos: Pai Nosso... 

6 – Nosso Compromisso
An.: Estarmos abertos às necessi-
dades dos irmãos e irmãs. Rezar 
pelo nosso Papa Francisco, Bis-
pos e todo o Clero. Que possamos 
ser cristãos anunciadores da Boa-
-Nova de Jesus Cristo.

7 - Lembretes

Sempre convidar mais cristãos 
para a “messe” do Senhor.
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Símbolos: Bíblia, vela, cruz, sím-
bolo do Espírito Santo e imagem 
de São José.

1- Acolhida

An.: Estamos reunidos para refle-
tir e orar em preparação da Sole-
nidade de Pentecostes. Como nos 
propôs o Papa Francisco por oca-
sião dos 150 anos da Declaração 
de São José como padroeiro uni-
versal da Igreja, esse é o ano de-
dicado a ele. Que todos se sintam 
acolhidos e envoltos pela luz do 
Espírito de Deus. Iniciemos nosso 
encontro, invocando a Trindade 
Santa.

Todos: Em nome do Pai, do Fi-
lho e do Espírito Santo Amém! 

Canto: Nós estamos aqui reu-
nidos, como estavam em Jeru-
salém; pois só quando vivemos 
unidos, é que o Espírito Santo 
nos vem.
 
2 – Oração Inicial

An.: Reunidos pelo Espírito San-

ENCONTROS DE 
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3º ENCONTRO
 “PELA AÇÃO DO ESPÍRITO SANTO, 

SÃO JOSÉ VIVE A EXPERIÊNCIA DA OBEDIÊNCIA”

to, queremos acolher sua presença 
e invocar sua luz e sua graça, re-
zando.

Todos: Vinde Espírito Santo...

Canto: São José, a vós nosso 
amor, sede nosso bom protetor, 
aumentai o nosso fervor (bis)

3-NOSSO ASSUNTO DE 
HOJE: “PELA AÇÃO DO ES-
PÍRITO SANTO, SÃO JOSÉ 
VIVE A EXPERIÊNCIA DA 
OBEDIÊNCIA.

An.: Deus manifestou-se a Maria 
na anunciação do anjo Gabriel e 
manifestou naquele momento o 
seu plano de Salvação.

L2.: Da mesma forma, revelou a 
José os seus desígnios por meio 
dos sonhos, que para os povos an-
tigos, eram considerados um dos 
meios pelos quais Deus manifesta 
sua vontade.

L3.: Recordemos aqui alguns so-
nhos de José.
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L4.: Ele sente uma angústia 
imensa com a gravidez incompre-
ensível de Maria: mas não quer 
“difamá-la” e decide “deixá-la 
secretamente” (Mt 1,39). No pri-
meiro sonho, o anjo ajuda-lhe a 
resolver o seu grave dilema. “Não 
temas receber Maria, tua esposa, 
pois o que Ela concebeu é obra 
do Espírito Santo. Ela dará à luz 
um filho, ao qual darás o nome de 
Jesus, porque Ele salvará o povo 
dos seus pecados” (Mt 1, 20-21), 
(cf. Patris Corde).

Todos: A sua resposta foi ime-
diata: “despertando do sono, 
José fez como lhe ordenou o 
anjo” (Mt 1,24). Com a obedi-
ência superou o seu drama e sal-
vou Maria. (cf. Patris Corde).

L1.: No segundo sonho, o anjo dá 
esta ordem a José: “Levanta-te, 
toma o menino e sua mãe, foge 
para o Egito e fica lá até que eu 
te avise, pois Herodes procurará 
o menino para matar” (Mt 2,13). 
José não hesitou em obedecer, 
sem se questionar sobre as dificul-
dades que encontraria (cf. “Patris 
Corde).

Todos: “E ele levantou-se de 
noite, tomou o menino e sua 
mãe e partiu para o Egito, per-
manecendo ali até a morte de 
Herodes ( Mt 2,14-15) (cf. “Pa-
tris Corde” Papa Francisco).

L2.: No Egito, com confiança e 
paciência, José esperou do anjo 

o aviso prometido para voltar ao 
seu país. Logo que o mensagei-
ro divino, num terceiro sonho, 
depois de informar que tinham 
morrido aqueles que procuravam 
matar o menino, lhe ordena que se 
levante, tome consigo o menino e 
sua mãe e regresse à terra de Isra-
el (Mt 2,10-20), De novo obedece 
sem hesitar (cf. Patris Corde).

Todos: Levantando-se, ele to-
mou o menino e sua mãe e vol-
tou para a terra de Israel (Mt 
2,21) (cf. Patris Corde).

L3.: Durante a viagem de regres-
so, porém, “tendo ouvido dizer 
que Arquelau reinava na Judéia, 
em lugar de Herodes, seu pai, teve 
medo de ir para lá. Então, é adver-
tido em sonhos – e é a quarta vez 
que acontece” (Patris Corde).

Todos: “Retirou-se para a re-
gião da Galileia e foi morar 
numa cidade chamada Nazaré” 
(Patris Corde).

L4.: São Lucas, de modo particu-
lar, tem o cuidado de assinalar que 
os pais de Jesus observavam todas 
as prescrições da Lei: os ritos da 
circuncisão de Jesus, da purifica-
ção de Maria depois do parto, da 
oferta do primogênito a Deus (cf 
2,21-24) (cf. Patris Corde).

Todos: Em todas as circuns-
tâncias da sua vida, José soube 
pronunciar o seu “fiat”, como 
Maria na Anunciação e Jesus 
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no Getsémani (cf. Patris Corde).

An.: José ensinou Jesus a ser 
obediente (cf. Lc 2,51) segundo 
o mandamento de Deus (cf Ex 
20,12). Ao longo de sua vida ocul-
ta em Nazaré, na escola de José, 
Jesus aprendeu a fazer a vontade 
do Pai, fazendo-se “obediente até 
a morte (....) de cruz (Fp 2,8) (cf. 
Patris Corde).

Todos: No exercício da paterni-
dade de José identificamos a pa-
ternidade de Deus.

4 – Palavra de Deus

An.: A Palavra vai nos mostrar a 
obediência de José, homem bom, 
puro e justo.

Canto: Vai falar no Evangelho, 
Jesus Cristo aleluia. Sua Pa-
lavra é alimento, que dá vida 
aleluia. Glória a ti Senhor, toda 
graça e louvor

4a - Leitura da Palavra: (Mt 
1,18-24)  
4b – O que o texto bíblico diz 
em si? (Conversa para conhecer 
e situar o texto)

Qual anúncio o anjo do Senhor 
faz a José?
Como José acolhe esse anúncio?
Qual missão é confiada a José?

L1.: O anúncio do nascimento de 
Jesus é feito a Maria, no Evange-
lho de Lucas.

L2.: Em Mateus, o anúncio é feito 
a José, em sonho. Diante do fato 
da gravidez de Maria, José pen-
sou em deixá-la, mas é chamado 
a participar no mistério da salva-
ção.

L3.: O Evangelho diz que José 
era homem justo, e por ser justo, 
queria ser agradável a Deus e se-
gui-lo. Por isso, ele acolhe Maria, 
grávida do Salvador, do Filho de 
Deus.

Todos: Ele torna-se, assim, pro-
tetor do Deus menino, esposo e 
pai na Sagrada Família de Na-
zaré.

4c - O que a Palavra de Deus 
nos diz neste momento? 
(conversar)

L4.: O Sim de José (obediência) 
acompanha e protege o Sim de 
Maria. Também ele é escolhido 
por Deus, aceita sua vocação e 
responde com fidelidade ao plano 
do Senhor. E nós, como acolhe-
mos o chamado de Deus? 

L1.: José não abandona Maria, 
mas a acolhe, a protege e é justo.

Todos: Justiça é atributo divino, 
Deus é justiça!

L2.: Em José, homem simples, 
encontramos traços divinos, bens 
que vêm do alto, tesouro para a 
eternidade.
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4d - O que a Palavra nos faz di-
zer a Deus?

L3.: Senhor, que o vosso Espírito 
Santo nos ilumine para perceber-
mos o contraste entre o interior e 
exterior do ser humano.

L4.: Que o vosso Espírito Santo 
nos ilumine para entendermos que 
os verdadeiros valores não são os-
tentados em ricas aparências ou 
condições privilegiadas.

An.: O vosso Espírito Santo nos 
ilumina na busca dos verdadeiros 
valores que se encontram na pu-
reza do coração, nas atitudes ínte-
gras, na simplicidade e na beleza 
da alma.

Todos: Que São José nos acom-
panhe em nossa caminhada, 
ajudando-nos a ficar atentos e 
obedientes à Palavra de Deus.

4e - O que o texto bíblico nos 
leva a fazer? 

An.: Que sejamos firmes no com-
promisso de sermos portadores de 
amor, paz e harmonia em nossas 
famílias. Que estejamos sempre 
atentos a ouvir a verdade, escutar 
a voz de Deus, aceitar seu plano, 
agir com justiça, acolher o irmão 
e acreditar nele e valorizar a vida.

5 – Vamos Rezar

Todos: Oh! São José, esposo fiel 
de Maria, que sob a luz da fé, 

aceitastes tudo o que Deus vos 
pediu, ajudai-nos a ser exem-
plo em nossa caminhada cristã. 
Derramai sobre nós as graças 
da convivência fraterna e da 
obediência a Deus

6 - Nosso Compromisso

An.: Acolher as pessoas fraternal-
mente. Buscar ser elo de união em 
todos os ambientes.

7 – Oração Final

Preces espontâneas concluindo 
com:

Pai nosso... e Ave Maria...

8 - Lembretes
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ENCONTROS DE 
PENTECOSTES

2021

4º ENCONTRO
“PELA FORÇA DO ESPÍRITO SANTO, SÃO JOSÉ 

NOS ENSINA A IMPORTÂNCIA DO ACOLHIMENTO”

Símbolos: Bíblia, cruz do grupo 
ou outra cruz, vela, imagens de 
São José e Nossa Senhora ou da 
Sagrada Família.

1 - Acolhida (por alguém da casa 
ou do grupo)

An.: Estamos no quarto encontro 
em preparação à Solenidade de 
Pentecostes. Neste ano, contamos 
com a companhia de São José, 
para continuar caminhando com fé 
e esperança em meio às dificulda-
des apresentadas pela pandemia.

2 – Oração Inicial

An.: Este é um momento signifi-
cativo de nossa caminhada cristã, 
no qual sentimos a Igreja de Cris-
to, impulsionada pela força do 
Espírito Santo. Confiantes na pre-
sença do Espírito Santo entre nós, 
façamos o sinal da nossa fé.

Todos: Em nome do Pai, do Fi-
lho e do Espírito Santo. Amém.

An.:  Invoquemos o Espírito San-
to, rezando:

Todos: Vinde, Espírito Santo, 
enchei os corações dos vossos fi-
éis e acendei neles o fogo do vos-
so amor. Enviai, Senhor, o Vos-
so Espírito, e tudo será criado, e 
renovareis a face da terra! 
Oremos: Ó Deus, que instruís 
os corações de vossos fiéis com a 
luz do Espírito Santo, fazei que 
apreciemos retamente todas as 
coisas, segundo o mesmo Espí-
rito, e gozemos sempre de sua 
consolação. Por Cristo, Senhor 
nosso. Amém!

Canto: Nós estamos aqui reu-
nidos, como estavam em Jeru-
salém, pois só vivemos unidos é 
que o Espírito Santo nos vem.  

3 – NOSSO ASSUNTO DE 
HOJE: PELA FORÇA DO ES-
PÍRITO SANTO, SÃO JOSÉ 
NOS ENSINA A IMPORTÂN-
CIA DO ACOLHIMENTO”

An.: Neste encontro de hoje, pre-
parando-nos para a Solenidade de 
Pentecostes, pela força do Espí-
rito Santo, São José nos ensina a 
importância do acolhimento.



ENCONTROS DE PENTECOSTES 2021|16

L1.: Ao longo da história da sal-
vação, muitos homens e mulheres 
tiveram a graça de descobrir nos 
pequenos sinais, a presença de 
Deus que salva e liberta o povo. 

L2.: É o Espírito Santo que ilumi-
na as pessoas para saberem aco-
lher a verdade revelada por Deus.
 
L3.: Pela ação do Espírito Santo, 
Deus vai agindo e envolvendo as 
pessoas em seus planos.

Canto: A nós descei, divina luz: 
a nós descei, divina luz! Em 
nossas almas acendei o amor, o 
amor de Jesus! (Bis)

An.: O Espírito Santo age no co-
ração dos simples e humildes que 
confiam na graça de Deus, e aco-
lhem seus desígnios.

L1.: Por ter confiado na graça 
de Deus e por ter acolhido o seu 
projeto, Maria se tornou a mãe do 
Salvador.

L2.: São José, esposo de Maria, 
humilde carpinteiro, homem jus-
to, é também agraciado pela ma-
nifestação do anjo para cumprir a 
vontade de Deus.

L3.: Mesmo sem entender a ex-
plicação do anjo, José se dispôs a 
aceitar tudo o que viesse aconte-
cer.

L4.: “José, não tenhas medo de 
receber Maria, tua esposa. O que 

nela foi gerado vem do Espírito 
Santo” (Mt 1,20).

Todos: Iluminado pelo dom di-
vino, José acolhe e assume com 
coragem a paternidade a Jesus.

Canto: Vem, Espírito Santo, 
vem: Vem iluminar... (Bis)

An.: A grandeza de São José con-
siste no fato de ter sido o esposo 
de Maria e o pai de Jesus.

L1.: A vida espiritual de São José 
não é um caminho que se explica, 
mas um caminho que acolhe.

L2.: O acolhimento é um modo 
pelo qual Deus se manifesta em 
nossa vida com a força do Espí-
rito Santo.

L3.: Só o Senhor nos pode dar 
força para acolher a vida como 
ela é, aceitando até mesmo as suas 
contradições, imprevistos e desi-
lusões.

L4.: O acolhimento de José en-
sina-nos a acolher os outros, sem 
exclusões, com predileção espe-
cial pelos mais frágeis.

Todos: Com a força do Espíri-
to Santo, aprendemos a fazer a 
vontade do Pai, acolhendo com 
fé, a vida com suas luzes e som-
bras. A exemplo de São José, 
aprendemos a assumir com res-
ponsabilidade a nossa missão.
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4 - A Palavra de Deus

An.: Alegres, por pertencermos à 
Igreja de Cristo, acolhamos a sua 
Palavra, cantando.

Canto: Aleluia, aleluia! Como o 
pai me amou, assim também eu 
vos amei, aleluia, aleluia! Como 
estou no Pai, permanecei em 
mim.

4ª - Leitura da Palavra de Deus 
(I Cor 1,26-31)

4b - O que o texto bíblico diz em 
si? (Conversar para conhecer e si-
tuar o texto)

An.: A Igreja de Corinto é um 
exemplo da loucura e da fraqueza 
do mundo.

L1.:  Ao revelar a sua sabedoria 
e poder na cruz de Cristo, Deus 
escolhe a fraqueza e loucura do 
mundo, destruindo o orgulho hu-
mano.

An.: O texto Bíblico nos desafia a 
compreender a humildade e sim-
plicidade de São José.

4c - O que o texto diz para mim?

An.: Deus usa o que é fraco no 
mundo para confundir os sábios e 
os fortes.

L1.: O acolhimento de José con-
vida-nos a receber os outros, sem 
exclusões, tal como são, com uma 

predileção especial pelos mais 
frágeis. 

L2.: Somente entendem o chama-
do de Deus, o homem e a mulher, 
que não se consideram sábios, 
fortes e importantes à moda do 
mundo.

L3.: Que possamos ter nossa 
simplicidade e humildade no dia 
a dia, na família, no trabalho, na 
comunidade, na sociedade.

Todos: Que a sabedoria de Je-
sus toque os corações e a mente 
de todos nós. 

4d - O que o texto me leva a fa-
lar com Deus?

An.: Senhor, como seguidores de 
Jesus Cristo, pelo batismo, aju-
dai-nos a ser vossos verdadeiros 
filhos, acolhendo vossa Palavra 
Divina. 

L1.: Senhor, que escolhestes, o 
que o mundo considera sem im-
portância e desprezível para con-
fundir os “sábios”, os “fortes” e 
os “importantes, dai-nos a sabe-
doria de escolhermos o que gera e 
protege a vida.

 L2.:  Senhor Jesus Cristo, sois 
para nós, sabedoria, justiça, san-
tificação e libertação que vêm de 
Deus, por isso, que a nossa única 
glória seja a de sermos herdeiros 
da vossa  promessa de salvação.
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Todos: Senhor Jesus, concedei-
-nos a graça da ternura de Deus, 
que nos leva a aceitar nossa fra-
queza.

Canto: Vem, Espírito Santo, 
vem: Vem iluminar... (Bis). Nos-
sos caminhos vem iluminar! 
Nossas ideias vêm iluminar! 
Nossas angústias vem iluminar! 
As incertezas vem iluminar! 

4e - O que o texto Bíblico me 
leva a fazer?

An.: Poderoso Deus, somos fra-
cos, mas vós sois forte. Fazei de 
nós vossos fiéis discípulos. Dai-
-nos a força e a sabedoria que pre-
cisamos para servir-vos com fide-
lidade e humildade. Em nome de 
Jesus. Amém.

5. Vamos Rezar

An.: Vamos fazer nosso momento 
de oração, pedindo a força do Es-
pírito Santo, para que possamos 
ser na comunidade, sinal de amor. 
A oração nunca é nosso último 
recurso. Ela é a nossa primeira e 
mais importante atitude.

Todos: Senhor, confiamos em 
vós porque sois bom e sempre 
fazeis o bem. Ensinai-nos a ser 
vosso povo fiel, neste momen-
to de crise global. Ajudai-nos a 
seguir vosso exemplo, doando 
nossa vida por amor.
Todos: Ave-Maria... Pai-Nosso...

6 – Nosso Compromisso 

An.: Invocar diariamente o Es-
pírito Santo, pedindo forças para 
que a exemplo de Jesus, possa-
mos enfrentar com fé e esperança 
as dificuldades da vida, principal-
mente nesta pandemia.

7 – Lembretes

- Convidar os grupos para partici-
par dos encontros na igreja, usan-
do máscara e gel que é obrigató-
rio.

8 – Oração Final

Oração para pedir os 7 dons do 
Espírito Santo

Vinde, Espírito de Sabedoria! Ins-
truí o meu coração, para que eu 
saiba estimar e amar os bens ce-
lestes e antepô-los a todos os bens 
da terra.

Vinde, Espírito de Entendimento! 
Iluminai a minha mente, para que 
entenda e abrace todos os misté-
rios e mereça alcançar um pleno 
conhecimento vosso, do Pai e do 
Filho.

Vinde, Espírito de Conselho! As-
sisti-me em todos os momentos 
desta vida instável, tornai-me dó-
cil às vossas inspirações, e guiai-
-me sempre pelo caminho dos 
vossos divinos mandamentos.

Vinde, Espírito de Fortaleza! For-
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talecei o meu coração em todas as 
perturbações e adversidades, e dai 
à minha alma o valor necessário 
para resistir a todos os seus inimi-
gos.

Vinde, Espírito de Ciência! Fa-
zei-me ver a vaidade de todos os 
bens deste mundo, para que não 
use deles senão para vossa maior 
glória e salvação da minha alma.

Vinde, Espírito de Piedade! Vinde 
morar no meu coração e inclinai-o 
para a verdadeira piedade e santo 
Amor de Deus. 

Vinde, Espírito Santo de Amor, 
concedei-me o dom do temor de 
Deus para que eu me lembre sem-
pre, com suma reverência e pro-
fundo respeito, da Vossa divina 
presença e nada receie tanto como 
desagradar-Vos!

Amém.
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ENCONTROS DE 
PENTECOSTES

2021

CELEBRAÇÃO
“A VOCAÇÃO DE SÃO JOSÉ INSPIRADA PELA AÇÃO 

DO ESPÍRITO SANTO DE DEUS (Mt 2, 13-23)

Orientações:
- Convidar e motivar os animado-
res dos grupos para a preparação;
- Escolher a data e o local adequa-
dos para todos;
- Preparar com antecedência e 
distribuir as tarefas, valorizando e 
envolvendo todos os grupos.

Símbolos:
- Colocar no presbitério a Me-
norah (candelabro de sete velas), 
perto do ambão da Palavra;
 - Cartaz com os sete dons do Es-
pírito Santo;
- Preparar a Bíblia que será colo-
cada em destaque;
- Cartaz ou símbolo que nos lem-
bra a vinda do Espírito Santo so-
bre os apóstolos e Maria, no Ce-
náculo;
- Cartazes com os temas dos en-
contros. 

1 - Acolhida (por alguém da casa 
ou do grupo)

 An.: Estamos encerrando os En-
contros de Pentecostes. A Sole-
nidade de Pentecostes é uma das 
celebrações mais importantes do 

calendário cristão, que relembra a 
descida do Espírito Santo sobre os 
apóstolos, Maria e alguns segui-
dores. O Pentecostes é celebrado 
50 dias depois do Domingo de 
Páscoa e ocorre no décimo dia de-
pois da Ascenção de Jesus Cristo.  
Era também uma festa celebrada 
pelos judeus em memória do  dia 
em que Moisés subiu ao Monte 
Sinai e recebeu as Tábuas da Lei, 
contendo os ensinamentos dirigi-
dos ao povo de Israel.

Canto de Entrada

Estaremos aqui reunidos, como 
estavam em Jerusalém; pois só 
quando vivemos unidos, é que o 
Espírito Santo nos vem!
Ninguém para esse vento pas-
sando; ninguém vê ele sopra 
onde quer, força igual tem o Es-
pírito, quando faz a Igreja de 
Cristo crescer.
Feita de homens, a Igreja é divi-
na, pois o Espírito Santo a con-
duz, como um fogo que aquece 
e ilumina, que é Pureza, que é 
Vida, que é Luz.
Sua imagem são línguas arden-
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Bendize minha alma ao Senhor. 
Senhor meu Deus, como és tão 
grande.
Como são numerosas as tuas 
obras, Senhor. A terra está 
cheia das tuas criaturas.
Que o meu canto ao Senhor 
seja agradável. É nele que está 
minha alegria.     

An.: Pentecostes é o dia do nas-
cimento da Igreja; é o momento 
em que o verdadeiro significado 
da Cruz e Ressurreição de Cristo 
se manifesta e a nova humanidade 
retorna à comunhão com Deus.                         
                                                                  
3 - Recordação da Vida

An.: Depois de Maria, a Mãe de 
Deus, nenhum santo ocupa tanto 
espaço no pontifício como José, 
seu esposo.

L1.: O Beato Pio IX, no dia 08 
de dezembro de 1870, declarou-o 
“Padroeiro da Igreja Católica”; o 
venerável Pio XII apresentou-o 
como “Padroeiro dos Operários”; 
São João Paulo II, como “Guar-
dião do Redentor”. O povo in-
voca-o como “Padroeiro da Boa 
Morte”.

L2.: Neste ano, por ocasião dos 
150 anos da Declaração do título 
de Padroeiro Universal da Igreja 
a São José, o Papa Francisco pu-
blicou a Carta Apostólica Patris 
Corde (Com o Coração de Pai) 
dedicada ao pai adotivo de Jesus.

tes, pois Amor é comunicação; 
e é preciso que todas as gentes 
saibam quanto felizes serão.
Quando o Espírito espalma 
suas graças faz dos povos um só 
coração. Cresce a Igreja onde 
todas as raças, um só Deus, um 
só Pai louvarão.

Celebrante: (Acolhe e motiva 
com o Sinal da Cruz)

Em nome do Pai, do Filho e do 
Espírito Santo. 

Todos: Amém!

Celebrante: Que os dons do Es-
pírito Santo nos ilumine no ca-
minho da missão. Invoquemos o 
Espírito Santo!

Todos: Vinde, Espírito Santo, 
enchei os corações dos vossos fi-
éis e acendei neles o fogo do vos-
so amor. Enviai o vosso Espírito 
e tudo será criado e renovareis a 
face da terra. 

Oremos: Ó Deus, que instruís os 
corações dos vossos fiéis com a 
luz do Espírito Santo, fazei que 
apreciemos retamente todas as 
coisas segundo o mesmo Espí-
rito, e gozemos sempre de sua 
consolação. Por Cristo, Senhor 
nosso. Amém

Canto:  Envia teu Espírito Se-
nhor e renova a face da terra. 
(bis)
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L3.: Ele estabeleceu que o ano de 
2021 seja dedicado a São José por 
suas inúmeras graças a seus devo-
tos e conversões. 

Todos: A carta de Francisco re-
vela o papel central de José na 
história da Salvação.

Canto: Celebremos com alegria 
nosso encontro, Jesus Cristo é 
nosso ponto de união. É o cami-
nho que nos leva para a vida, a 
verdade que nos traz libertação.
Formamos a Igreja viva que ca-
minha para o Reino do Senhor! 
Vivendo em comunidade nós fa-
remos este mundo ser melhor! 
Vamos juntos construir frater-
nidade, trabalhando pela paz 
universal! Ser semente de uma 
nova sociedade, gente unida 
para combater o mal.

An.: Inspirados pelo Espírito 
Santo, recordemos a nossa cami-
nhada: O Espírito Santo inspira 
São José como pai amado (Gn 
37,11-28) 

L1.: Por mais triste que pareça 
a história de José “do Egito”, na 
qual seus irmãos nutriam por ele, 
muito ciúme e inveja, ela se repete 
sempre no meio de nós. Eles têm 
inveja daquilo que José significa 
no coração do pai Jacó.

L2.: E nós? Quando não gosta-
mos ou não nos damos bem com 
alguém, tomamos atitudes pareci-
das como a dos irmãos de José?

L3.: Na adversidade, devemos 
aprender com José, filho de Jacó e 
José esposo de Maria, que nossos 
dons e talentos dados pelo Espíri-
to Santo têm que estar à disposi-
ção de Deus. 

Todos: Quando conseguimos 
enxergar na adversidade a 
oportunidade de transpor bar-
reiras, estamos enxergando 
muito além do impossível.

An.: Na graça do Espírito Santo, 
São José é visto como pai de ter-
nura (cf. Lc 15,11-32). A ternura é 
a melhor forma de tocar o que há 
de frágil em nós. 

L1.: Jesus viu a ternura de Deus 
em José: Como um pai que se 
compadece dos filhos, assim 
como o Senhor se compadece dos 
que o temem. Pois, ele conhece a 
nossa estrutura, ele se lembra do 
pó que nós somos (Sl 103,13-14)

L2.: O pai misericordioso da Pa-
rábola do Filho Pródigo mostra 
como Deus Pai age diante do filho 
pecador. O processo de conversão 
começa com a tomada de consci-
ência: o filho mais novo sente-se 
perdido econômica e moralmente. 

Todos: A acolhida do pai e tudo 
o que ele faz pelo filho mostram 
que ele perdoa e restabelece a 
dignidade do filho.

L3.: Devemos, sobretudo, pedir 
que essa mesma misericórdia seja 
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derramada infinitamente em nos-
sos corações, para que possamos 
ver com os olhos de Deus os nos-
sos irmãos, que julgamos pecado-
res, e reconhecer que todos somos 
merecedores do mesmo amor do 
Pai.

Canto: Muito alegre eu te pedi 
o que era meu. Partir um sonho 
tão normal. Dissipei meus bens, 
o coração também, no fim, meu 
mundo era irreal. 
Confiei no teu amor e voltei. 
Sim, aqui é o meu lugar. Eu gas-
tei teus bens, ó Pai, e Te dou este 
pranto em minhas mãos!
Nem deixaste-me falar da ingra-
tidão. Morreu no abraço, o mal 
que eu fiz. Festa, roupa nova, o 
anel, sandálias aos pés; voltei à 
vida; sou feliz.  

An.: Pela ação do Espírito San-
to, São José vive a experiência da 
obediência (Mt 1,18-24)

L1.: José, pai adotivo do filho de 
Deus, teve papel importante na 
história da salvação. Ele partici-
pou do plano de Deus, com a total 
confiança do próprio Deus. 

L2.: A grandeza de José aparece 
nas ações de generosidade, fide-
lidade, humildade, obediência e 
disposição para que a vontade de 
Deus prevalecesse, tornando-se 
pequeno para que Jesus e Maria 
fossem o que tinham que ser.

Todos:  Deus dá a cada um de 

nós um papel no plano de salva-
ção. Quais pessoas Deus confiou 
a mim? O que estou fazendo por 
elas?

An.: Quantas vezes, como São 
José, nos preocupamos com o 
julgamento que os outros podem 
fazer de nós? Preocupando com 
o que os outros pensam de nós, 
impedindo assim de seguir nossa 
própria vocação, deixando de lado 
que a vontade de Deus prevaleça?

An.: Pela força do Espírito Santo, 
São José nos ensina a importância 
de todos os que o mundo despreza 
(cf. 1 Cor 1,26-31). A vida espiri-
tual que José nos mostra que Deus 
se mostra forte naqueles que são 
fracos. 

L1.: José, homem justo, não le-
vantava falso testemunho e não 
julgava os outros. Ele sabia per-
feitamente da pureza de Maria. 
Por sua grandeza de alma preferiu 
retirar-se secretamente para não 
expô-la em público. 

Todos: Ele resolve tomar a cruz 
sobre si, preservando a vida de 
Maria.

L2.: O Acolhimento de José con-
vida-nos a receber os outros, sem 
exclusões, tal como são, reservan-
do uma predileção especial pelos 
mais frágeis, pobres e simples. 
Deus manifesta neles a sua força 
(cf. Cor 1,27) 
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L3.: Longe de nós pensarmos que 
“crer” significa encontrar solu-
ções fáceis e consoladoras. A fé 
que Cristo nos ensinou é a que 
vemos em São José, que não pro-
cura atalhos, mas assume corajo-
samente o que Deus lhe propõe.

L4.: Assim como aconteceu com 
José ontem, hoje continua a Pala-
vra de Deus sendo dirigida para 
nós. Não tenha medo de receber o 
estrangeiro, o pobre, a viúva, o ór-
fão, o drogado, o doente... Ame-
-o, assim você transformará a sua 
vida e salvará a sua alma da morte 
eterna.

Canto: Vinde, alegres cante-
mos. A Deus demos louvor. A 
um Pai exaltemos, sempre com 
mais fervor. São José, a vós nos-
so amor. Sede o nosso bom pro-
tetor. Aumentai o nosso fervor.

Acolher as velas

An.: As sete velas acesas, colo-
cadas na Menorah (candelabro) 
simbolizam os dons do Espírito 
Santo. É o símbolo da luz divina, 
que corresponde à árvore de luz 
sagrada da Babilônia.

Canto: A nós descei, divina luz! 
A nós descei, divina luz! Em 
nossas almas acendei o amor, o 
amor de Jesus! (Bis)

An.: Sabedoria: Dom de perce-
ber o que favorece e o que preju-
dica o projeto de Deus; fortalece 

nossa caridade e nos prepara para 
uma visão plena de Deus.

Entendimento: Dom que nos 
ilumina para aceitar as verdades 
reveladas por Deus e nos aprofun-
darmos nelas.  

Conselho: Dom de discernir ca-
minhos e opções, de saber escutar, 
orientar; é a luz que o Espírito nos 
dá para distinguirmos o certo do 
errado, o verdadeiro do falso.

Ciência: Dom da ciência de Deus 
e não da ciência do mundo. Por 
este dom, o Espírito Santo nos re-
vela interiormente a presença de 
Deus por meio de sua criação;

Piedade: Dom de estarmos sem-
pre abertos à vontade de Deus, 
procurando sempre agir como 
Deus agiria.

Fortaleza: Dom que nos torna 
corajosos para enfrentar as difi-
culdades do dia a dia da vida cris-
tã. Torna forte e heroica a fé e per-
severantes na missão; 

Temor a Deus: Dom de respeitar 
e amar a Deus, afastando-nos do 
que lhe desagrada. 

CANTO: Senhor, vem dar-nos 
sabedoria, que faz ter tudo como 
Deus quis. E assim faremos da 
Eucaristia o grande meio de ser 
feliz!
Senhor, vem dar-nos divina ci-
ência, que como o Eterno faz 
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ver sem véus: “Tu vês por fora, 
Deus  vê a essência”. Pensas que 
é pão, é nosso Deus!
Dá-nos, Senhor, esses dons, essa 
luz, e nós veremos que pão é Je-
sus!
Dá-nos, Senhor, o entendimento 
que tudo ajuda a compreender; 
para nós vermos como é alimen-
to o pão e o vinho que Deus quer 
ser!
Senhor, vem dar-nos divina ci-
ência, que como o Eterno faz 
ver sem véus: “Tu vês por fora, 
Deus vê a essência”. Pensas que 
é pão, é nosso Deus!
Dá-nos, Senhor, o teu conselho 
que nos faz sábios para guiar; 
homem, mulher, jovem e velho, 
nós guiaremos ao santo Altar!
Senhor, vem dar-nos a fortale-
za, a santa força do coração. Só 
quem vencer sentar-se à Mesa; 
para quem luta Deus quer ser 
Pão!
Dá-nos, Senhor, filial piedade, 
a doce forma de amar, enfim, 
para que amemos quem, na ver-
dade, a que amou-nos até o fim!

4 - A Palavra de Deus

An.: Acolhamos a Bíblia Sagrada 
que nos ensina o caminho da sal-
vação.

Canto: Santo Livro, Santo Li-
vro, Louvado seja Deus por seus 
autores! Louvado seja Deus 
por seus leitores!  Santo Livro, 
Santo Livro, Santo Livro que 
me ensina a contemplar! Santo 

Livro, Santo Livro, Santo Li-
vro que me ensina a caminhar! 
Quem te lê com amor e com fé, 
Santo Livro, certamente viverá 
melhor. Quem te estuda queren-
do aprender, Santo Livro, sabe-
rá caminhar, saberá!

An.: Rezemos meditando o Sal-
mo 145 (144)

Todos: Eu te exalto, meu Deus, 
meu Rei, e bendigo o teu nome 
para sempre e eternamente.

Mulheres: Grande é o Senhor! 
Ele merece todo louvor. É incal-
culável sua grandeza.

Homens: O Senhor é piedade e 
compaixão, lento para a cólera e 
cheio de amor.

Mulheres: O Senhor é bom para 
todos, compassivo com  todas as 
suas obras.

Homens: O Senhor é fiel às suas 
palavras, amoroso em todas as 
suas obras.

Mulheres: O Senhor ampara a to-
dos os que caem, e endireita todos 
os encurvados.

Homens: O Senhor está perto da-
queles que o invocam, de todos os 
que o invocam sinceramente.

Mulheres: Ele realiza o desejo 
dos que o temem, ouve o grito de-
les e os salva.
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Todos: Minha boca pronuncie o 
louvor do Senhor e todo ser vivo 
bendiga seu nome santo, para 
sempre e eternamente!

Silêncio: momento para reflexão

An.: De José devemos aprender 
o mesmo cuidado e responsabili-
dade: Amar o Menino Deus e sua 
mãe; amar os Sacramentos e a ca-
ridade; amar a Igreja e os pobres.

Todos: Toda vocação verdadei-
ra nasce do dom de si mesmo.

An.: Na gravidez de Maria, tudo 
parecia terminar para José; Deus 
transformou sua frustração em 
uma grande tarefa a ser cumpri-
da: ser o pai do Salvador, o que 
aos olhos de José parecia o fim do 
mundo é o começo da história da 
salvação: a encarnação do Reden-
tor, o cumprimento das profecias, 
a realização da esperança do povo 
de Deus.

Canto: Vem, Espírito Santo, 
vem: vem iluminar! (bis)
Nossos caminhos vem, iluminar. 
Nossas ideias vem, iluminar. 
Nossas angústias vem iluminar. 
As incertezas vem, iluminar.
Celebrante:  Mateus 2,13-23
Canto: Ó luz do Senhor que vem 
sobre a terra, inunda o meu ser 
permanece em nós! (Bis)

Celebrante: Homilia

5 - Vamos refletir

 An.:  Da mesma forma que Deus 
fez com Maria, manifestando-lhe 
o seu plano de salvação, através 
da encarnação de seu Filho Jesus, 
também revelou a José os seus de-
sígnios, por meio de sonhos, um 
dos meios pelos quais Deus mani-
festa a sua vontade.

L1.: No primeiro sonho: o gra-
ve dilema da gravidez de Maria. 
Com obediência, José superou o 
seu drama e salvou Maria da in-
fâmia e humilhação que seria sub-
metida.

Todos: Que possamos ser hu-
mildes e justos como São José 
em nossas ações para com os ir-
mãos, orientadas para a vonta-
de de Deus.

L2.: No segundo sonho: a fuga 
para o Egito, pois Herodes procu-
rava o menino para matá-lo. José 
obedeceu sem questionar.

Todos:  Que como São José, mo-
delo de obediência, possamos 
enfrentar nossos desafios e peri-
gos sem vacilar e com confian-
ça em Deus. 

L3.: No terceiro sonho, retorna 
para Israel com o menino e sua 
mãe; de novo atende a ordem do 
anjo, sem hesitar.

Todos: Que estejamos sempre 
atentos aos chamados de Deus em 
nossa vida, agindo diante das di-
ficuldades com fé e determinação.
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L4.: No quarto sonho: advertido 
novamente pelo anjo, retirou-se 
para a região da Galileia indo mo-
rar em Nazaré.

Todos: Em nossas dificuldades 
façamos como São José, humil-
de carpinteiro de Nazaré: bus-
quemos vencê-las, sempre com 
a ajuda do Espírito Santo.

An.:  José, movido pela fé e con-
duzido pelo Espírito Santo, em 
todos os momentos de sua vida, 
cumpriu seu papel na história da 
Salvação como pai adotivo do Fi-
lho de Deus e homem temente.

Todos: Que nos espelhemos em 
São José, em sua capacidade de 
sonhar, de se abrir ao amanhã 
com confiança, apesar das difi-
culdades que possam aparecer 
em nossas vidas.

6 - Preces

Celebrante: Recorramos a São 
José, modelo de homem trabalha-
dor, que encontrou no trabalho um 
espaço, um lugar para ser santo, 
para crescer e se relacionar com 
Deus no plano da Salvação.

Todos: Senhor, atendei nosso 
clamor.

L1.: São José, interceda junto ao Es-
pírito Santo para que tenhamos um 
coração humilde e sigamos o plano 
de Deus em todos os momentos de 
nossas vidas. Nós vos pedimos:

Todos: Senhor, atendei nosso 
clamor.

L2.: Espírito Santo, pelo amor 
que tendes a São José, zelosíssi-
mo guardião de Jesus e da San-
tíssima Virgem Maria, sua amada 
esposa, protegei bondosamente 
aos que recorrem a vós e tende 
misericórdia de nós e dos pobres 
moribundos. Nós vos pedimos:

Todos: Senhor, atendei nosso 
clamor.

L3.: São José, assim como outro-
ra salvastes da morte a vida ame-
açada do Menino Jesus, defendei 
a Santa Igreja de Deus contra as 
ciladas dos seus inimigos e contra 
toda adversidade. Nós vos pedi-
mos:

Todos: Senhor, atendei nosso 
clamor.

L4.: São José, a quem Deus con-
fiou o cuidado da santa família de 
Nazaré, sede, nós vos pedimos, o 
pai e protetor da Igreja, e dai-nos 
a graça de vivermos no amor de 
Jesus e Maria. Nós vos pedimos:

Todos: Senhor, atendei nosso 
clamor.

Celebrante: Inspirados no exem-
plo de São José, supliquemos a 
Deus que proteja todas as famí-
lias, protegendo por meio delas a 
vida de todos os seres humanos. 
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Pai Nosso
Ave Maria

Celebrante: Gloria ao Pai, ao Fi-
lho e ao Espírito Santo.

Todos: Amém!

7 - Benção

Celebrante: O Senhor esteja co-
nosco.

Todos: Ele está no meio de nós.

Celebrante: Que Deus Pai nos 
conceda a sua alegria.

Todos: Amém!

Celebrante: Que Jesus, Filho de 
Deus, com sua misericórdia esteja 
ao nosso lado na alegria e na tris-
teza.

Todos: Amém!

Celebrante: Que o Espírito Santo 
habite sempre nossos corações e 
nos ilumine!

Todos: Amém!

Celebrante: Abençoai-nos Deus 
todo poderoso e misericordioso, 
Pai, Filho e Espírito Santo.

Todos: Amém!

Celebrante: Estejamos todos em 
paz e que o Senhor nos acompa-
nhe.

Todos: Amém!

Canto Final  

Vinde, alegres cantemos. A Deus 
demos louvor. A um Pai exalte-
mos, sempre com mais fervor.
São José, a vós nosso amor. Sede 
o nosso bom protetor. Aumentai 
o nosso fervor.
São José triunfante, vai a Gló-
ria gozar. E prá sempre reinan-
te. No Senhor repousar.
Vós esposo preclaro.  Aman-
tíssimo pai. Dos cristãos, firme 
amparo. Este canto aceitai.
 José por um decreto de Deus, 
Pai Criador, desposastes, dis-
creto a Mãe do Salvador!
Quis o Verbo Divino dar-vos o 
nome de Pai; um glorioso desti-
no para nós implorai!
Ao Senhor, já nascido amoroso, 
abraçais lá no Egito, fugindo do 
perigo o salvais!
Ó Trindade inefável, a oração 
escutai de quem nos ama, afável 
de José, nosso pai!
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