
           Terço de São José – 07/04/2021 
 
Música de Abertura - Noites Traiçoeiras (Fernando e 

Graciane) 

Deus está aqui neste momento 
Sua presença é real em meu viver 
Entregue sua vida e teus problemas 
Fale com Deus, ele vai ajudar a você 
Deus te trouxe aqui para aliviar o teu sofrimento 
É ele o autor da fé do princípio ao fim em todos os teus tormentos 

Ainda se vier noites traiçoeiras 
Se a cruz pesada for, Cristo estará contigo 
O mundo pode até, fazer você chorar 
Mas Deus te quer sorrindo 
Ainda se vier noites traiçoeiras 
Se a cruz pesada for, Cristo estará contigo 
O mundo pode até, fazer você chorar 
Mas Deus te quer sorrindo 

Seja qual for o seu problema 
Fale com Deus, ele vai ajudar você 
Após a dor vem sempre a alegria 
Deus é amor e não te deixará sofrer 
Deus te trouxe aqui para aliviar o teu sofrimento 
É Ele o autor da fé, do princípio ao fim em todos os seus tormentos 

E ainda se vier noites traiçoeiras 
Se a cruz pesada for, Cristo estará contigo 
O mundo pode até fazer você chorar 
Mas Deus te quer sorrindo 
E ainda se vier noites traiçoeiras 
Se a cruz pesada for, Cristo estará contigo 
O mundo pode até fazer você chorar 
Mas Deus te quer sorrindo 

Abertura – Boa noite e boas-vindas! (Bráulio e Simone) 

Oferecemos esse terço em louvor e glória de Jesus, Maria e José, para que sejam a nossa 

luz, guia, proteção, defesa, amparo e fortaleza em todos os nossos trabalhos, alegrias, 

agonias e tribulações. Pelo Nome de Jesus e pela glória de Maria, imploramos de Vós, 

glorioso São José que alcanceis as graças que desejamos. Advogai nossas causas, falai em 

nosso favor, no céu e na terra, alegrai a nossa alma, para honra e glória de Jesus e Maria. 

Amém. 

 



- Pelo sinal da Santa Cruz... 

- Creio em Deus Pai Todo-Poderoso.... 

- Pai-Nosso... 

- Ave Maria... (3x) 

- Glória ao Pai, e ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. 

Amém. 

 

Música: Consagração a Nossa Senhora 

Homenagem ao Maestro Fernando Teixeira (vídeo) 

 

1º mistério: Contemplamos a Aparição do anjo do Senhor, em sonhos, a José. 

(Silva e Sônia) 

Mt 1,20-21   

20.Eis que um anjo do Senhor lhe apareceu em sonhos e lhe disse: José, filho de Davi, não temas receber Maria por 

esposa, pois o que nela foi concebido vem do Espírito Santo. 21.Ela dará à luz um filho, a quem porás o nome de 

Jesus, porque ele salvará o seu povo de seus pecados.  

 

- Pai-Nosso... 

- Meu glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações não vos valeu o anjo do 

Senhor? Valei-me, São José! 

São José, valei-me! (10x) 

- Glória ao Pai, e ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. 

Amém. 

Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno; levai as almas todas para o Céu, e 

socorrei principalmente as que mais precisarem. 

São José rogai por nós que recorremos a Vós. 

 

Música: Simplesmente Amar (Fernando e Graciane) 

O amor nasceu em meio ao frio de uma noite 
Sem um lugar para ficar, desaconchego sim 
Palhas pra deitar e ao seu redor os animais que ali moravam 
Mesmo sendo rei, pobre se fez, só por amor 



Simplesmente amar 
É o que importa para quem quiser servir 
Simplesmente amar 
É a condição maior suprema do servir 
Eis a verdadeira vocação 
Simplesmente amar 

 

2º mistério: Contemplamos José no presépio com o recém-nascido e Maria. 

(Ângelo e Maria Luiza) 

Lc 2,4-7    

4.Também José subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, à Judéia, à Cidade de Davi, chamada Belém, porque era da 

casa e família de Davi, 5. para se alistar com a sua esposa Maria, que estava grávida. 6.Estando eles ali, 

completaram-se os dias dela. 7.E deu à luz seu filho primogênito, e, envolvendo-o em faixas, reclinou-o num 

presépio; porque não havia lugar para eles na hospedaria.  

 

- Pai-Nosso... 

- Meu glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações não vos valeu o anjo do 

Senhor? Valei-me, São José! 

São José, valei-me! (10x) 

- Glória ao Pai, e ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. 

Amém. 

Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno; levai as almas todas para o Céu, e 

socorrei principalmente as que mais precisarem. 

São José rogai por nós que recorremos a Vós. 

 

Música: Meu Bom José (Renato e Priscilla) 
 

Olha o que foi meu bom José 
Se apaixonar pela donzela 
Entre todas a mais bela 
De toda a sua Galileia 

Casar com Deborah ou com Sarah 
Meu bom José você podia 
E nada disso acontecia 
Mas você foi amar Maria 

Você podia simplesmente 
Ser carpinteiro e trabalhar 
Sem nunca ter que se exilar 
De se esconder com Maria 

Me lembro as vezes de você 
Meu bom José meu pobre amigo 



Que desta vida só queria 
Ser feliz com sua Maria 

 

3º mistério: Contemplamos a fuga para o Egito. (Francisco e Ângela) 

Mt 2,13-15 

13.Depois de sua partida, um anjo do Senhor apareceu em sonhos a José e disse: Levanta-te, toma o menino e sua 

mãe e foge para o Egito; fica lá até que eu te avise, porque Herodes vai procurar o menino para o matar. 14.José 

levantou-se durante a noite, tomou o menino e sua mãe e partiu para o Egito. 15.Ali permaneceu até a morte de 

Herodes para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta: Eu chamei do Egito meu filho (Os 11,1). 

- Pai-Nosso... 

- Meu glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações não vos valeu o anjo do 

Senhor? Valei-me, São José! 

São José, valei-me! (10x) 

- Glória ao Pai, e ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. 

Amém. 

Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno; levai as almas todas para o Céu, e 

socorrei principalmente as que mais precisarem. 

São José rogai por nós que recorremos a Vós. 

 

Música: Jesus Está Aqui (Edson e Carolina) 
 
Jesus está      aqui (Ele está aqui) 
Tão certo como o ar eu  respiro (aleluia) 
Tão certo como o amanhã que se  levanta 
Tão certo como eu te falo e podes me ouvir 
 
Jesus está      aqui (Ele está aqui) 
Tão certo como o ar eu  respiro (aleluia) 
Tão certo como o amanhã que se  levanta 
Tão certo como eu te falo e podes me ouvir 
 

Tão certo como eu te falo  
Tão certo como eu te falo  
Tão certo como eu te falo e podes me ouvir 

 

4º mistério: Contemplamos a apresentação de Jesus no Templo. (Joselito e 

Sidineia) 

Lc 2,22-24    

22.Concluídos os dias da sua purificação segundo a Lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para o apresentar ao 

Senhor, 23.conforme o que está escrito na lei do Senhor: Todo primogênito do sexo masculino será consagrado ao 

Senhor (Ex 13,2); 24.e para oferecerem o sacrifício prescrito pela lei do Senhor, um par de rolas ou dois pombinhos.  



 

- Pai-Nosso... 

- Meu glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações não vos valeu o anjo do 

Senhor? Valei-me, São José! 

São José, valei-me! (10x) 

- Glória ao Pai, e ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. 

Amém. 

Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno; levai as almas todas para o Céu, e 

socorrei principalmente as que mais precisarem. 

São José rogai por nós que recorremos a Vós. 

 

Música: Hino a São José: Vinde, Alegres 
Cantemos (Marcus Vinícius e Valéria) 
 

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 

 

Oh, esposo preclaro 

Amantíssimo pai 

Dos cristãos, firme amparo 

Este canto aceitai 

 

São José, a vós nosso amor 

Sede o nosso bom protetor 

Aumentai o nosso fervor 

 

José, por um decreto 

De Deus, o Criador 

Desposastes, discreto 



A Mãe do Salvador 

 

São José, a vós nosso amor 

Sede o nosso bom protetor 

Aumentai o nosso fervor 

 

5º mistério: Contemplamos o reencontro de José e Maria com Jesus, no Templo. 

(Cristiano e Idely) 

 

Lc 2,41.43-46    

41.Seus pais iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa. 43.Acabados os dias da festa, quando voltavam, 

ficou o menino Jesus em Jerusalém, sem que os seus pais o percebessem. 44.Pensando que ele estivesse com os 

seus companheiros de comitiva, andaram caminho de um dia e o buscaram entre os parentes e conhecidos. 45.Mas 

não o encontrando, voltaram a Jerusalém, à procura dele. 46.Três dias depois o acharam no templo, sentado no 

meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os.  

 

- Pai-Nosso... 

- Meu glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações não vos valeu o anjo do 

Senhor? Valei-me, São José! 

São José, valei-me! (10x) 

- Glória ao Pai, e ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. 

Amém. 

Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno; levai as almas todas para o Céu, e 

socorrei principalmente as que mais precisarem. 

São José rogai por nós que recorremos a Vós. 

 

Oração a São José (Marcos e Pricila) 

- Graças vos damos, glorioso São José, pelos benefícios que todos os dias recebemos de vossas mãos. Dignai-vos 

agora e para sempre tomar-nos debaixo de vosso poderoso amparo e para mais vos obrigar, vos saudamos com a 

oração Salve, Glorioso São José: 

 

Ó Glorioso São José, a quem foi dado o poder de tornar possíveis as coisas humanamente impossíveis, vinde em 

nosso auxílio nas dificuldades em que nos achamos. Tomai sob a vossa proteção as causas que vos confiamos, para 

que tenham solução favorável. Ó Pai muito amado, em vós depositamos toda nossa confiança. Que ninguém possa, 

jamais, dizer que vos invocamos em vão. Já que tudo podeis junto a Jesus e Maria, mostrai-nos que a vossa bondade 



é igual ao vosso poder. São José, a quem Deus confiou o cuidado da família de Nazaré, sede o pai e protetor da nossa 

família e impetrai-nos a graça de vivermos e morrermos no amor a Jesus e Maria. 

São José! Rogai por nós que recorremos a vós. 

 

Oração Final (Edu e Iria) 

- São José, em nome da Santíssima Trindade, abençoai-nos e defendei-nos. Ide à nossa frente para nos guiar, atrás 

de nós para nos proteger e ao nosso lado para nos amparar. Com a vossa súplica, ajudai-nos a sermos perseverantes 

na fé e no compromisso com o Evangelho, fazendo sempre o bem, para assim alcançarmos, com a graça de Deus, a 

glória eterna. Amém! 

 

Ladainha de São José (Pedro e Luciana) 

 

Senhor, tende piedade de nós. 

Jesus Cristo, tende piedade de nós. 

R. Senhor, tende piedade de nós. 

Jesus Cristo, ouvi-nos. 

R. Jesus Cristo, atendei-nos. 

Deus, Pai dos Céus, tende piedade de nós. 

Deus Filho, Redentor do mundo, 

Deus Espírito Santo, 

Santíssima Trindade, que sois um só Deus, 

Santa Maria, rogai por nós. 

São José, 

Ilustre filho de David, 

Luz dos Patriarcas, 

Esposo da Mãe de Deus, 

Casto guarda da Virgem, 

Sustentador do Filho de Deus, 

Zeloso defensor de Jesus Cristo, 

Chefe da Sagrada Família, 

José justíssimo, 

José castíssimo, 

José prudentíssimo, 

José fortíssimo, 



José obedientíssimo, 

José fidelíssimo, 

Espelho de paciência, 

Amante da pobreza, 

Modelo dos operários, 

Honra da vida de família, 

Guarda das virgens, 

Sustentáculo das famílias, 

Alívio dos miseráveis, 

Esperança dos doentes, 

Patrono dos moribundos, 

Terror dos demônios, 

Protetor da Santa Igreja, 

Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, 

R. perdoai-nos, Senhor. 

Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, 

R. atendei-nos, Senhor. 

Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, 

R. tende piedade de nós. 

V. Ele constituiu-o senhor da sua casa. 

R. E fê-lo príncipe de todos os seus bens. 

 

Oremos: Ó Deus, que por inefável providência Vos dignastes escolher a São José por esposo de vossa Mãe 

Santíssima; concedei-nos, Vo-lo pedimos, que mereçamos ter por intercessor no Céu, aquele que veneramos na 

Terra como protetor. Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. 

 

 


