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TERÇO DE SÃO JOSÉ 

Para concluir nosso Retiro rezemos o terço de São S. José para o Brasil, 

pelos doentes, pelos que estão sofrendo direta ou indiretamente pelo 

Covid, pelas intenções que cada um de nós traz no coração. 
 

Oferecimento do Terço: 

Ofereço esse terço em louvor ao glorioso São José, unido(a) à Santíssima 

Virgem Maria, para honra e glória de Jesus Cristo seu Filho muito amado, 

encomendando-me nesta necessidade (.........) como fizera Santa Teresa 

de Jesus ao tê-lo tomado por "advogado e senhor". Teresa viu claramente 

que, tanto desta necessidade como de outras maiores de honra e perda de 

alma, este Pai e Senhor lhe ajudou com maior bem do que lhe sabia pedir, 

dizendo que jamais houvera lhe ter suplicado coisa que o tenha deixado 

de fazer. (cf. Vida 6,6) 
 

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

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

1,18-25);  

"É coisa de espantar os grandes merecimentos que Deus me têm 

feito por meio deste bem-aventurado Santo e dos perigos de que me tem 

livrado, tanto no corpo como na alma". (Vida 6,6) 

Nas contas pequenas (10v): Meu glorioso São José, sede meu 

intercessor e protetor do corpo e da alma! 

Glória ao Pai...   
 

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

(Lc 2,1-16);  

"A outros santos parece ter dado o Senhor graça para socorrerem 

numa necessidade; deste glorioso Santo tenho experiência que socorre em 
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todas. O Senhor nos quer dar a entender que, assim como lhe foi sujeito 

na terra - pois como tinha nome de pai, embora sendo apoio, O podia 

mandar -, assim no Céu faz quanto Lhe pede". (Vida 6,6) 

10x Oração:  

Nas contas pequenas: Meu glorioso São José, sede meu 

intercessor e socorro em todos as necessidades! 

Glória... 

 

3.º mistério: a fuga para o Egito. (Mt 2,13-15);  

"Quisera eu persuadir a todos a serem devotos deste glorioso 

Santo, pela grande experiência que tenho dos bens que alcança de Deus. 

Não tenho conhecido pessoa que deveras lhe seja devota e lhe presta 

particulares favores, que a não veja mais aproveitada na virtude; porque 

aproveita de grande modo às almas que a ele se encomendam". (Vida 6,7) 

Nas contas pequenas Meu glorioso São José, sede meu intercessor 

e auxílio na prática das virtudes! 

Glória... 

 

4.º mistério: a apresentação de Jesus no Templo. (Lc 2,22-39)  

"Quem não encontrar mestre que lhe ensine oração, tome a este 

glorioso Santo por mestre e não errará no caminho. Praza ao Senhor não 

haja eu errado em atrever-me a falar dele; porque embora publique ser-

lhe devota, no seu serviço e imitação sempre tenho falhado. Ele procedeu 

como quem é, fazendo com que eu me pudesse levantar e andar e não 

ficasse tolhida, e eu, como quem sou, usando mal merecimento". (Vida 

6,8) 

Nas contas pequenas: Meu glorioso São José, sede meu 

intercessor e mestre de oração! 

Glória... 
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5.º mistério: o reencontro de José e Maria com Jesus no 

Templo (Lc2,41-51)  

"Se eu fora pessoa que tivesse autoridade para escrever, de boa 

vontade me alongaria a dizer muito por miúdo os merecimentos que este 

glorioso Santo me têm feito a mim e a outras pessoas (...) Só peço, por 

amor de Deus, que faça a prova quem não me acreditar e verá, por 

experiência, o grande bem que é o encomendar-se a este glorioso 

Patriarca e ter-lhe devoção". (Vida 6,8) 

Nas contas pequenas: Meu glorioso São José, sede meu 

intercessor nas intenções que vos encomendo! 

Glória...  

 

LADAINHA DE SÃO JOSÉ 

 

Senhor, tende piedade de nós. 

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, rogai por nós. 

Estirpe filial de Davi, 

Luz dos Patriarcas, 

Obediente a Deus, 

Fiel à missão recebida, 

Casto esposo de Maria, 

 

Pai do Filho de Deus, 

Chefe da Sagrada Família, 

Modelo de paternidade, 

Patrono da Santa Igreja, 

Protetor das famílias, 

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, 
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Terror dos demônios, 

Pai espiritual de santa Teresa, 

Patrono-fundador do Carmelo, 

Advogado de todas as causas,  

Protetor do corpo e da alma, 

Socorro nas necessidades, 

Encomendador dos devotos, 

Auxílio nas virtudes,  

Endireitador dos pedidos, 

Glorioso Patriarca,  

Cuidador do Menino Jesus, 

Mestre de oração, 

Guardião da Virgem Maria,  

Companheiro de serviço,  

Homem do silêncio, 

Homem do templo, 

Homem do serviço, 

Homem da prudência 

José obedientíssimo, 

José fidelíssimo, 

José castíssimo, 

José justíssimo, 

José prudentíssimo, 

José fortíssimo, 

 

Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, perdoai-nos, Senhor . 

Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, atendei-nos, Senhor. 

Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, tende piedade de nós. 

 

V. Glorioso Patriarca São José, rogai por nós a Deus! 

R. Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. 

 

Oremos: Ó Deus, que Vos dignastes escolher a São José para ser pai e 

guardião de vosso Divino Filho, esposo da Santíssima Virgem Maria e 

patriarca da Igreja, concedei-nos, Vo-lo pedimos, que mereçamos ter por 

intercessor no Céu, aquele que veneramos na terra como modelo de Vossa 

paternidade. Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. 

Amém. 


