
Castíssimo esposo de Maria , lembre-se da sua dignidade e do poder que 
Deus lhe deu para favorecer todos aqueles que realmente vos invocam e 
enviam favoravelmente todos os seus pedidos . Sei bem que o faz , meu pai , 
e sei que nenhum dos que vieram a ti ficaram sem consolo . Então , 
encorajado por essa confiança e sem medo de ser o único que não 
experimenta seu patrocínio , prostrado em sua presença , recomendo-me à 
sua bondade e te peço que honre a todos favoravelmente , e me ajude nesta 
vida e me receba no momento da minha morte . Amém

TRÍDUO A SÃO JOSÉ
Oração inicial para todos os dias

1º Dia

Aqui nós estamos em vossa gloriosa presença, doce protetor nosso São José, 

implorando vosso eficaz patrocínio.

Dirige, oh Grande Santo, uma olhada amorosa sobre nós, miseráveis filhos de Eva, e 

alcança-nos com a graça que vos pedimos, as Virtudes da humildade, pureza e 

obediência, a honra de morrer assistidos por Jesus, por vossa Esposa e por vós, para 

o bendissermos e o louvarmos no céu eternamente. Amém.

Pede-se a graça que se deseja.

Rezar sete Pai-Nosso e Ave-Marias em memória de os sete dores e alegrias de São 

José

Oração Final para todos os dias

Gloriosíssimo Patriarca São José, castíssimo Esposo da Mãe de Deus;

Ao vosso amparo acudimos, não desprezais nossas súplicas e livrai-nos de todos os 

perigos.

V. Bendito Patriarca São José, rogai por nós.

R. Para que sejamos dignos da graça que imploramos. 

Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus e Mãe nossa, uni vossos rogos aos de vosso 

castíssimo Esposo e pelos maternais cuidados que dedicastes ao Menino Jesus, intercedei 

e rogai por nós para que sejamos dignos de alcançar a graça que vos pedimos.

Sacratíssimo Coração de Jesus, ouvi benigno as súplicas de Maria, cheia de graça, e de 

José, varão justo, para que por sua intercessão logremos o favor solicitado, se for para a 

maior honra e glória vossa e bem de nossas almas.

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

Primeiro dia visita: São José homem virtuoso "Pe. Fundador"

São José, o filho mais alegre e favorecido de Davi, chefe da  casa de Nazaré e dono 

de toda herança, meu amado protetor; Eu venho com confiança, que  é toda 

bondade e ternura, para que digneis interceder junto a Jesus meu Deus e com 

Maria, minha doce mãe, a fim de que aceitem benignamente as minhas visitas e as 

minhas súplicas; E a vós, meu pai, fostes fiel ás graça que Deus te confiou antes 

mesmo de nascer e pelo fervor com que o servistes desde o início da sua vida, 

crescendo a cada dia de virtude em virtude. Para chegar ao mais alto grau da 

santidade e ser agraciado pela dignidade que a nenhum outro foi dado. Suplico- 

vos que me alcance a graça de receber tais benefícios, tanto particular quanto 

geral que recebi pela bondade divina e assim trabalhar com sinceridade pelo 

exercício das santas virtudes, para que eu seja digno de estar aberto  as maiores e 

mais alta intervenções ao prêmio eterno prometido a todos aqueles que lhe 

servem.


