
Leigos Consagrados da Congregação das Filhas de São 
José de Rivalba. 

 

Missão 

 A missão dos leigos Consagrados da Congregação das Filhas de São José é ter a 
Eucaristia, o próprio Jesus como centro da sua vida, vivendo assim uma espiritualidade 
Eucarística, tendo a oportunidade de colocar todos os seus trabalhos, orações, serviços 
apostólicos, vida conjugal e familiar, o trabalho de cada dia e tudo que viverem serão 
ofertados ao Pai juntamente com a oblação do Senhor na Celebração Eucarística.  Rezar 
pela congregação e Pedir ao Senhor da messe que envie operários para sua messe. 

 
Espiritualidade dos Leigos  

 

Encontrando na Eucaristia o seu bem maior, os leigos consagrados da Congregação das 
Filhas de São José, tem como compromisso Espiritual viver como Jesus na sua realidade 
Eucarística: 
 
Amar 
Servir 
Adorar  
Reparar 
Agradecer 
Oferecer 
 

Compromissos 

Missa Dominical 
30 minutos de adoração diária  
Terço Mariano 
Oração a São José 
Confissão 
Oração pelas vocações e Congregação 
Participação nos Encontros Mensais 
 

Oração ao Espírito Santo  
Vinde, Espírito Santo! 
Enchei os corações dos Vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. 
Enviai o Vosso Espírito, e tudo será criado. 
E renovareis a face da terra. 
Deus, que instruístes os corações dos Vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei  que 
apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da 
Sua consolação. 
Por Cristo, Senhor Nosso. Amém.   



Oração a São José 

“A vós, São José, recorremos em nossa tribulação, e depois de ter implorado o auxílio de 
vossa santíssima Esposa, cheios de confiança, solicitamos também  o vosso patrocínio. 
Por esse laço sagrado de caridade que vos uniu à Virgem Imaculada, Mãe de Deus, e pelo 
amor paternal que tivestes ao Menino Jesus, ardentemente vos suplicamos que lanceis um 
olhar benigno sobre a herança que Jesus Cristo conquistou com seu Sangue, e nos 
socorrais em nossas necessidades com vosso auxílio e poder. 

Protegei, ó Guarda providente da Divina família, a raça eleita da Jesus Cristo. Afastai para 
longe de nós, ó Pai amantíssimo, a peste do erro e do vício. Assisti-nos do alto do Céu, ó 
nosso fortíssimo sustentáculo, na luta contra o poder das trevas. E assim como outrora 
salvaste da morte a vida ameaçada do Menino Jesus, assim também defendei agora a 
Santa Igreja de Deus das ciladas de seus inimigos e contra toda adversidade. 
Amparai a cada um de nós com o vosso constante patrocínio, a fim de que, a  vosso 
exemplo e sustentados com o vosso auxilio, possamos viver virtuosamente, piedosamente 
morrer  e alcançar no Céu a eterna bem aventurança. Assim seja. Amém!” 

Oração pelas vocações 
 
Senhor, no vosso infinito amor, quereis que vosso plano de Salvação atinja sempre mais 
todos os homens. Que nossas famílias cristãs se torne pequenas igrejas, onde os pais 
sejam para os filhos, pela palavra e pelo exemplo os primeiros educadores da fé e que os 
filhos á luz do espírito do Santo seja generosos e disponíveis em seguir vosso chamado. 
Pela intercessão de Maria Mãe do povo de Deus, vos pedimos mais operários para a 
vossa messe. Confirmai em  sua nobre  missão todos os Sacerdotes, religiosos e 
Apóstolos Leigos 

 
Oração a Virgem Imaculada Conceição 
 

Virgem Santíssima, que fostes concebida sem o pecado original e por isto merecestes  o 

título de Nossa Senhora da Imaculada Conceição, e por terdes evitado todos os outros 

pecados, o Anjo Gabriel vos saudou com as belas palavras: “Ave Maria, cheia de graça”; 

nós vos pedimos que nos alcanceis do vosso divino Filho o auxílio necessário para 

vencermos as tentações e evitarmos os pecados e já que vos chamamos de Mãe, atendei-

nos com carinho maternal esta graça: (fazer o pedido); para que possamos viver como 

dignos filhos vossos. Nossa Senhora da Conceição, rogai por nós. Amém. 

 
Oração ao Fundador 
 

Ó Beato Clemente Marchisio, 



Tu, que no coração de Cristo vítima de amor descobriste a fonte para viver a caridade 
autêntica, ensina-nos a doar generosamente a nossa vida como Jesus se ofertou ao Pai 
por todos nós. 
 
Tu, que da Eucaristia celebrada e vivida fizeste a finalidade principal da tua vida e do teu 
ministério, obtende-nos a graça de saber alimentar o nosso encontro com o salvador com 
frequentes momentos de adoração diante do altar.   
 
Tu, que dedicaste sem medidas ao ensinamento do catecismo a pequenos e grandes, 
suscita em nós uma contínua procura da Palavra de Deus, verdadeira lâmpada que ilumina 
o nosso caminho. 
 
Tu, que tanto prodigalizaste para transmitir a juventude os valores cristãos que dão o 
sentido autêntico da vida, caminha junto as novas gerações afim de que saibamos 
testemunhar a coerência cristã. 
 
Tu, que confiaste a São José a família religiosa brotada do teu ardor, implora novo 
florescimento de vocações á vida consagrada para proclamar as maravilhas que o Senhor 
realiza no mundo. 
 
Tu, que amaste ternamente a Virgem Imaculada, modelo incomparável do acolhimento da 
graça, reforça em nós uma autêntica devoção a ela para que cumpramos fielmente aquilo 
que Jesus nos pede. 
 
Glória... 
 

Patronos da Congregação 
 

17 De Maio  

São Pascoal -  Baylon 

 Nasceu na cidade de Torre Hermosa, na Espanha, no dia 16 de maio de 1540. Em 1524 
entrou para o convento dos franciscanos descalços, em Valença.  Por humildade 
permaneceu como irmão leigo, exercendo as funções de porteiro, cozinheiro, responsável 
pelos bens da comunidade e pela distribuição de doações. Bom, caridoso e obediente às 
regras da Ordem, fazia penitência constante, alimentando-se pouco e mantendo-se em 
constante oração. Apesar da sua simplicidade, São Pascoal era muito determinado quando 
se tratava de dissertar sobre sua espiritualidade e conhecimentos eucarísticos. 

Morreu no dia 17 de maio de 1592, aos 52 anos, em Villa Real, Valência. Foi proclamado 
pelo Papa Leão XIII, patrono das obras e congressos eucarísticos internacionais. 

No dia 29 de outubro de 1618, foi proclamado bem-aventurado e no ano de 1690, Santo. 
 

ORAÇÃO. Ó Deus, que fizestes resplandecer São Pascoal por um profundo amor para 
com os sagrados mistérios do Corpo e Sangue do vosso Filho, concedei-nos acolher em 
nossa vida as riquezas espirituais de que ele se alimentava nesse sagrado banquete. Por 
 



07 de Agosto 
 
 
São Caetano Thiene, confessor – Patrono da Divina Providência. 
 

Oração. Ó Deus, que deste ao Presbítero São Caetano a graça de imitar a vida apostólica, 

concedei-nos, por seu exemplo e suas preces, confiar sempre em vós e buscar 

continuamente o vosso reino. Por nosso Senhor Jesus na unidade do Espírito Santo. 

AMÉM. 

 
21 de Agosto 
São Pio X, Papa - Papa da Eucaristia 
 
Oração: Ó Deus, que para defender a fé católica e restaurar todas as coisas em Cristo, 
acumulastes o Papa São  Pio X  de sabedoria Divina e coragem apostólica, fazei-nos 
alcançar ao prêmio eterno, dóceis às suas instruções e seus exemplos. Por Nosso Senhor 
Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo. Amém   
 

20 de Setembro 
Beato Clemente Marchisio 

Nasceu no dia 01 de março de 1833, próximo a Racconigi, diocese de Turim, infatigável 

sacerdote, trabalhou primeiro em Cambiano e Vigone como vice pároco, e depois foi por 

43 anos párocos em Rivalba, onde faleceu a 16 de dezembro de 1903.Sem nada subtrair 

ao cuidado pastoral se seu rebanho, fundou  e dirigiu por 28 o Instituto das “Filhas de São 

José”. A sua memória é celebrada no dia 20 de setembro, data de sua Ordenação 

Presbiteral, ocorrida em 1856. 

COLETA: Ó Deus, que no admirável mistério da Eucaristia, nos deixastes o memorial da 

morte e ressurreição do teu Filho, por intercessão do Beato Clemente Marchisio, infunde 

em nós o fervor eucarístico e o zelo incansável de caridade que animaram seus 

ensinamentos e suas obras. Por Cristo Nosso Senhor. Amém. 

Orações em Louvor ao Beato Clemente Marchisio 

1. Senhor Jesus, Mestre da verdade e da vida, que concedeste á tua Igreja, na pessoa 

do Beato Clemente Marchisio, um modelo de santidade sacerdotal, por sua 

intercessão, dá-nos pastores de almas impregnadas do teu Espírito, fortes na fé, 

fieis no serviço a Deus e aos irmãos. 

 

2. Maria, Mãe da Igreja que foste auxílio  e consolo ao Beato Clemente Marchisio nas 

vicissitudes da vida, por sua intercessão, assegura-nos serenidade e paz na vida e 

na hora da morte. 

 



3. São José, guarda dos tesouros de Deus, que invocado com ilimitada confiança pelo 

Beato Clemente Marchisio, lhe foste guia na pastoral e na fundação da 

Congregação “Filhas de São José” para  a glória da Santíssima Eucaristia, fazei 

com que vivamos, em plenitude e fielmente, a nossa vocação e os ideais do Beato 

Fundador. Amém. 

 

4. Santíssima Trindade, Pai Filho, Espírito Santo, único Deus, te louvamos, e te 

agradecemos pelos dons e por ter inspirado a ele a fundação de uma família 

religiosa dedicada á honra e decoro do Santíssimo Sacramento da Eucaristia. 

 

As sete dores e as sete alegrias de São José 

 

1. Ó glorioso São José pela dor e alegria que provaste no ministério da divina 

Encarnação em Maria, obtende-nos a graça da confiança em Deus...Glória ao 

Pai... 

 

2. Ó glorioso São José pela dor que provastes ao ver nascer em tanta pobreza o 

Menino Jesus e pela alegria que sentistes vendo-o adorado dos anjos, obtende-

nos a graça de achegar-nos á santa comunhão com fé, humildade e amor. Glória 

ao Pai.... 

 

3. Ó glorioso São José pela dor que provaste ao circuncidar o menino Jesus e pela 

alegria que sentistes ao pronunciar por primeiro seu dulcíssimo nome, obtende-

nos a graça de afastar do nosso coração tudo o que desagrada a Deus. Gloria 

ao Pai 

 

 

4. Ó glorioso São José pela dor que provaste ao ouvir a profecia do Santo velho 

Simeão e pela alegria que sentistes, pensando na redenção do gênero humano, 

obtende-nos a graça de meditar com amor as penas de Cristo e as dores de 

Maria.   Gloria ao Pai.... 

 

5. Ó Glorioso São José pela dor que provastes na fuga para o Egito e pela alegria 

que sentistes tendo sempre conosco o mesmo Deus. Obtende-nos a graça de 

cumprir com exatidão todos os nossos deveres..  Gloria ao Pai... 

 

 

6. Ó glorioso São José pela consolação que  provastes no retorno ã casa de 

Nazaré e pelo temor que sentistes, ouvindo que reinava ainda os perseguidores 

de Jesus, obtende-nos da conformidade com a vontade de Deus. Glória ao Pai... 

 



7.  Ó glorioso São José pela dor que provaste no desaparecimento do vosso 

querido Jesus e pela alegria que sentistes tendo-o encontrado, obtende-nos a 

graça de realizar uma vida honesta e de alcançar uma santa morte. Gloria ao 

Pai...         

 

                                                                                                                                                           

V. O Senhor o fez dono de sua casa.                                                                                                      

R. E árbitro de todos os seus bens. 

             Oremos: Deus, que em vossa inefável providência vos dignaste de escolher o bem 

aventurado São José para esposo da vossa Mãe Santíssima, concedei-nos  nós vo-lo 

pedimos, que venerando-o neste mundo como protetor, mereçamos tê-lo no céu como 

intercessor. Vós que viveis e reinas nos séculos do século. Amém. 

 

 Sete Súplicas a São José. 

Amabilíssimo São José, pela singular honra com que vos distinguiu o Eterno Pai, 

escolhendo-vos para serdes seu representante na terra como Pai adotivo de seu Filho 

Unigênito, obtende-nos de Deus, ó grande santo, a graça que tanto desejo. Amém. 

Felicíssimo São José, pelo amor filial que Jesus vos consagrou, reconhecendo-vos como 

respeitoso pai alcance-me de Deus ó meu caro Santo, a graça que do fundo do coração 

vos imploro. Amém. 

Puríssimo São José, pela graça especialíssima, que recebeste do Divino Espírito Santo ao 

dar-vos por esposa a sua própria esposa Maria Santíssima, Nossa Mãe Querida, intercedei 

junto a Deus, para que ele me conceda a graça que insistemente te suplico. Amém! 

Amabilíssimo São José, pelo amor puríssimo que tivestes a Jesus e Maria, amando a 

Jesus como vosso filho e Deus, e a Maria Santíssima como vossa Esposa, Obtendo-me de 

Deus, ó glorioso Santo, a graça desejada. Amém. 

Dulcíssimo São José, pelo grande gozo que vos inundou o Coração por terdes sempre 

convosco Jesus e Maria e pelos serviços que lhe prestardes, impetrai de Deus, ó grande 

Santo, a graça que vos suplico. Amém. 

Gloriosissímo São José, pela bela sorte que vos coube de morrer nos braços de Jesus e 

Maria e de ser por eles consolados e confortados na vossa agonia e morte, tornando-se 

vos ambos um verdadeiro êxtase de amor, alcaçai-me de Deus, ó amado Santo, a graça 

que tanto almejo. Amém. 

Gloriosissímo São José, pai poderoso de minha alma, pela reverência que vos tributa a 

corte celeste como pai nutrício de Jesus e esposo da Mãe do Filho Unigênito de Deus, a 

rainha de todo o Universo, atendei, o glorioso Santo, minha suplica. Amém. 



JESUS, José e Maria eu vos dou meu coração minha Alma 

JESUS, José e Maria, assisti-me na última agonia. 

JESUS, José e Maria, fazei que, em paz, eu expire em vossa companhia. 

V. Rogai por nós bem-aventurado Sã José. 

R. Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. 

 

OREMOS: Deus, que em vossa inefável providencia vos dignaste de escolher o Bem- 

aventurado São José para esposa da vossa Mãe Santíssima concedei-nos, nós vo-lo 

pedimos, quem venerando-o neste mundo como protetor, mereçamos te-lo no céu como 

intercessor. Vós que viveis e reinas nos séculos e séculos. Amém 

 

ORAÇÃO Á SÃO JOSÉ  
Glorioso São José, modelo de todos os que se dedicam ao trabalho, obtende-me a graça 
de trabalhar com espírito de penitência para expiação de meus numerosos pecados; De 
trabalhar com consciência, pondo o culto do dever acima de minhas inclinações; De 
trabalhar com recolhimento e alegria, olhando como uma honra empregar e desenvolver 
pelo trabalho os dons recebidos de Deus; De trabalhar com ordem, paz, moderação e 
paciência, sem nunca recuar perante o cansaço e as dificuldades; De trabalhar, sobretudo 
com pureza de intenção e com desapego de mim mesmo, tendo sempre diante dos olhos a 
morte e a conta que deverei dar do tempo perdido, dos talentos inutilizados, do bem 
omitido e da vã complacência nos sucessos, tão funesta à obra de Deus!   Amparai-me 
com o vosso constante patrocínio, afim de que eu possa trabalhar cada vez mais, para a 
honra de Nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.  
 

Rezando o terço 
 
“Não existe outra devoção a não ser a reza do terço, na qual Nossa Senhora nos concede os 
maiores favores. Com certeza é a devoção mais bela e santa.”    ( Beato Clemente Merchisio) 
 

Mistérios do Rosário 

MISTÉRIOS GOZOSOS (segunda-feira e sábado) 

1. A encarnação do Filho de Deus. 

2. A visitação de Nossa Senhora a Santa Isabel. 
3. O nascimento do Filho de Deus. 
4. A Apresentação do Senhor Jesus no templo. 
5. A Perda do Menino Jesus e o encontro no templo. 

MISTÉRIOS DOLOROSOS (terça-feira e sexta-feira) 

1. A Oração de Nosso Senhor no Horto da Oliveiras. 

2. A Flagelação do Senhor. 



3. A Coroação de espinhos. 
4. O Caminho do Calvário carregando a Cruz. 

5. A Crucificação e Morte de Nosso Senhor. 

MISTÉRIOS GLORIOSOS (quarta-feira e domingo) 

1. A Ressurreição do Senhor. 
2. A Ascensão do Senhor. 
3. A Vinda do Espírito Santo. 
4. A Assunção de Nossa Senhora aos Céus. 
5. A Coroação da Santíssima Virgem. 

MISTÉRIOS LUMINOSOS (quinta-feira) 

1. O Batismo no Jordão. 
2. A auto-revelação nas bodas de Caná. 
3. O anúncio do Reino de Deus convidando à conversão. 
4. A Transfiguração. 
5. A Instituição da Eucaristia, expressão sacramental do mistério pascal. 

 

“ Para ser verdadeiramente devotos de Nossa Senhora, precisa imitar suas virtudes, o 
quanto está ao nosso alcance. Deveis guardar vossos pensamentos, amar o recolhimento 
e sobretudo rezar,  rezar.” (Beato Clemente Marchisio) 
 

Bênção do Santíssimo 

Tão sublime Sacramento, adoremos neste altar, pois o Antigo Testamento deu ao novo 
seu lugar. Venha a fé por suplemento os sentidos completar. 
Ao eterno Pai cantemos e a Jesus, o Salvador. Ao Espírito exaltemos, na Trindade eterno 
amor. Ao Deus uno e trino demos a alegria do louvor. Amém. 
 
 
Louvores a Deus 
 
Bendito seja Deus. 
Bendito seja seu santo nome. 
Bendito seja Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro Homem. 
Bendito seja o nome de Jesus. 
Bendito seja seu sacratíssimo Coração. 
Bendito seja seu preciosissímo Sangue. 
Bendito seja Jesus no Santíssimo Sacramento do altar. 
Bendito seja o Espírito Santo Paráclito. 
Bendita seja a grande Mãe de Deus, Maria Santíssima. 
Bendita seja sua santa e imaculada Conceição. 
Bendita seja sua gloriosa Assunção. 
Bendito seja o nome de Maria, Virgem e Mãe. 
Bendito seja São José, seu castíssimo esposo. 
Bendito seja Deus em seus anjos e em seus santos. 
 

 



Oração pela Igreja e pela Pátria 
 
- Deus e Senhor nosso, 
 
- protegei vossa Igreja,/ dai-lhe santos pastores e dignos ministros./ Derramai vossas 
bênçãos/ sobre nosso santo Padre, o Papa,/ sobre nosso Arcebispo,/ sobre nosso Pároco 
e todo o clero;/ sobre o Chefe da Nação e do Estado/ e sobre todas as pessoas/ 
constituídas em dignidade,/ para que governem com justiça./ Dai ao povo brasileiro/ paz 
constante/ e prosperidade completa./ Favorecei,/ com os efeitos contínuos de vossa 
bondade,/ o Brasil,/ este Arcebispado,/ a Paróquia em que habitamos/ e a cada um de nós 
em particular,/ e a todas as pessoas/ por quem somos obrigados a orar/ ou que se 
recomendaram/ a nossas orações./ Tende misericórdia/ das almas dos fiéis/ que padecem 
no purgatório;/ dai-lhes, Senhor,/ o descanso e a luz eterna. 
 
(Pai-nosso, Ave-Maria, Glória) 
 

-Graças e louvores se dêem a cada momento: 
-Ao santíssimo e diviníssimo Sacramento. 
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