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Oração 
à Sagrada Família

Rezemos juntos esta oração do Papa Francisco 
à Sagrada Família de Nazaré:
 
“Jesus, Maria e José, em Vós contemplamos o esplendor 
do verdadeiro amor e, confiantes, a Vós nos consagramos.
 
Sagrada Família de Nazaré, tornai também as nossas 
famílias lugares de comunhão e cenáculos de oração, 
autênticas escolas do Evangelho e pequenas igrejas 
domésticas.
 
Sagrada Família de Nazaré, que nunca mais haja nas 
famílias episódios de violência, de fechamento e divisão; 
e quem tiver sido ferido ou escandalizado, 
seja rapidamente consolado e curado.
 
Sagrada Família de Nazaré, fazei que todos nos 
tornemos conscientes do caráter sagrado e inviolável 
da família e da sua beleza no projeto de Deus.
 
Jesus, Maria e José, ouvi-nos e acolhei 
a nossa súplica. Amém”.
 
 
        Sagrada Família de Nazaré, 
        rogai por nós!



7. Gesto 
concreto

Vamos separar um espaço especial em nossas 
casas para lembrarmos da presença de Deus? 
Pode ser algo simples com a Bíblia e a Cruz.

1
Prepare uma mesa com toalha, vela, Bíblia, uma imagem 
da Sagrada Família (se possível) e flores (se tiver).
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Membro da família 1: O sentido de formarmos uma família é vivermos o amor, 
gerando vida. Para que esse projeto seja bem-sucedido precisamos da presença 
de Deus, que é Vida e Amor, em nossa família.
Membro da família 2: O laço que une uma família é indissolúvel, assim como 
é eterno o amor de Deus. Jesus, quando esteve na terra, contou com uma família 
para o gestar e nutrir ao longo da sua vida.
Membro da família 3: O exemplo da Sagrada Família nos revela 
o potencial de bondade e de luz presente em toda família.
Canto: Abençoa, Senhor, as famílias amém. abençoa, 
Senhor, a minha também.
Oremos: Deus Pai, nós te pedimos pela nossa família. 
Queremos ser a Vossa pequena Igreja doméstica, e que o 
nosso lar reflita o amor com que nos criaste, livre e fortalecido. 
Que nos amemos cada dia mais, sabendo partilhar, com 
generosidade, os bens materiais e espirituais. Ensina-nos a 
crescer na santidade de vida. Que os mais velhos saibam dar bom exemplo. 
E que os mais jovens aprendam a viver no amor e a descobrir a sua vocação na vida. 
Dá-nos força para viver um amor incansável, sendo solidários com outras famílias 
necessitadas de pão, justiça, amor e compreensão.
Membro da família 1: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. 

Preparação do ambiente 

Oração Inicial
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Membro da família: Olhos nos olhos, digamos uns aos outros o quanto nos amamos 
e como perdoamos as faltas uns dos outros. “Nós somos a família de Deus, 
caminhando na estrada de Jesus”

Acolhendo uns aos outros

Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus (16,3-7.9-10.13-20)
Os fariseus vieram perguntar-lhe para pô-lo à prova: “É permitido a um homem rejeitar sua 
mulher por um motivo qualquer?”. Respondeu-lhes Jesus: “Não lestes que o Criador, no 
começo, fez o homem e a mulher e disse: Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe 
e se unirá à sua mulher; e os dois formarão uma só carne? 
Assim, já não são dois, mas uma só carne. Portanto, não separe o homem o que Deus uniu”. 
Ora, eu vos declaro que todo aquele que rejeita sua mulher, exceto no caso de matrimônio falso, 
e desposa uma outra, comete adultério. E aquele que desposa uma mulher rejeitada, comete 
também adultério”. Foram-lhe, então, apresentadas algumas criancinhas para que pusesse as 
mãos sobre elas e orasse por elas. Os discípulos, porém, as afastavam. Disse-lhes Jesus: 

4 Escuta da Palavra

“Deixai vir a mim estas criancinhas e não as impeçais, porque o Reino dos Céus é para aqueles 
que se lhes assemelham”. E, depois de impor-lhes as mãos, continuou seu caminho. Um jovem 
proximou-se de Jesus e lhe perguntou: “Mestre, que devo fazer de bom para ter a vida eterna?”. 
Disse-lhe Jesus: “Por que me perguntas a respeito do que se deve fazer de bom? 
Só Deus é bom. Se queres entrar na vida, observa os mandamentos”. – Quais?” – perguntou ele. 
Jesus respondeu: “Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso 
testemunho, honra teu pai e tua mãe, amarás teu próximo como a ti mesmo”. Disse-lhe 
o jovem: “Tenho observado tudo isso desde a minha infância. Que me falta ainda?”. 
Respondeu Jesus: “Se queres ser perfeito, vai, vende teus bens, dá-os aos pobres e 
terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me!”." 
Palavra da Salvação: Glória a vós, Senhor.
Fazer um momento de silêncio e meditar a Palavra no coração.

5 Aos olhos de Jesus

6 Diálogo da família com Deus

Membro da família 1: Jesus nos provoca a estar conscientes 
sobre o caráter sagrado e inviolável da nossa família como “lugar 
profético do Amor”.  Viver é amar e tudo que destrói esse amor 
nos faz esquecer o sentido da vida. Jesus aponta para a dignidade 
da mulher, portadora da vida. Nem mulher nem homem podem 
se sentir desprezados no matrimônio.

Membro da família 2: Nosso Mestre chama atenção para as crianças, fonte de esperança 
e exemplo de amor gratuito, de sinceridade. Devemos aprender Com elas a valorizar o 
essencial e protegê-las do consumismo e da futilidade. Membro da família 3: Continuando 
a nos trazer amorosamente a Verdade, o Evangelho nos apresenta o Jovem rico. Este jovem, 
como todos os jovens de ontem e de hoje, busca orientação para uma vida plena de sentido, 
de agir responsável. Jesus o chama para o essencial, segui-lo no amor e na partilha.
Toda a família: “Nós somos a família de Deus, caminhando na estrada de Jesus”.

Membro da família 1: Como está a nossa fé na presença de Deus em nossa família? Muitas 
vezes, diante de grandes problemas esquecemos que Deus se importa conosco. Ele não envia 
castigos nem doenças, mas sofre conosco os frutos do nosso egoísmo e das nossas limitações. 
Contudo, Jesus nos envia o Espírito de Amor para apontar as soluções. Lembremos: “Para Deus 
nada é impossível” (Lc 1,37).
Membro da família 2: Nossa família tem se fechado em seus problemas ou tem sido 
fonte de luz? Temos sido humildes para buscar ajuda quando precisamos? A vida cristã só é 
vivida em comunidade. A Igreja é uma comunidade de irmãos. Para sermos Igreja precisamos 
estar abertos a dar e receber.
Membro da Família 3: Lutamos juntos como família por uma sociedade justa e livre de 
preconceitos e sofrimentos? Quanto mais nossa família expressar o amor de Deus, mais esse 
amor estará presenta em nossas vidas. Nossos inimigos hoje são a 
depressão, a tristeza e o medo. Enfrentemos tudo como família, 
apoiados em Jesus, nosso libertador.
(Momento de partilha da família)
Toda a família: “Nós somos a família de Deus, caminhando na estrada 
de Jesus”. Reza-se a Ave-Maria e o Pai-nosso


