
V. ORAÇÕES À SAGRADA FAMÍLIA 
 

Oração nº 1 (ver pagelas) 
 

Jesus, Maria e José, 

em Vós contemplamos 

o esplendor do verdadeiro amor, 

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 carácter sagrado e inviolável da família, 

da sua beleza no projecto de Deus. 

Jesus, Maria e José, 

ouvi-nos e acolhei a nossa súplica. 

Ámen 

(Francisco) 

 

 

 

 

Oração nº 2 
 

Oh, Deus, que na Sagrada Família  
nos deixastes um modelo perfeito de vida familiar  

vivida na fé e na obediência de Vossa vontade.  

Ajudai-nos a ser exemplo de fé e amor aos Vossos mandamentos.  

Socorrei-nos na nossa missão  

de transmitir a fé aos nossos filhos.  

Abri seu coração para que cresça neles  

a semente da fé que receberam no batismo.  

Fortalecei a fé dos nossos jovens,  

para que cresçam no conhecimento de Jesus.  

Aumentai o amor e a fidelidade em todos os casais,  

especialmente naqueles que passam  

por momentos de sofrimento ou dificuldade.  

Unidos com José e Maria,  

pedimo-Vos por Jesus Cristo vosso Filho, nosso Senhor. 

 Amem. 

(Bento XVI) 
 

  



Oração nº 3 
 

Ó Deus, de quem procede toda paternidade no céu e na terra,  

Pai, que és Amor e Vida,  

faz que cada família humana sobre a terra se converta,  

por meio de teu filho, Jesus Cristo “nascido de Mulher”,  

e mediante o Espírito Santo, fonte de caridade divina,  

em verdadeiro santuário da vida e do amor  

para as gerações que se renovam.  

Faz que tua graça guie os pensamentos e as obras dos esposos 

 para o bem de suas famílias e de todas as famílias do mundo.  

Faz que as jovens gerações encontrem na família  

um forte apoio para humanidade e seu crescimento, na verdade e no amor.  

Faz que o amor, reafirmado pela graça do sacramento do matrimónio,  

se revele mais forte de que qualquer debilidade e qualquer crise,  

pelas quais às vezes passam nossas famílias.  

Faz, finalmente, te pedimos por intercessão da Sagrada Família de Nazaré́,  

que a Igreja em todas as nações da Terra  

possa cumprir frutiferamente sua missão na família e por meio da família.  

Tu que és a Vida, a Verdade e o Amor, na unidade do Espírito Santo.  

Amém!  

(S. João Paulo II) 

 

 

Oração nº 4 
 

Pai do Céu, 

Vós nos destes um modelo de vida 

na Sagrada Família de Nazaré. 

Ajudai-nos, ó Pai amoroso, 

a fazermos de nossa família outra Nazaré, 

onde reinem o amor, a paz e a alegria. 

Que nós possamos ser profundamente contemplativos,  
intensamente eucarísticos e vibrantes de júbilo. 
Ajudai-nos a permanecer unidos, pela oração familiar, 

nas horas alegres e nas horas de tristeza. 

Ensinai-nos a ver Jesus nos membros de nossas famílias, 

especialmente nos momentos dolorosos. 

Que o coração eucarístico de Jesus 

torne os nossos corações humildes como o Seu 

e nos ajude a cumprir, santamente, os nossos deveres familiares. 

Que nos amemos uns aos outros 

como Deus ama cada um de nós, 

sempre mais, em cada dia. 

Que possamos perdoar as ofensas uns dos outros 

como o Senhor perdoa os nossos pecados. 

Pai de bondade e de amor,  
ajudai-nos a receber tudo o que nos concedeis  

e a dar generosamente o que nos pedis. 
Coração Imaculado de Maria, causa da nossa alegria, rogai por nós. 

São José, rogai por nós. 

Santos Anjos da Guarda, guiai-nos e protegei-nos. 
Ámen. 

(Santa Teresa de Calcutá) 

 



Oração nº 5 
 

Deus, nosso Pai, 

somos irmãos e irmãs em Jesus, vosso Filho, 

e uma família, formada pelo vosso Espírito. 

Abençoai-nos com a alegria do amor. 

Imitando a Sagrada Família de Nazaré,  

tornai-nos pacientes e compassivos, 

amáveis e generosos, 

acolhendo os que mais precisam. 

Ajudai-nos a viver o perdão e a paz. 

Aumentai a nossa fé e fortalecei a nossa esperança. 

Ensinai-nos a viver, na gratidão, o dom da vida que partilhamos. 

Protegei todas as famílias com a vossa graça e com as vossas bênçãos. 

Nós vo-lo pedimos por Cristo Nosso Senhor, na unidade do Espírito Santo. 

Ámen. 
 

Oração nº 6 
 

Senhor Jesus, vós vivestes, nesta terra, 

no seio da Sagrada Família. 

Dignai vos encaminhar a nossa família 

para o Pai de toda bondade e misericórdia, 

mantendo-a unida na comunhão do vosso Espírito de amor. 

Fazei do nosso lar uma imagem da Santíssima Trindade,  

uma verdadeira "Igreja doméstica", 

uma comunidade viva, orante e ativa, 

na grande família da vossa Igreja santa.  

Tornai-nos dóceis aos ensinamentos da Igreja,  

especialmente os do Santo Padre,  

pastor universal e vosso vigário na terra. 

Senhor Jesus, ensinai-nos a andar 

pelos caminhos da caridade divina 

onde a vocação pessoal de cada um floresce e se realiza. 

Senhor Jesus, concedei-nos a pureza de coração 

e a graça de nos abandonar inteiramente nas mãos da vossa Santa Mãe, 

para que ela nos entregue a vós, 

como vós no la entregastes junto à cruz. 

 

Deus Pai, vós nos destes o vosso Filho, 

autor de nossa salvação, 

manifestando assim infinito amor por todos os homens.  

Ensinai-nos a acolher a sua Palavra, fonte de felicidade, 

a contemplar os divinos mistérios e a vivê-los em cada dia. 

 

Espírito de verdade e de amor,  

moldai, em cada um de nós,  

um coração "manso e humilde" como o de Jesus,  

atento à unidade de nossa família,  

ágil no serviço aos seus membros  

e capaz de se abrir a todos os nossos irmãos,  

especialmente os que sofrem de solidão e abandono. 

 

 

 



Virgem Maria,  

Mãe do Verbo encarnado e Mãe da Igreja,  

confiamos a nossa família ao vosso terno cuidado:  

apresentai-a ao vosso divino Filho  

para que lhe seja inteiramente consagrada  

por meio do vosso Imaculado Coração. 

Ensinai-nos o segredo do vosso “Sim”  

para que façamos o que Jesus nos diz,  

em humilde e confiante obediência,  

fonte de alegria e de liberdade. 
 
São José, castíssimo esposo da Virgem Maria,  

que cuidastes de Jesus como pai, 

ensinai-nos, pelo vosso exemplo de silêncio, oração e trabalho humilde,  

a  sermos servidores do Pai celeste e uns dos outros, 

para construirmos famílias fundadas sobre a rocha, 

que é Cristo, “Caminho, Verdade e Vida”. 

Ámen.  
(Henri Brincard) 

 

 

Oração nº 7 
 

Ó Sagrada Família de Nazaré,  
testemunha da bondade misericordiosa do Senhor,  

abençoai todas as famílias do mundo. 

Suscitai santos desejos no coração dos jovens.    

Imprimi um espírito de pureza e respeito mútuo  

na alma dos namorados. 

Conservai um amor firme e generoso  

na intimidade dos casais.    

Desenvolvei o sentido de uma vida fecunda  

nas escolhas dos pais.    

Fazei que todas as famílias cristãs  

sejam sinais eloquentes  

do amor de Deus pelos homens,  

pequenas igrejas domésticas,  

onde a graça possa produzir  

abundantes frutos de santidade.   

Amém 

 

 

 

 

Oração nº 8 
 

Ó afortunada Casa de Nazaré, 
sejas eternamente bendita pelos anjos e pelos homens! 

Dentro dos teus muros, recebes  Jesus, Príncipe da Paz,  

fonte de amor verdadeiro.  

Guardas Maria, a cheia de graça  

e acolhes José, o homem justo,  

o modelo perfeito de cada pai. 

 



Ó Sagrada Família de Nazaré,  

protege as nossas famílias cristãs.  

De ti, aprendam  o amor à oração,  

ao acolhimento e à doação recíproca. 

Só vós, Jesus, Maria e José,  

podeis trazer aos nossos lares cristãos  

estas virtudes indispensáveis,  

das quais depende a paz familiar.  

Nós vos pedimos,  

fazei desaparecer das nossas famílias  

as divisões, as discórdias, os ciúmes,  

as suspeitas, a intolerância e o azedume,  

inimigos da quietude e da felicidade.  

 

Velai pela nossa casa,  

e afastai dela todo o mal.  

Amém. 

 


