
 

Catequese em Família – Vocação à santidade 

Material: Computador ou um Tablet; 

Dinâmica: Ler o texto proposto, ter um momento de diálogo familiar com a ajuda de 

perguntas, refletir nos conselhos do Papa Francisco, compromisso familiar para pôr em prática 

estes conselhos e um momento de oração em família. 

Textos: 

https://juvenil.net/index.php/crescer/506-jovens-que-mudaram-o-mundo-chiara-luce-badano 

Diálogo:  

1. Que mais me chamou a atenção na história da Chiara? 

2. Qual foi a sua missão de vida? E essa missão é uma vocação? 

3. Qual a minha vocação/missão primeira? 

4. Se a minha primeira vocação é a santidade como e quando a ponho em ação? 

5. A família é este primeiro santuário de concretizar esta vocação à santidade, mas 

como? 

 

Síntese: Treze conselhos do Papa Francisco (Homilia do dia 14 de abril, na Basílica São Paulo 

Fora dos Muros), para sermos santos: 

1. Santo não é super-herói; 
2. Inimigos podem ser santos; 
3. Não existe curso de santidade; 
4. Santidade é vocação para todos; 
5. Servir com alegria; 
6. Não é privilégio de poucos; 
7. Santidade em comunidade – ninguém é santa sozinha; 
8. Não precisa ser padre ou bispo; 
9. Santos no dia-a-dia; 
10. Cara de “santinho” – mais que parecer tem de ser. 
11. Pais e avós santos – no amor familiar 
12. Sem maledicência e crítica ao próximo; 
13. Rezar para ser santo; 
 

Compromisso: Escolher três conselhos, partilhar em família e acompanhar a prática na minha 

vida. 

 

Momento de Oração: Vem, Senhor Jesus, verdadeiro Filho de Deus, bom e belo Pastor, 

caminha hoje sobre as águas que agitam o nosso mundo atribulado. Abre os nossos ouvidos e 

o nosso coração à Tua voz que acalma, chama e envia. Dá firmeza ao nosso caminhar, infunde 

em nós a Tua coragem, ensina-nos a reconhecer em cada dificuldade, em cada momento de 

dor ou de incerteza, a Tua presença que dissipa todo o medo. Sobe para a barca da nossa vida 

para seres o dono do leme, pois seguros navegamos sempre que estás no meio de nós. Aceita 

a nossa gratidão e o nosso louvor, Senhor Jesus, verdadeiro Filho de Deus, Bom e belo Pastor. 

Ámen! 

 

Pai Nosso… 

https://juvenil.net/index.php/crescer/506-jovens-que-mudaram-o-mundo-chiara-luce-badano

