
 

 

 

 

 

 

 

 

Neste dia da Festa da Sagrada Família, o 

apóstolo Paulo recorda-nos a nossa vo-

cação universal à santidade e algumas 

características da santidade no contexto 

da vida familiar.  

Por isso, hoje, vamos rezar a Ladainha 

dos Santos, recordando essa invocação 

na celebração do nosso Batismo.  

Vamos incluir nesta Ladainha a invoca-

ção de alguns santos, que foram avós de 

Jesus, que foram casal e pais de família, 

como Maria e José, que foram crianças e 

jovens, como Jesus, porque a santidade 

diz respeito a todos e é para todas as ida-

des. 

Palavra de Deus 

Irmãos: Como eleitos de Deus, santos e 

prediletos, revesti-vos de sentimentos de 

misericórdia, de bondade, humildade, 

mansidão e paciência. Suportai-vos uns 

aos outros e perdoai-vos mutuamente, se 

algum tiver razão de queixa contra outro. 

Tal como o Senhor vos perdoou, assim 

deveis fazer vós também. Acima de tudo, 

revesti-vos da caridade, que é o vínculo 

da perfeição. Reine em vossos corações a 

paz de Cristo, à qual fostes chamados 

para formar um só corpo. E vivei em ação 

de graças. Habite em vós com abundân-

cia a palavra de Cristo, para vos instruir-

des e aconselhardes uns aos outros com 

toda a sabedoria; e com salmos, hinos e 

cânticos inspirados, cantai de todo o co-

ração a Deus a vossa gratidão. E tudo o 

que fizerdes, por palavras ou por obras, 

seja tudo em nome do Senhor Jesus, 

dando graças, por Ele, a Deus Pai. (…) 
 

(2ª Leitura) 

Referências batismais 

Valorizar a invocação ou Ladainha dos 

Santos. Os santos foram o que nós so-

mos. Nós somos chamados a ser o que 

eles foram. A santidade começa em casa. 

Há que valorizar a santidade “de ao pé da 

porta”. Os pais e casais, os avós são, de-

vem ser, na família, os santos “de ao pé 

da porta” (Papa Francisco). 
 
Oração da Coroa de Natal 
para a memória do Batismo 

Porque os santos nos iluminam e são 

como estrelas que nos guiam no cami-

nho da fé, acendemos as velas da coroa 

de Natal. 

 

Sagrada Família de Nazaré: 

Queremos nascer de novo, 

e, de novo, queremos que a família  

seja o primeiro lugar 

do nosso nascimento, 



 

do nosso renascimento, 

do nosso crescimento. 

Seja a nossa família, como a Vossa,  

casa de acolhimento e reconhecimento, 

na prática generosa da partilha  

da Palavra, do Pão e do Perdão, 

das dores e fraquezas, 

das alegrias e esperanças. 

 

Acendemos estas velas 

e, com elas, todas as luzes do Presépio,  

para Vos pedirmos, hoje e sempre, 

a graça da santidade de ao pé da porta. 

 

Fazei de cada família  

verdadeira Igreja doméstica, 

onde brilhe a santidade dos pequenos gestos, 

no avô e na avó, que ensinam com paciência, 

no pai e na mãe, que criam os filhos com amor, 

nas crianças e jovens, 

o agora de um mundo novo, 

nos homens e mulheres que trabalham 

a fim de trazer o pão para casa, 

nos que cuidam dos frágeis e doentes 

e em todos aqueles que vivem perto de nós 

e são um reflexo da presença de Deus. 

Ámen. 
 
Atitudes pessoais 
para nascer de novo 

• Conhecer a vida do Santo com o 

nosso nome ou do nosso Santo prefe-

rido/querido. 

• Rezar todos os dias a seguinte oração: 

Senhor, como é bom  

partilhar o mesmo nome com o Santo (N.). 

Por sua intercessão renova o meu coração, 

concede-me a graça da santidade  

e faz brilhar no meu rosto a tua luz divina. 
 
Para a Catequese: 
• Rezar a oração. Escrever 3 caracte-

rísticas do Santo com o teu nome ou 

do Santo preferido.  

• Quando recomeçar a Catequese, traz 

o que escreveste para a Eucaristia, ou 

entrega aos teus Catequistas. 

 

 


