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HISTÓRIA DA SAGRADA FAMÍLIA 

A Sagrada Família é a devoção à família de Jesus de Nazaré composta 

por Jesus, Maria e José. A sua festa é celebrada no primeiro domingo após o 

Natal. 

História da devoção à Sagrada Família 

A devoção à Sagrada Família começou a ter grande popularidade no 

século XVII, quando os cristãos começaram a prestar atenção ao facto de que 

Jesus, o Filho de Deus, desceu do céu e se fez homem dentro de uma família. Ele 

nasceu numa família comum. Os seus pais eram pessoas comuns, simples, 

trabalhadores, como tantas famílias espalhadas pelo mundo. 

Maria, uma dona de casa, José um carpinteiro e Jesus, um filho exemplar 

e obediente. Uma família feliz e simples. Depois que os cristãos descobriram esta 

riqueza maravilhosa, a devoção foi-se propagando com velocidade pela Europa 

e, mais tarde, pelo continente americano, tanto de norte a sul. A festa da Sagrada 

Família foi instituída pelo papa Leão XIII, em 1883. Depois disso, foi estendida 

pelo papa Bento XV a toda a Igreja Universal. 

Modelo para toda família 

Toda família é chamada a imitar as virtudes da Sagrada Família. A 

Sagrada Família vive por Deus e para Deus. O seu projeto é sempre fazer a 

vontade de Deus. A sagrada Família é a própria escola de todas as virtudes. 

O Papa Leão XIII escreveu: “Os pais de família têm em São José um 

modelo admirável de vigilância e solicitude paterna; as mães podem admirar na 

Virgem Santíssima um exemplo insigne de amor, de respeito e de submissão; os 

filhos têm em Jesus, submisso a seus pais, um exemplo divino de obediência”. 

 

Imagem da Sagrada Família 

As cenas da Sagrada Família são das mais representadas nas artes, 

principalmente na pintura com as cenas da natividade e da fuga para o Egipto. A 

devoção espalhou-se pelo mundo inteiro, pois, Maria Santíssima e São José são 

os maiores exemplos de união, obediência e de temor a Deus. 
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Devoção a Sagrada Família 

O papa Leão XIII disse: “Quando Jesus, Maria e José são invocados em 

casa, é propícia a manutenção da caridade na família através do seu exemplo e 

trato celestial; assim, uma boa influência é exercida sobre a conduta dos 

membros da família; da mesma forma, a prática da virtude é incitada; e, desse 

modo, as dificuldades que por toda parte querem atormentar a raça humana, 

serão mitigadas e tornadas mais fáceis de suportar” 

Maria Santíssima na Sagrada Família 

Como mulher temente a Deus, sempre disse Sim: “Eis aqui a serva do 

Senhor, faça-se em mim segundo a sua palavra. (Lc.1, 38)”. Acompanhando o 

seu Filho por toda a história da nossa Salvação, Maria nos dá todos os exemplos 

de como seguir Jesus para chegar a Deus. 

Viveu toda a sua vida dedicada a Jesus, ajudando a prepará-lo para tudo 

o que tinha de viver e sofrer. Estava presente no primeiro milagre nas Bodas de 

Caná, onde deu uma recomendação que serve para todo cristão: “fazei tudo o que 

Ele vos disser”.  Esse pedido de Maria continua vivo até hoje, que sigamos Jesus 

para a nossa Salvação. 

Maria estava presente no início da Igreja, após a Ascensão de Jesus e 

continua até os dias de hoje, levando  todos para o Sagrado Coração de Jesus. 

Maria disse em Fátima que quer a Salvação de todos. “Maria guardava tudo em 

seu coração, e Jesus crescia em sabedoria e graça, diante de Deus e dos 

homens”. (Lc 2.41-52). 

 

São José na Sagrada Família 

Homem justo, conforme São Mateus 1:19, pai e esposo fiel, carpinteiro, 

trabalhador, obediente aos pedidos e ordens de Deus. Um Anjo apareceu a São 

José e disse: “José, filho de David, não temas receber Maria por tua mulher, 

porque o que dela vai nascer é obra do Espírito Santo de Deus”. (Mt 1,20) 

Foi sempre o defensor de Maria e Jesus, e com o trabalho simples de 

carpinteiro dava sustento para a Sagrada Família. Quando Herodes quis matar 

Jesus, José recebeu uma ordem de Deus para fugir para o Egito para proteger 

Jesus, e ele obedeceu. 

Trabalhador, humilde, santo, escolhido por Deus para o maior 

compromisso de todos, que foi dar sustento para a Sagrada Família. Homem de 
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Deus, homem puro que respeitou a virgindade de Maria, segundo os desígnios de 

Deus. Exemplo de vida dedicada a Deus. 

Jesus Cristo na Sagrada Família 

O Filho de Deus, o Verbo Eterno que se fez carne e habitou entre nós. A 

prova maior do amor de Deus por nós, como diz São Paulo: “Ele aniquilou-se a 

si mesmo deixando sua condição divina e assumindo a condição humana”. 

Jesus viveu uma vida comum, ordinária e oculta até se manifestar ao 

mundo. Foi obediente a seus pais, um filho exemplar como nos disse o 

evangelista Lucas. Ele viveu como filho, humano. Precisou da ternura, do 

cuidado e do carinho de seus pais. Durante a maior parte de sua vida terrena, 

Jesus viveu numa família humana comum, a Sagrada Família de Nazaré! 

A IMAGEM DA SAGRADA FAMÍLIA 

A imagem da Sagrada Família fala por si só. Trata-se de uma família, 

santa, sagrada. E, apesar de falar por si só, ela tem vários símbolos 'escondidos', 

especialmente nas cores de cada personagem. Por isso, conheça agora os 

símbolos da imagem da Sagrada Família. 

A postura da Sagrada Família 

A postura da Sagrada Família é uma postura de pessoas que se amam, se 

respeitam e se veneram. Em todas as representações da Sagrada Família, 

podemos ver essa marca. Trata-se de uma família onde reina o amor. E esta é uma 

grande mensagem desta imagem: o amor, o respeito e a veneração mútua devem 

reinar em nossas famílias. 

O manto de Maria na imagem da Sagrada Família 

O manto de Maria na imagem da Sagrada Família é azul. O azul 

representa ao céu e a verdade. O manto azul simboliza a proteção celeste de Nossa 

Senhora e o poder de intercessão que ela tem como mãe, diante de seu filho Jesus. 

Simboliza também a proteção maternal que ela deu a Jesus enquanto ele era 

pequeno e a proteção maternal que ela dá a todo fiel que que se entrega como 

filho em suas mãos. 
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O véu banco de Nossa Senhora 

O véu branco de Nossa Senhora representa a pureza e a santidade da 

Virgem Maria. É também uma afirmação simbólica da sua virgindade. 

A túnica vermelha de Maria na imagem da Sagrada Família 

A túnica vermelha de Maria na imagem da Sagrada Família tem dois 

significados. O primeiro é que a cor vermelha é a cor do fogo e do Espírito Santo 

e simboliza, portanto, que Maria é cheia do Espírito Santo. O Segundo significado 

é que Maria é mãe. A túnica vermelha era usada pelas mulheres da Palestina para 

indicar que eram mães. Assim, o véu branco e a túnica vermelha de Maria 

indicam que ela é 'virgem e mãe'. 

A túnica branca do menino Jesus 

A túnica branca do Menino Jesus na imagem da Sagrada Família 

simboliza a pureza de coração e a santidade, características claras deste Menino 

Santo que é o Filho de Deus. Simboliza também a pureza de coração de todas as 

crianças. Pureza pela qual é preciso ter o máximo respeito, protegendo as crianças 

e evitando que elas sofram qualquer tipo de violação. 

A roupa de São José na imagem da Sagrada Família 

A roupa de São José (manto e túnica) na cor marrom, simboliza a 

humildade e nos ensina que Deus está ligado com aquilo que é simples e comum. 

O marrom é a cor da terra, denotando a simplicidade. É também a cor da madeira, 

mostrando que São José era um carpinteiro, um homem simples e trabalhador. O 

marrom de São José nos ensina que Deus está profundamente ligado a tudo aquilo 

que é simples e corriqueiro. Este símbolo valoriza muito todos os aspectos da 

vida humana, principalmente aqueles que julgamos simples demais e até 'sem 

valor. Para Deus, tudo o que diz respeito ao ser humano tem valor. Tanto que, 

por causa do ser humano, Deus enviou a nós seu Filho Único. 

A DEVOÇÃO DO CULTO À SAGRADA FAMÍLIA 

A devoção do culto à Sagrada Família consta dos primórdios da Igreja, 

mas é no século XIX que ganha especial visibilidade. Duas associações de 

famílias cristãs consagradas à Sagrada Família estão na base de um amplo 
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movimento de devoção à Sagrada Família, em diversas dioceses de França, 

Espanha, Itália e Portugal: uma em Liege, dos Padres Redentoristas, (1845) 

aprovada pelo Papa Gregório XVI e outra em Lion, fundada por um Jesuíta, Padre 

Francisco Filipe Francoz, (1861) aprovada por Pio IX. Em 1886 o Papa Leão XIII 

fez, a pedido de numerosos Bispos, a consagração de todas as famílias cristãs à 

Sagrada Família. Em 1892, com o Breve Apostólico Neminen Fugit, instituiu a 

Associação universal das famílias cristãs consagradas à Sagrada Família, 

unificando, assim, as diversas associações e movimentos que haviam surgido em 

torno da Sagrada Família, e confiou a Associação à vigilância do Cardeal Vigário 

do Papa em Roma. Em 1893 institui a festa litúrgica da Sagrada Família, que 

Bento XV em 1921 se estendeu à Igreja universal. Em 1928, Pio XI encarregou 

o Procurador-geral da Congregação dos Filhos da Sagrada Família de orientar e 

dinamizar a Associação. Nesta fonte, bebeu também Monsenhor Joaquim Alves 

Brás, Fundador, do Instituto Secular das Cooperadoras da Família. Mons. Brás 

indicou ao Instituto como primeiro meio para realizar o seu fim específico: 

Promover o culto da Sagrada Família, levando as famílias a entronizar em 

seus lares a Sagrada Família e a fazerem-lhe a consagração. 

  

A VISITA MENSAL DA SAGRADA FAMÍLIA AOS LARES   

A Visita Mensal da Sagrada Família aos Lares visa:  

 Despertar nas famílias este mistério de amor revelado na Família de 

Nazaré; 

 Estimular nas famílias a admiração e contemplação do modelo por 

excelência de vida familiar, baseada no amor recíproco, na oração, no 

diálogo e na partilha; 

 Ajudar cada família a descobrir-se como o lugar que dá continuidade 

ao mistério da Incarnação do Verbo de Deus e do mistério da Salvação; 

 Proporcionar às famílias a reflexão da Palavra de Deus, para iluminar 

a sua vida pessoal e familiar; 

 Incentivar as famílias à imitação das virtudes da Sagrada Família; 

 Despertar nas famílias o sentido de serem "igrejas domésticas"; 

 Contribuir para a celebração de missas pela santificação das famílias. 

Em suma, esta iniciativa consiste em se formar grupos de trinta 

famílias. Cada grupo tem um(a) responsável um (a) zelador (a), que 
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zelará pela normal circulação do oratório entre as respectivas famílias. 

A cada família é fixado o dia em que recebe mensalmente a visita da 

Sagrada Família, comprometendo-se, a passar o oratório à família 

seguinte.  

O Oratório portátil da Sagrada Família 

A Sagrada Família é um pequeno oratório portátil que encerra as imagens de 

Jesus Cristo, Maria e José, com o qual as famílias poderão fazer a sua oração.  

O oratório contém na sua estrutura de madeira, uma pequena caixa de esmolas 

com uma gavetinha fechada e cuja chave está na posse da zeladora do local, pessoa 

encarregada de recolher as esmolas e de as entregar ao pároco que mandará rezar uma 

missa mensal pelas famílias da paróquia, em especial aquelas que recebem o 

oratório. 

O oratório, destinado ao culto da Sagrada Família, circula pelos lares do lugar 

que demonstrem o desejo da sua presença. O período de permanência em cada lar é de 24 

horas (uma noite e um dia). A passagem do oratório pelas casas deve cumprir os dias 

estipulados para cada família bem como o tempo atribuído a cada casa.  

Esta simpática obra de apostolado de oração e de caridade teve início com a 

formação de um coro (grupo de famílias pertencentes à mesma zona ou bairro) de 30 

famílias, entre as quais foi escolhida uma zeladora. A cada família foi indicado um dia 

fixo de cada mês para receber em casa a visita dos santos Hóspedes, sendo reservado à 

zeladora os dois últimos dias do mês. Durante 24 horas deve fazer-se com que arda 

uma lamparina de azeite ou uma vela de cera diante das santas imagens. Toda a 

família se reúne em oração para receber, e para se despedir, de Jesus, Maria e José. 

 

A Sagrada Família vem a nossa casa para nos ajudar a imitá-la e, muito 

especialmente, para nos confirmar na nossa fé, para nos fortalecer na nossa 

esperança e para nos estimular na nossa caridade; para ser o espelho diante do 

qual nos havemos de rever, para nos ajudar a enfrentar as dificuldades e os 

problemas do dia-a-dia, não só dos que encontramos fora de casa, mas também e 

sobretudo, dos que se nos apresentam na vida do lar. 

O Culto da Sagrada Família  

 Cada oratório está reservado às pessoas que participam no mesmo 

grupo; isto é, que vivem na mesma área, zona ou bairro, 

movimentando-se, em círculo, de casa em casa. Depois de 

terminada uma volta completa por todos os participantes, inicia-se 

um novo ciclo. 



8 

 

 

 No final de cada ciclo; isto é, quando o oratório volta à primeira 

casa, que é a casa da zeladora, esta, abre a caixa, retira as esmolas 

para as entregar na igreja (cartório) e, ela própria, inicia um novo 

ciclo, mantendo o oratório em sua casa pelo período de dois dias 

antes de o entregar na casa seguinte.  

 

 Ninguém é obrigado a receber o oratório em sua casa ou a 

contribuir para a caixa das esmolas e, em qualquer altura, poderá 

anunciar a sua vontade de sair do círculo. 

 

 Nunca é recusada a presença do oratório a novas famílias que se 

instalem na aldeia e demonstrem interesse em recebê-lo em sua 

casa. 

 

 O oratório é entregue, ao anoitecer, à família a quem cabe honrar a 

Sagrada Família no dia seguinte. 

 

 Depois de aberto, o oratório deve permanecer alumiado com uma 

lamparina de azeite ou uma vela de cera. 

 

 As famílias devem rezar uma breve oração diária diante da imagem 

ou, melhor ainda, o cerimonial de oração da recepção e da 

despedida do livro Visita Mensal da Sagrada Família distribuído 

pelas zeladoras, pois tem prescritas as indulgências próprias. 

 

 Procuremos incentivar esta devoção hoje mais que nunca, rezando 

e pedindo a Deus por todas as nossas famílias. 

 

NOTA: Quem quiser ter em casa a visita da imagem da Sagrada 

Família deve contactar a responsável ou zeladora do local para 

eventualmente e segundo as possibilidades a poder receber ou 

contactar o Cartório Paroquial. 

O pároco, 


