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Oração em Família

A VOCAÇÃO DE ABRAÃO - INÍCIO DA HISTÓRIA DOS 
PATRIARCAS NO ANTIGO TESTAMENTO
Deus chama Abraão para seguir para uma nova 
terra. Deus promete terra, descendência e bênção. A 
primeira promessa vai realizar-se no êxodo com a 
posse da Terra Prometida. A segunda promessa co-
meça a realizar-se a partir do nascimento de Isaac. 
A terceira promessa vai realizar-se com Jesus Cristo, 
descendente de Abraão, que derrama a sua bênção 
sobre toda a humanidade através do mistério pas-
cal, sua morte e ressurreição.
Primeiramente o texto bíblico o chama de Abrão 
(pai exaltado), mas a partir do capítulo 17, 5 (Gn 17,5) 
seu nome é mudado para Abraão (pai de uma mul-
tidão). Na Bíblia a mudança de nome significa mu-
dança em seu destino e missão. Também Sarai, sua 
esposa, terá seu nome mudado para Sara e ambos 
nomes significam “princesa”. Sara será mãe de reis.

1) Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vos-
sos fiéis e acendei neles o fogo do Vosso Amor. En-
viai o Vosso Espírito, e tudo será criado e renovareis 
a face da terra.
Oremos: Ó Deus, que instruístes os corações dos 
vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que 
apreciemos retamente todas as coisas segundo o 
mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consola-
ção. Por Cristo Senhor Nosso. Amém!

2) LER: Gn 12,1-9  (em sua Bíblia)
O que a Palavra diz em si? É Deus que fala para você. 
Ler lentamente e com atenção. Releia o texto. Procure 
apenas guardar o texto na memória. Enquanto você lê, 
imagine a cena. Descubra os detalhes do texto. Conte o 
texto que leu.
+ Deus chama Abrão a ir para uma outra terra.
+ Deus promete terra, descendência e bênção.
+ Abrão parte para a terra de Canaã com sua mu-
lher Sarai e seu sobrinho Ló.
+ Quando parte, Abrão conta com 75 anos.

“Sai da tua terra...” (Gn 12,1)
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Ambiente: Mesa, Bíblia, crucifixo, flor, vela acesa. 3) MEDITAR: 
O que o texto diz para mim, para minha família? 
Colocar-se diante da Palavra como seu verdadeiro des-
tinatário. Qual é a vontade de Deus para você, segundo 
esta Palavra?
+ Você já fez alguma vez a experiência de mudar-se 
para outro lugar? Fale dessa experiência.
+ Como você vive o chamado que Deus lhe faz des-
de o seu Batismo?
+ Deus pede a Abraão que saísse de Ur da Caldéia. 
Esta era a vontade de Deus. Qual é a vontade de 
Deus para a sua vida?
+ Abrão tinha 75 anos quando Deus o chamou. Você 
lembra qual foi o dia do seu chamado? O dia do seu 
Batismo?

4) ORAÇÃO: 
O que a Palavra me faz dizer a Deus?
A partir desta Palavra lida, falar, responder a Deus, fa-
zendo orações que podem ser: louvor, agradecimento, 
súplica, pedido de perdão... Deixe Deus ouvir o que está 
em seu coração depois de ter ouvido e meditado a Pala-
vra.
+ Você é um discípulo, uma discípula de Jesus Cris-
to. Agradeça a Deus pelo chamado à vida cristã.
+ Peça a Deus a graça de viver em coerência com a 
Palavra de Deus.
+ Reze pelos irmãos na fé para tenham força de vi-
ver sua vocação. Mencione as lideranças, os Padres 
de sua comunidade; o Bispo; o Papa Francisco.

5) CONTEMPLAÇÃO: 
O que a Palavra me faz contemplar?
Ver com os olhos de Deus. Neste momento, não digo ne-
nhuma palavra, há só silêncio. Contemplo este caminho 
que Deus propõe pela sua Palavra. Contemplo a minha 
vida a partir desta Palavra. O que minha vida muda a 
partir da vivência desta mensagem? Qual o compromis-
so que devo assumir?
 
6) REZAR O SALMO 1: Feliz o homem...


