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Oração em Família

DEUS VISITA O PATRIARCA ABRAÃO E SUA ESPOSA 
SARA:
Após o chamado, Deus visita Abraão, como um via-
jante, e vem para falar-lhe da promessa de um fi-
lho. Abraão vê os três viajantes, os saúda e os aco-
lhe da melhor maneira possível. A tradição cristã 
vê nestes três viajantes como figura da Santíssima 
Trindade.

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 aparece a Abraão.
+ No maior calor do dia, Abraão vê três homens, cor-
re ao encontro deles e lhes oferece hospedagem.
+ Abraão oferece-lhes acolhida simples: água para 
lavar os pés e um pouco de pão. Entretanto, prepara 
muito mais pede a Sara para fazer pães novos, man-
da um criado preparar o melhor e mais tenro novi-
lho, oferece coalhada e leite.
+ Eles perguntam por Sara e falam que ela terá um 
filho. Diante disso o Patriarca silencia e Sara ao ou-
vir se põem a rir.
+ Eles questionam por que Sara riu, e ainda dizem: 
“Existe alguma coisa impossível para o Senhor?”

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 

“O Senhor apareceu a Abraão...” (Gn 18,1)
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Ambiente: Mesa, Bíblia, crucifixo, flor, vela acesa. esta Palavra?
+ Partilhe o encontro que você faz com Deus atra-
vés da Palavra, na Oração, na Eucaristia e no pró-
ximo.
+ Como você vive a acolhida, a solidariedade, a com-
paixão para com o próximo?
+ Fale da sua experiência de colocar-se a serviço do 
próximo na gratuidade.
+ Reflita: “Porque eu tive fome e me destes de comer; 
tive sede e me destes de beber; era peregrino e me 
acolhestes... todas as vezes que fizestes isso a um 
destes meus irmãos mais pequeninos, foi a mim 
mesmo que o fizestes” (Mt 25,35.40).

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.
+ Agradeça a Deus pela iniciativa de nos amar por 
primeiro: Ele nos criou por amor, e também nos sal-
vou pela morte e ressurreição de Nosso Senhor Je-
sus Cristo.
+ Peça a graça de Deus para viver o amor ao próxi-
mo segundo o exemplo de Abraão.
+ Reze pelas pessoas que acolhem ou já a acolheram 
você e, às vezes, até exageradamente.
+ Apresente em oração os migrantes que têm que 
deixar seu lar devido à fome, à perseguição, à guer-
ra...

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 compromisso 
que devo assumir?
 
6) REZAR O SALMO 14(15): Senhor, quem pode habitar 
na tua tenda?...


