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Oração em Família

O SONHO DE JACÓ EM BETEL:
Após a morte de Abraão e Sara, Isaac e Rebeca geram 
Esaú e Jacó. Jacó, em viagem, ao descansar, tem um 
sonho. O local desse sonho é chamado por Jacó de 
Betel, que significa Casa de Deus (Gn 22,17).

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 28,10-22 (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.
+Jacó, obediente a seus pais, Isaac e Rebeca, vai à 
casa de seu tio chamado Labão. No caminho, resol-
veu passar a noite em um certo lugar.
+ Pega uma pedra como travesseiro e dorme.
+ Sonha com uma escada que ligava a terra ao céu 
e sobre essa escada subiam e desciam os anjos de 
Deus.
+ Na ponta do alto da escada estava o Senhor que se 
revela a Jacó: “Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu 
pai, e o Deus de Isaac”.
+ Deus reafirma a promessa feita a Abraão: “A terra 
sobre a qual dormiste, eu a dou a ti e à tua descen-
dência”... “numerosa como a poeira do solo”. “Eu es-
tou contigo”... “não te abandonarei enquanto não ti-
ver realizado o que te prometi”.
+ Jacó acorda e diz que o lugar é: “a casa de Deus e a 
porta do céu”. Por isso dá ao local o nome de Betel 
que significa casa de Deus.
+ Jacó, por sua vez, também se compromete com 
Deus.

3) MEDITAR: 
O que o texto diz para mim, para minha família? 
Colocar-se diante da Palavra como seu verdadeiro des-

“Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaac” (Gn 28,13)
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Ambiente: Mesa, Bíblia, crucifixo, flor, vela acesa. tinatário. Qual é a vontade de Deus para você segundo 
esta Palavra?
+ Pense na experiência profunda de Deus que Jacó 
teve.
+ Deus promete acompanhar Jacó: “Eu estou conti-
go e te guardarei em todo lugar aonde fores...” Com-
pare esta promessa com a que Jesus nos faz quando 
subiu aos céus: “Eis que eu estou convosco todos os 
dias, até o fim” (Mt 28,20).
+ Jacó está apenas no início de sua caminhada e 
pensa mais em receber do que em dar: proteção, 
vestuário, saúde... Trata-se de uma fé iniciante, mas 
o importante é a abertura que ele dá a Deus. Como é 
sua relação com Deus?
+ No evangelho de São João, o próprio Jesus faz re-
ferência a esse texto quando chama Natanael (Bar-
tolomeu): “Vereis o céu aberto e os anjos de Deus su-
bindo e descendo sobre o Filho do Homem” (Jo 1,51). 
Jesus é a escada, é o caminho para o céu. Jesus, em 
seu Mistério Pascal, liga o céu e a terra pela sua cruz 
e ressurreição. Pense nisso!

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 presença de Jesus em sua 
vida.
+ Peça a graça de Deus para que você amadureça 
ainda mais sua comunhão e intimidade com ele.
+ Reze pela sua família, amigos e comunidade para 
que sejam perseverantes no seguimento a Jesus 
Cristo.

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 91(90): Quem habita na proteção do 
Altíssimo...


