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Oração em Família

JACÓ PASSA A SER CHAMADO ISRAEL:
Jacó está voltando para a casa paterna depois de 
22 anos e teme o reencontro com Esaú. Jacó retor-
na mudado, o sofrimento o fez mudar, tanto é que 
irá chamar Esaú de “meu senhor” e a si próprio “seu 
servo”. Deus vai ao encontro de Jacó, muda-lhe o 
nome e lhe dá a bênção.

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 prepara-se para o encontro com Esaú (envia 
presentes, reza).
+ Fica sozinho.
+ Aparece alguém que se põe a lutar com ele.
+ Jacó pede que o abençoe e seu nome é mudado 
para Israel.
+ Jacó/ Israel dá ao lugar o nome de “Fanuel”.
+ Jacó/ Israel ficou manco porque foi ferido na coxa.

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?
+ Jacó teme o reencontro com Esaú. Entretanto, faz 
os preparativos e reza. Diante dos desafios é funda-
mental também que façamos a nossa parte e reze-
mos.
+ O tempo fez com que Jacó deixasse de confiar em 
suas forças. Por isso, com humildade, ele procura a 
reconciliação com Esaú. E o encontro com Deus fará 
com que Jacó deposite no Senhor sua confiança que 

“E ali mesmo o abençoou!” (Gn 32,30)
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Ambiente: Mesa, Bíblia, crucifixo, flor, vela acesa. confirmará sua transformação com a mudança do 
nome e a bênção. Como você procura viver a vida de 
fé no seu dia a dia? Confiando só em suas forças ou 
buscando a sintonia com a vontade de Deus?
+ O nome Jacó significa “aquele que agarra pelo cal-
canhar” e passa a ser chamado Israel “aquele ou o 
homem que luta com Deus”. Nós, pelo Batismo, fo-
mos convidados a uma nova identidade: “nos reves-
tir de Cristo”. Reflita sobre as mudanças que já ocor-
reram em sua vida e aquelas que você tem se esfor-
çado para que ocorram.

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.
+ Reze pelas pessoas com as quais você já teve sérias 
dificuldades. Peça a Deus que as abençoe.
+ Pelo Batismo nossa identidade está ligada pro-
fundamente com a vida de Cristo, e essa união, que 
nos leva à conversão, deve transparecer em nossas 
palavras e atitudes.
+ Peça a graça de Deus para viver mais intensamen-
te sua fé no cotidiano.

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 17(18): Ele disse: Eu te amo, Senhor, 
minha força...


