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Oração em Família

PROFETA  ABDIAS – 585 A 580 A.C.: O texto do Profeta Ab-
dias (= servo de Deus) é o menor texto do livro do Anti-
go Testamento, tem apenas um capítulo. Abdias não foi 
levado para o exílio da Babilônia. O Profeta fala a partir 
daquilo que vive e observa da situação dolorosa causada 
pela destruição e devastação. Neste contexto Edom, des-
cendente de Esaú, o qual era irmão gêmeo de Jacó tam-
bém chamado Israel, se aliou com a Babilônia e aprovei-
tou para ocupar alguns territórios ao sul de Judá, atitu-
de que o profeta Abdias condenou veementemente. En-
tretanto, a situação desses dois povos irmãos, Edomitas e 
Israelitas, ao longo da história tiveram outras dificulda-
des e Edom, por sua vez, sofrera ataques. Edom usufruiu 
da desgraça do povo irmão e se comportou como inimigo.

1) Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e 
acendei neles o fogo do Vosso Amor. Enviai 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 consolação. Por Cristo Senhor Nosso. Amém

2) LER: Abdias 1,10-15 
“Por causa do morticínio, por causa da violência contra teu ir-
mão Jacó, a vergonha te cobrirá e tu serás exterminado para 
sempre! No dia em que estavas longe, no dia em que estran-
geiros levavam suas riquezas, quando os bárbaros entravam 
por sua porta e lançavam sorte sobre Jerusalém, tu também 
eras como um deles! Não te deleites à vista de teu irmão no dia 
de sua desgraça! Não te alegres à custa dos filhos de Judá, no 
dia de sua perdição! Não sejas insolente, no dia da angústia! 
Não entres pela porta de meu povo no dia de sua ruína! Não te 
deleites também à vista de sua calamidade no dia de sua ruí-
na! Não lances a mão em sua riqueza no dia de sua ruína! Não 
te coloques na encruzilhada para exterminar os seus fugiti-
vos! Não entregues os seus sobreviventes no dia da angústia! 
Porque está próximo o dia do Senhor sobre todas as nações! 
Como fizeste, assim te será feito: teus atos recairão sobre a tua 
cabeça!”

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.
+ O profeta Abdias fala das atitudes de Edom para com 
Judá na invasão babilônia.
+ Edom se aproveitou da queda de Israel.
+ Edom não deve se alegrar com a desgraça, com a ruína 
de Israel.

“Não te deleites à vista de teu irmão no dia de sua desgraça!” (Ab 1,12)
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Ambiente: Mesa, Bíblia, cruz e vela acesa. + Não deveria se aproveitar dos seus bens e não maltratá-
-los fazendo-os sofrer ainda mais.
+ O profeta fala do dia do Senhor, o dia do julgamento.

3) MEDITAR: 
O que o texto diz para mim, para minha família? 
Colocar-se diante da Palavra como seu verdadeiro destinatá-
rio. Qual é a vontade de Deus para você segundo esta Palavra?
+ Abdias chama a atenção de Edom por suas atitudes 
quando aconteceu a destruição de Israel através do exér-
cito babilônico. Qual a atitude que você tem diante das re-
alidades de sofrimento que as pessoas que você conhece 
vivem? Você é solidário ou se omite? Reza por elas?
+ Edom antes havia sido maltratado por Israel e agora pa-
rece se vingar. Como você administra as ofensas recebi-
das do passado e do presente?
+ Reflita nas palavras que Jesus nos ensinou na Oração do 
Pai Nosso: “Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdo-
amos a quem nos tem ofendido”.

4) ORAÇÃO: 
O que a Palavra me faz dizer a Deus?
A partir desta Palavra lida, falar, responder a Deus fazendo 
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 Palavra.
+ Peça a luz do Espírito Santo para sempre pensar e fazer 
o bem às pessoas.
+ Peça a graça de Deus para que em seu coração esteja 
sempre presentes o amor ensinado por Jesus. 
+ Peça a Deus para que você nunca pague o mal com o 
mal, mas que o bem sempre prevaleça em sua vida.
+ Peça a força de Deus para viver a solidariedade para 
com os que sofrem.

5) CONTEMPLAÇÃO: 
O que a Palavra me faz contemplar?
Ver com os olhos de Deus. Neste momento, não digo nenhuma 
palavra, há só silêncio. Contemplo este caminho que Deus pro-
põe pela sua Palavra. Contemplo a minha vida a partir des-
ta Palavra. O que minha vida muda a partir da vivência desta 
mensagem? Qual compromisso que devo assumir?

6) REZAR O SALMO 121 (120):  “Em minha angústia grito 
ao Senhor, e ele me responde!...” 

Rezou conosco?  
Clique aqui: http://bit.ly/ObrigadoArquiFloripa
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