
           LEITURA ORANTE – ABRAÃO E SARA  
 
Preparar o ambiente, criando um clima de oração  
 

 Providenciar uma bíblia para cada participante, música instrumental 

de fundo, velas, flores, imagens relacionadas ao tema. 

 

Sugestões para a oração inicial:  
 

Senhor, estou diante de Ti, com a Bíblia nas mãos. Coloco-me na tua 
presença para que retires a trave que cega meus olhos, pois assim eu 
poderei enxergar além das palavras escritas e encontrar a Tua Palavra. Te 
peço que afastes de minha mente todas as preocupações que me afligem, 
para que me ocupe apenas em conhecer a Tua Vontade e pô-la em prática na 
minha vida. 

Invoco Teu Santo Espírito, para que Tua Palavra inflame meu 
coração com a força da fé e forje em mim a coragem de me comprometer 
com a construção do Reino. 
Senhor, que diante da Tua Palavra eu encontre o sentido da minha existência 
e saiba discernir entre o bem e o mal, para escolher sempre o caminho que 
leva a Deus. 

Que Tua Palavra seja a luz que guia os meus passos, o mel que adoça 
os meus gestos, o perfume que exala o amor, no caminho ao encontro dos 
irmãos. Que eu me deixe transformar por ela, imprimindo-a em meu coração, 
e levando-a em meu peito como sinal de que Tu estás comigo. Assim seja!1 
 
Ou um canto de invocação ao Espírito Santo 
 

Leitura  
O que o texto diz? 
Ler o texto mais de uma vez. Procurar entendê-lo na época em que foi 
escrito. Observar os verbos e o que expressam. 
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Gênesis 12,1-4a 
 
 Este texto do livro do Gênesis apresenta o chamado de Deus feito a 
Abraão. Nele a única iniciativa é de Deus. É um chamado vocacional em vista 
de algo maior. A Abraão restam apenas duas coisas: aceitar ou não o convite. 
É uma aposta no escuro que tem como recompensa a terra.  
 Abraão é idoso e Sara é fértil, no entanto, o Senhor lhe promete uma 
grande descendência. A esterilidade no tempo de Abraão era uma vergonha e 
causava muitos problemas. Segundo a promessa, sua descendência será 
como as estrelas do céu, sinal do poder imenso de Deus. O Senhor também 
lhe promete muitas bênçãos e proteção. 
 Sem apresentar resistências, Abraão “partiu”, ou seja, respondeu 
positivamente ao chamado de Deus. Abandonou suas seguranças e se 
colocou a caminho, levando consigo seu sobrinho, Ló, e sua esposa, Sara. O 
texto fala de um altar erguido por Abraão, o que revela o caráter religioso de 
sua peregrinação.  
 Com Abraão e Sara inicia-se o processo de formação do povo de 
Deus, povo que terá a missão de anunciar as bênçãos de Deus a todas as 
nações da terra. Por acreditarem na fidelidade de Deus, os dois se tornaram 
modelo de fé. 
 
 

Meditação 
O que o texto me diz?  
Repetir as palavras mais expressivas, comparar com outros textos 
conhecidos? Questionar: Como alimento minha vida de fé? Existe alguma 
situação em minha vida da qual o Senhor me convida a sair para que eu viva 
melhor e possa levar mais vida a outras pessoas? Qual é o apelo de Deus para 
mim? Escolher uma frase ou palavra para guardar no mente e no coração.  
 
 O nosso mundo está carente de pessoas de fé, uma fé que impulsiona 
a lutar pela vida e pela justiça. Fazemos parte da história de um povo que 
acreditou na promessa de Deus e foi adiante, superando as dificuldades e 
construindo a Civilização do Amor.  
 Os trechos retirados do YOUCAT (Catecismo para jovens) e do DOCAT 
(Doutrina Social da Igreja) podem iluminar nossa reflexão: 
 
 



Do YOUCAT... 
21. Fé – o que é isso? 
Fé é conhecimento e confiança. Tem sete características: 

 A fé é uma pura dádiva de Deus, que nós obtemos se intensamente a 
pedirmos. 

 A fé é a força sobrenatural de que necessariamente precisamos para 
alcançar a salvação. 

 A fé requer a vontade livre e a lucidez do ser humano quando ele se 
abandona ao convite divino. 

 A fé é absolutamente segura porque Jesus o garante. 

 A fé é incompleta enquanto não se tornar operante no amor. 

 A fé cresce na medida em que escutamos cada vez melhor a Palavra 
de Deus e permanecemos com Ele, na oração, em vivo intercâmbio. 

 A fé permite-nos já a experiência do alegre antegozo do Céu.  

Muitos afirmam que “crer” é demasiado pouco; eles querem é “saber”. A 
palavra “crer” tem, no entanto, dois sentidos completamente distintos. Se um 
pára-quedista, no aeroporto, pergunta ao empregado: «O pára-quedas está 
correctamente acondicionado?», e este casualmente responder: «Hum, creio 
que sim...», isso então não lhe bastará; ele quer mesmo saber. Se, todavia, 
ele tiver pedido a um amigo para acondicionar o pára-quedas, e este lhe 
responder à mesma pergunta: «Sim, eu pessoalmente encarreguei-me de o 
fazer. Podes confiar em mim!», o pára-quedista responder-lhe-á então: «Está 
bem, acredito em ti!» Esta fé é muito mais que “conhecimento”, ela significa 
“certeza”. E esta é a fé que fez Abraão mudar-se para a Terra Prometida, esta 
é a fé que fez os -> MÁRTIRES perseverarem até à morte, esta é a fé que 
ainda hoje mantém de pé os cristãos perseguidos. Uma fé que compreende 
todo o ser humano... 
 
Se tiverdes uma fé comparável a um grão de mostarda, direis a este monte: 
«Muda-te daqui para acolá», e ele há-de mudar-se. E nada vos será 
impossível. Mt 17,20 
 
Crer significa sustentar, durante toda a vida, a incompreensibilidade de Deus. 
Karl Rahner (1904-1984, teólogo alemão) 
 
20. Como podemos responder a Deus quando Ele nos aborda? 
Responder a Deus significa crer n’Ele.  



Quem deseja crer precisa de um «coração que escuta» (1Rs 3,9). Deus 
procura o contacto connosco de múltiplas formas. Em cada encontro 
humano, em cada experiência da Natureza que nos toca, em cada aparente 
acaso, em cada desafio, em cada sofrimento... Deus deixa-nos uma 
mensagem escondida. Ele fala-nos ainda mais claramente quando Se dirige a 
nós pela Sua Palavra ou pela voz da consciência. Ele trata-nos como amigos. 
Por isso, também nós, como amigos, devemos  corresponder-Lhe, crendo e 
confiando totalmente n’Ele, aprendendo a conhecê-l’O cada vez melhor e a 
aceitar sem reservas a Sua vontade. 
 
Crer é essencialmente o acolhimento de uma Verdade que a nossa razão não 
consegue atingir, um acolhimento simples e incondicional, como se se tratasse 
de uma prova. Beato John Henry Newman (1801-1890, filósofo e teólogo 
inglês convertido, mais tarde cardeal da Igreja Católica) 
 
Do DOCAT... 
18. Como se chega a uma mudança da sociedade? 
A mensagem bíblica, a revelação de Deus, transforma-nos em todos os 
sentidos. Recebemos outra visão do mundo e da nossa sociedade. O início de 
todas as alterações começa nos coração humano: primeiro, o homem deve 
começar por se transformar interiormente e pensar e viver segundo o 
mandamento de Deus, só então é que ele pode agir exteriormente. A 
conversão do coração, pela qual o homem deve sempre esforçar-se, é 
realmente o começo de um mundo melhor. Só assim saberemos como é que 
as instituições e os sistemas devem ser transformados e melhorados. 
 

 
Oração 
O que o texto me faz dizer a Deus? 
Conversar com Deus a partir do texto. Podem ser feitas orações espontâneas, 
fórmulas, salmos... 
 
 

Contemplação 
Qual é o meu novo olhar a partir da Palavra? 
Assumir um compromisso pessoal e comunitário. 
Encerrar com um canto. 
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