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“Deixa a tua terra, a sua família e a casa do teu pai, e vai até a 

terra que eu te indicar. Farei de ti uma grande nação, abençoar-

te-ei, engrandecerei o teu nome, serás uma fonte de bênçãos”  

(Gn 12, 1-2) 



 

INTRODUCAO 

O retiro é um tempo de pausa, um momento onde a Pessoa põe-se a 

distância para falar de coração aberto com o seu Deus e Senhor. É também 

um momento de renovação, um momento em que se atreve ir de novo 

ao/com o Senhor. Abrão é nesse sentido um modelo.  

De facto, a história de Abrão é a de um novo começo, uma nova 

reestruturação de sua vida e de sua existência, de sua missão e de seus 

projetos. Encontramos a experiência de Abrão em Gênesis (Gn 12 à 22).  

Neste trecho escolhido para o retiro, a história de Abrão começa com o 

seu chamamento para deixar o seu país, o seu parentesco e a casa do seu 

pai, para ir ao desconhecido, a uma terra que só o Senhor conhece. Abrão 

ignora absolutamente o caminho para ir lá, mas o Senhor lhe assegura que 

lho mostrará. Então, ele obedece.  

É difícil imaginar que Abrão, depois de uma longa vida de alegrias e 

tristezas, de altos e baixos, se encontra sem descendentes e tem que 

começar uma nova vida, com a diferença que esta nova vida é 

caracterizada pelo desconhecido no que lhe é respeito e pela bênção de 

Deus. Para viver num tal contraste, Abrão acreditou no Senhor. Como 

consequência desta obediência, tornou-se não só o pai da fé, mas também 

o pai de uma grande nação, de um grande povo.  

Na história de Abrão, obediência e fé estão intimamente ligadas, 

relacionadas e interpelam-se mutuamente. Um não vá sem o outro, a fim 

de que se possa falar da obediência da fé como da fé da obediência. 

Ora, para dar um novo começo, para dar uma nova vida à nossa existência, 

precisamos da obediência e da fé. Obediência ao sopro do Espírito e fé 

nas orientações do Espírito. E, para conseguir unir esses dois elementos 

essenciais para quem quer recomeçar de novo sob a conduta do Espírito 

Santo, três aspectos devem ser considerados. Esses aspectos são 

abordadas no extrato da história de Abrão escolhido para o nosso retiro. 

(Gn 12 a 22).  

 



 

 

 

Trata-se de: 

1. A História 

2. O Itinerário  

3. A Promessa 

A narrativa refere-se a um relacionamento baseado numa estrutura 

vertical: Pai-Filho. O itinerário diz respeito às deslocações geográficas de 

Abrão, que são, no entanto, espirituais. A Promessa fundamenta a 

identidade de Abrão como o pai da nação e na fé, e, portanto, abre um 

futuro cheio de bênção de Deus. 

Esses três aspectos da história de Abraão, entre obediência e fé, 

constituirão as três sessões do retiro: 

 

1. Retiro N° 1 

 

A HISTÓRIA DE ABRÃO E A NOSSA HISTÓRIA: "Deixe o teu país, o 

teu parentesco e a casa do teu pai…» (Gn 12, 1a) 

 

2. Retiro N° 2 

 

ITINERÁRIO DE ABRÃO E NOSSO ITINERÁRIO: "Vá para o país que te 

mostrarei.» 

 

3. Retiro N° 3 

PROMESSA FEITA A ABRÃO E PROMESSA QUE DEUS nos faz: "Eu farei 

de ti uma grande nação, eu abençoar-te-ei, eu tornarei o teu nome 

grande, e te tornarás uma bênção.» 

 

 



 

 

 

RETIRO N° 1  

 

A HISTÓRIA DE ABRÃO E A NOSSA HISTÓRIA 

"Deixe o teu país, o teu parentesco e a casa do teu pai…” (Gn 12, 1a) 

A narrativa relata os fatos tal como aconteceram. Como tal, é histórica. 

Contudo, esta história toma significado apenas na medida em que 

colocamos sobre ela um olhar espiritual, uma maneira cristã de lê-la. Nesta 

perspectiva, a história é uma história de salvação que é vivida entre Deus 

e aquele a quem ou aqueles a quem escolheu. 

De facto, a história da vida de Abrão é uma história de salvação. A salvação 

refere-se à fé e à obediência a Deus que promete. O Deus de Abrão guiou-

o em todas as circunstâncias da sua nova vida. Este mesmo Deus 

transforma a nossas vidas em uma história de salvação, desde que 

entremos nesta história pessoal com obediência e fé. Um olhar 

retrospetivo sobre a nossa vida pessoal e a nossa vida comunitária pode 

nos lembrar espontaneamente os momentos significativos desta história 

de salvação. 

ORAÇÃO PESSOAL: 

Observar os personagens, escuta o que eles dizem, observe o que eles 

estão a fazer e tire algum benefício para si mesmo. 

Gn 12, 1-5 

Pedir a graça para descobrir na releitura “da própria vida” algo da obra 

salvífica de Deus. 

Observe os personagens: Abrão já é idoso a quem Deus pede para partir 

de novo, ir para um novo horizonte enquanto não parece ter um futuro. 

Observe Lote e a esposa de Abrão. Observe os irmãos e irmãs de Abrão, a 

gente do seu país, etc. 



 

 

Escute o que o Senhor lhe diz... 

Observe o lugar onde vivia Abrão, veja o que ele faz, o que faz a esposa 

dele e o Lote... estudar como ele decide sair e seguir a Palavra do Senhor, 

e como a sua esposa e Lote vão com ele.  

 

Gn 13, 2-18 

Pedir a graça de poder identificar na sua história o contribui para a 

realização da obra salvífica de Deus, e o que o diferencia. 

Imaginar a sena: observar como Abrão e Lote são intimamente ligados,  

Observar como nasce a discórdia, o desentendimento entre os seus 

pastores. 

Examine o discernimento e a decisão d’Abrão. 

 

 Gn 15 ou Gn 17 

Pedir a graça de reler a narrativa da sua própria aliança com o Senhor. 

Observar a cena. 

Escutar o que se diz. 

Observar o que fazem os personagens. 

Pôr-me no lugar de Abrão.  

 

LEITURA ESPIRITUAL 

Gn 12 

Gn 13 

Gn 15 

Gn 17 



 

 

 

 

PARA A REFLEXOÃ PESSOAL DESDE ABRÃO 

Os momentos que têm marcado a minha vida pessoal. Nomear os 

elementos importantes: os factos e as experiências, as pessoas que me 

ajudaram; os contextos e as comunidades que me apoiaram na vida, os 

encontros que me iluminaram, os acontecimentos que me salvaram, as 

experiências que me enriqueceram.  

Experiências afectivas na minha vida. Lembro-me de pessoas que me 

amaram verdadeiramente; nomeio igualmente as pessoas pelas quais senti 

afecto, afeccão, as pessoas a quem ofereci a ternura e que se sentiram 

aceitadas, apoiadas e seguras graças a mim. 

Descobrir os factos que me incentivam a gratidão. Sou capaz de expressar 

esta gratidão? ... 

Para a conclusão, 

Fazer a narrativa da própria história de salvação, narrar a história de 

salvação da comunidade. Partilhar o que me parece importante. 

RELEITURA DO DIA 

Todos os acontecimentos e situações servem a Deus, Ele serve-se destes 

para me falar e me conquistar, para me interpelar. Em que medida em que 

o apercebemos? 

 

Para acompanhar as nossas jornadas: (textos em anexo) 

 NA ESCUTA DE SAN BENTO MENNI   

 NA ESCUTA DAS NOSSAS IRMAS FUNDADORAS  

 

 



 

 


