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odemos iniciar esta reflexão sobre a importância da oração na vida 

Pda família recordando as palavras do Salmo 127: “Se o Senhor não 
constrói a casa, em vão trabalham os construtores” (v.1). Nossa 

casa, nossa família, nossos relacionamentos em família são coisas que 
devem ser construídas, reformadas, restauradas. Mas nada disso é possí-
vel sem a graça de Deus agindo em nossos corações, curando as feridas e 
restaurando nossos relacionamentos.
 A importância da oração na família aparece na pessoa de 
Abraão. Num momento de profunda desolação Abraão se põe a orar, 
questionando Deus a respeito de uma promessa que não se cumpriu na 
vida dele: ter um filho, uma descendência, uma posteridade. Pois bem, 
durante a oração, “Deus conduziu Abraão para fora e lhe disse: 'Ergue 
os olhos para o céu e conta as estrelas, se as pode contar... Assim 
será a tua posteridade'” (Gênesis 15,5). A oração nos conduz para fora 
da nossa angústia, para fora daquele horizonte estreito da nossa falta de 
perspectiva de futuro. Ela alarga a nossa compreensão a respeito da vida e 
daquilo que Deus pode fazer por nossa família. 
 O segundo exemplo vem de Ana, uma mulher casada, mas 
estéril, que sobe ao templo para orar. Sendo mal interpretada pelo sacer-
dote Eli em seu choro, enquanto orava, Ana responde: “Eu sou uma 
mulher atribulada... 
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 Derramo a minha alma na presença do Senhor” (1Samuel 
9,15). Toda família tem seus momentos de tribulação: uma doença, uma 
dificuldade financeira, uma perda, um desencontro no relacionamento 
etc. Nesses momentos, o melhor que temos a fazer é nos colocar em 
oração e derramar nossa alma na presença do Senhor. Como diz o 
Salmo 56,9, Deus recolhe cada uma das nossas lágrimas em seu 
odre, o que significa que nossas lágrimas derramadas pelo bem da 
nossa família serão recompensadas por Deus.
 Na Sagrada Escritura encontramos também a oração de um 
casal: Tobias e Sara. Exatamente na noite de núpcias, Tobias se levanta 
do leito e convida Sara a orar com ele, dizendo ao Senhor: “Não é por 
desejo impuro que tomo esta minha irmã como esposa, mas com 
reta intenção. Digna-te ter piedade de mim e dela e conduzir-nos 
juntos a uma idade avançada!” (Tobias 8,7). Havia uma maldição que 
impedia que os relacionamentos de Sara durassem. A oração de Tobias 
quebrou essa corrente e possibilitou que seu casamento com Sara 
durasse até à morte.
 Nos evangelhos, encontramos a oração de um pai por sua 
filha que, devido a uma grave doença, vem a falecer. Mesmo diante do 
fato da morte, o pai vai ao encontro de Jesus e lhe suplica: “Minha filha 
acaba de morrer. Mas vem, impõe-lhe a mão e ela viverá” (Mateus 
9,18). Jesus atende à oração do pai e vai com ele até a casa de sua 
família. “Assim que a multidão foi removida para fora, Jesus tomou 
a menina pela mão e ela se levantou” (Mateus 9,25). Essa é a fé que 
nossa família deve ter em Jesus: não há situação que Ele não possa 
mudar! Precisamos deixar com que Ele tome cada membro da nossa 
família pela mão e o levante, o ressuscite, devolvendo-lhe o sentido da 
própria vida! 
 Impressionante mesmo foi a oração insistente de uma mulher 
pagã! Ela vai atrás de Jesus suplicando pela cura de sua filha.  A princí-
pio, Jesus não lhe dá atenção porque sua prioridade é salvar as ovelhas 
perdidas da casa de Israel.



         Ele até explica à mulher que não é correto tirar o pão dos filhos 
(israelitas) e dá-lo aos cachorrinhos (pagãos). Mas é justamente aí que 
a fé daquela mãe se mostra grandiosa! Ela diz a Jesus: “Também os 
cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus 
donos!” Diante disso, Jesus lhe disse: “Mulher, grande é tua fé! 
Seja feito como tu queres!” E a partir daquele momento sua filha 
ficou curada (Mateus 15,27-28). Este relato questiona com que fé 
oramos pelas necessidades da nossa família. Nós sabemos suportar o 
silêncio de Deus diante da nossa oração? Confiamos em Sua 
misericórdia para com a nossa família? Nossa oração é persistente, ou 
desanima com facilidade?

 Mas nem sempre Jesus encontrou uma fé ideal nas pessoas 
que o procuraram em favor de suas famílias. O pai de um menino que 
sofria de epilepsia suplicou pela cura de seu filho, dizendo a Jesus: “Se 
tu podes, ajuda-nos, tem compaixão de nós”. Jesus lhe disse: “Se 
tu podes!... Tudo é possível àquele que crê!” Imediatamente, o pai 
do menino gritou: “Eu creio! Ajuda a minha falta de fé!” (Marcos 
9,22-24). Quantos filhos permanecem enfermos, não necessariamente 
no sentido físico, por falta de fé de seus pais? Quantos pais têm o hábito 
de orar por seus filhos? Uma casa onde as pessoas têm fé está com 
suas portas abertas para Deus entrar e agir em favor daquela família. 
Porém, onde não há fé, a porta permanece fechada para Deus e a 
família vive sob o peso dos seus próprios problemas.

 Todos nós precisamos orar por mais fé: “Eu creio! Ajuda a 
minha falta de fé!” (Marcos 9,24). Toda mãe, todo pai, toda pessoa 
responsável pelos demais em sua casa, precisa ser fortalecida na sua 
fé. O mal está presente no mundo e tem um interesse particular em 
atacar as famílias. Mas Jesus nos deu a indicação para vencermos o  
mal e não permitirmos que ele destrua a nossa família: “Essa espécie 
não pode sair a não ser com oração” (Mc 9,29). 



 Joelhos que se dobram na oração não se dobram diante das 
forças do mal. A força da oração pode muito mais do que imaginamos, 
inclusive expulsando o mal da vida das nossas famílias!
 Enfim, podemos recordar a oração da nossa família 
espiritual, que é a Igreja. Num momento de forte perseguição, os 
apóstolos se colocaram em oração. “Tendo eles assim orado, tremeu 
o lugar onde se achavam reunidos. E todos ficaram repletos do 
Espírito Santo, continuando a anunciar com coragem e ousadia a 
palavra de Deus” (Atos 4,31). A oração nos torna fortes e nos reveste 
da força do Alto, que é o Espírito Santo. Nossas famílias sempre 
poderão encontrar na oração não uma blindagem contra as 
dificuldades deste mundo, mas a força para enfrentar tais dificuldades e 
continuar a construir a nossa casa com “coragem e ousadia”, diante de 
um mundo que facilmente desmorona quando se depara com 
terremotos ou ventos contrários.
 “A oração em família é um meio privilegiado para exprimir e 
reforçar esta fé pascal. Podem-se encontrar alguns minutos cada dia 
para estar unidos na presença do Senhor vivo, dizer-Lhe as coisas que 
os preocupam, rezar pelas necessidades familiares, orar por alguém 
que está atravessando um momento difícil, pedir-Lhe ajuda para amar, 
dar-Lhe graças pela vida e as coisas boas, suplicar à Virgem que os 
proteja com o seu manto de Mãe... O caminho comunitário de oração 
atinge o seu ponto culminante ao participarem juntos na Eucaristia, 
sobretudo no contexto do descanso dominical. Jesus bate à porta da 
família, para partilhar com ela a Ceia Eucarística (cf. Ap 3,20). O 
alimento da Eucaristia é força e estímulo para viver cada dia a aliança 
matrimonial como igreja doméstica” (Papa Francisco, A alegria do 
amor, n.318).
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