ARQUIDIOCESE DE FLORIANÓPOLIS

Oração em Família
Leitura orante em família
13ª Semana do Tempo Comum – 29 de junho a 04 de julho

“Senhor, salva-nos, pois estamos perecendo” (Mt 8,25)
Ambiente: Mesa, Bíblia, crucifixo, flor, vela acesa.
A TEMPESTADE ACALMADA
O Evangelho nos apresenta o texto da tempestade acalmada. Que esta Oração em Família nos reanime na certeza de que, mesmo diante desta pandemia, tempestade
que se abateu sobre nós, não esmoreçamos na fé.
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: Mt 8,23-27 (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.
+ Jesus está na barca com os seus discípulos.
+ Uma grande tempestade os surpreende.
+ Jesus dorme.
+ Os discípulos o acordam desesperados com as palavras: “Senhor, salva-nos, pois estamos perecendo!”
+ Jesus, por sua vez, os questiona: “Por que tendes tanto
medo, homens fracos na fé?”
+ Jesus acalma o vento e o mar.
+ Os discípulos ficaram admirados.
+ Diziam: “Quem é este homem, que até os ventos e o mar lhe
obedecem?”
3) MEDITAR:
O que o texto diz para mim, para minha família?
Colocar-se diante da Palavra como seu verdadeiro destinatário. Qual é a vontade de Deus para você segundo esta Palavra?
+ A confiança em Deus não nega as possíveis tempestades que, vez por outra, aparecem em nossas vidas. Nestes últimos meses, muitas tempestades se abateram sobre o nosso barco. Fale destas tempestades que lhe causam angústia.

+ Lembre que você não está só na barca. Jesus está junto com você, pois Ele mesmo prometeu: “Eis que eu estarei
convosco todos os dias até o fim”. Pense na presença de Jesus em sua vida e de sua família. Deixe essa presença de
Jesus reanimar, fortalecer você.
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 você ter ouvido e meditado a Palavra.
+ Converse com Jesus sobre as tempestades que você tem
de enfrentar.
+ Entregue a Jesus os medos e as angústias que o atormentam.
+ Apresente ao Senhor as pessoas que você sabe que estão passando por momentos difíceis.
+ Agradeça a Jesus por sua presença junto a você.
+ Agradeça por tudo que Jesus é para você.
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
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 27(26): O Senhor é minha luz e salvação: de quem eu terei medo?...
7) ORAÇÃO FINAL - ORAÇÃO DE SANTO INÁCIO DE LOYOLA
Tomai, Senhor, e recebei toda a minha liberdade
e a minha memória também.
O meu entendimento e toda a minha vontade,
tudo o que tenho e possuo vós me destes com amor.
Todos os dons que me destes com gratidão vos devolvo.
Disponde deles, Senhor, segundo a vossa vontade.
Dai-me somente o vosso amor, vossa graça.
Isto me basta, nada mais quero pedir.
Amém!

