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Oração em Família

JACÓ/ISRAEL E SEUS 12 FILHOS
Jacó/Israel tinha mais preferência por José, por isso 
ele recebe de seu pai uma túnica. Isso vai suscitar 
ciúme da parte dos outros irmãos. Os irmãos de 
José tinham ciúmes dele e o rejeitavam, ainda mais 
devido aos sonhos que ele decifrava, sempre apre-
sentando sua pessoa em destaque.

1) Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vos-
sos fiéis e acendei neles o fogo do Vosso Amor. En-
viai 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 consola-
ção.Por Cristo Senhor Nosso. Amém

2) LER: Gn 37, 12-36 (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 ape-
nas guardar o texto na memória. Enquanto você lê, imagine 
a cena. Descubra os detalhes do texto. Conte o texto que leu.
+ Os irmãos de José estão apascentando o rebanho 
de seu pai. 
+ Jacó/ Israel envia seu filho José para ver seus ir-
mãos e trazer notícias.
+ Quando os irmãos veêm José, tramam sua morte. 
+ Rúbem, para livrar José, aconselha a não matá-lo, 
mas colocá-lo num poço vazio. E assim o fizeram.
+ Então José é agarrado, arrancaram-lhe a túnica e 
o jogaram na cisterna sem água.
+ Judá, por sua vez, também aconselha a não matar 
o menino, mas vendê-lo aos ismaelitas que passa-
vam por ali naquele momento. José é vendido por 
20 moedas de prata.
+ Rúbem se desespera ao ir até a cisterna e consta-
tar que o irmão já não estava lá.
+ Os irmãos pegam a túnica e a mergulham no san-
gue de um cabrito e a encaminham ao pai. Jacó/Is-
rael reconhece a túnica e pensa que o menino fora 
devorado por um animal feroz.
+ Jacó/Israel se veste de luto e chora a morte do fi-
lho querido.
+ Entretanto, os madianitas vendem José como es-
cravo a Putifar, ministro do faraó.

“Venderam-no por vinte moedas de prata” (Gn 37, 28)

Leitura orante em família
21ª Semana do Tempo Comum – 24 a 28 de agosto

Ambiente: Mesa, Bíblia, crucifixo, flor, vela acesa. 3) MEDITAR: 
O que o texto diz para mim, para minha família? 
Colocar-se diante da Palavra como seu verdadeiro des-
tinatário. Qual é a vontade de Deus para você segundo 
esta Palavra?
+ Rubem e Judá aconselham os irmãos a não fa-
zerem nada de mal a José. Como você tem reagido, 
quando as pessoas revelam que querem que acon-
teça o pior para certa pessoa. Você coloca mais le-
nha na fogueira ou você procura ajudá-las a trilhar 
o caminho da misericórdia?
+ Colocaram o irmão na cisterna e foram comer 
o pão. Como fazer o mal e ficar com a consciência 
tranquila? Como comer e dormir tranquilamente?
+ Reflita a regra de ouro de Jesus: “Tudo aquilo que 
quereis que o outro vos faça, fazei-o vós a eles” (Mt 7,12).
+ Os filhos de Jacó/Israel mentem para seu pai sobre 
o destino de José. Reflita as palavras de Jesus: “Que o 
seu sim, seja sim, e o seu não seja não. Tudo o que passa 
além disso vem do Maligno” (Mt 5,37).

4) ORAÇÃO: 
O que a Palavra me faz dizer a Deus?
A partir desta Palavra lida, falar, responder a Deus fazen-
do orações que podem ser: louvor, agradecimento, súpli-
ca, pedido de perdão... Deixe Deus ouvir o que está em seu 
coração depois de ter ouvido e meditado a Palavra.
+ Reze pelas pessoas que você sabe que têm sérias 
dificuldades de relacionamento seja com você ou 
com outras pessoas.
+ Peça a Jesus a graça de nunca ser indiferente às 
pessoas, mas sempre agir movido por compaixão e 
misericórdia.
+ Peça ao Espírito Santo que ilumine a sua mente e 
o seu coração para sempre ser verdadeiro e honesto 
com as pessoas que você conhece.

5) CONTEMPLAÇÃO: 
O que a Palavra me faz contemplar?
Ver com os olhos de Deus. Neste momento, não digo ne-
nhuma 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 104, 1-22 (105) : Celebrai o Senhor, 
aclamai o seu nome...


