ARQUIDIOCESE DE FLORIANÓPOLIS

Oração em Família
Leitura orante em família
22ª Semana do Tempo Comum – 31 de agosto a 04 de setembro

“Eu sou José, vosso irmão, que vendestes para o Egito” (Gn 45, 4)
Ambiente: Mesa, Bíblia, crucifixo, flor, vela acesa.

JOSÉ SE DÁ A CONHECER AOS IRMÃOS:
Deus estava com José e o abençoava. Após ser vendido pelos irmãos, o Faraó faz de José o segundo
homem mais importante do Egito, depois dele.
José vai cuidar das provisões para que não falte
alimento durante os anos da fome. José casa e tem
dois filhos: Manassés e Efraim. E assim, depois dos
sete anos de fartura, vieram os sete anos de fome.
A fome atinge não apenas o Egito, mas os povos vizinhos também. A fome chega a Canã, e Jacó/Israel envia seus filhos ao Egito para comprar alimento. José os reconhece, mas esconde sua identidade.
Por fim, depois de alguns contatos com os irmãos,
José se revela.
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: 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 apenas guardar o texto na memória. Enquanto você lê, imagine
a cena. Descubra os detalhes do texto. Conte o texto que leu.
+ José não consegue conter a emoção e pede que os
egípcios saiam da sala.
+ Ele diz aos irmãos: “Eu sou José! Meu pai ainda
vive?” (v.3)
+ Os irmãos não conseguem responder.
+ José os convida a se aproximarem e lhes diz: “Eu
sou José, vosso irmão, que vendestes para o Egito”
(v.4).
+ José pede aos irmãos para não se afligirem: “Deus
me enviou à vossa frente para assegurar-vos a sobrevivência no país e preservar-vos as vidas para
uma libertação grandiosa” (v.7)
+ Ele ainda pede que eles voltem a seu pai Jacó/Israel e lhe digam que seu filho José está vivo.
+ Através dos irmãos convida Jacó/Israel para ir

morar no Egito, pois haverá ainda mais cinco anos
de fome.
+ José e seus irmãos se abraçam e choram.
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?
+ Reflita: José não tem ressentimentos contra os
irmãos por terem-no vendido. José não quer vingança. Ele perdoa os irmãos.
+ José consegue ver a presença de Deus em toda a
sua história, que apesar do mal sofrido resultou
num bem para ele e para todos os irmãos. Você
consegue perceber Deus conduzindo a sua história?
+ Pense no que Jesus nos orienta a rezar na oração do Pai Nosso: “Perdoai as nossa ofensas assim
como nós perdoamos a quem nos tem ofendido”.
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 ter ouvido e meditado a Palavra.
+ Reze pelas pessoas que já desejaram e até fizeram o mal a você.
+ Peça a graça de Deus para não pagar o mal com
o mal.
+ Reze a oração do Pai Nosso pensando nas palavras que você vai pronunciando.
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 104, 23-45 (105) : Rezar a continuação do Salmo da semana passada...

