
ARQUIDIOCESE DE FLORIANÓPOLIS

Oração em Família

JACÓ/ISRAEL VAI MORAR NO EGITO  
A CONVITE DE JOSÉ:
Jacó/Israel foi com toda a sua família morar no 
Egito onde estava José. Muito tempo depois surge 
um novo Faraó que nada sabia de José e olha para 
os descendentes de Jacó/Israel como sendo peri-
gosos para o país do Egito. Então, decidem escra-
vizá-los e decretam a morte dos meninos que, ao 
nascer, deveriam ser mortos pelas parteiras. En-
tretanto, como as parteiras não ousassem matá-
-los, um novo decreto ordena que os meninos re-
cém-nascidos deveriam ser jogados no rio Nilo.

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 reno-
vareis 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 conso-
lação. Por Cristo Senhor Nosso. Amém

2) LER: Exôdo 2,1-10 (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, ima-
gine a cena. Descubra os detalhes do texto. Conte o texto 
que leu.
+ Nasce um menino e a mãe o esconde por três meses.
+ A mãe decide fazer uma cesta vedada com be-
tume e colocá-la no rio com o menino dentro.
+ A irmã do menino fica observando o que vai 
acontecer.
+ A filha do Faraó que havia ido se banhar vê a 
cesta e pede para trazê-la.
+ Ao abrir a cesta encontra o menino e fica en-
cantada.
+ A menina, que observava tudo, se oferece à fi-
lha do Faraó para encontrar uma mulher he-
breia para amamentar o menino.
+ A própria mãe do menino é quem o amamentará.
+ Quando o menino cresce, a mãe o leva à filha 
do Faraó, a qual lhe dá o nome de Moisés.

“Ela deu-lhe o nome de Moisés” (Ex 2,10b)
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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 
destinatário. Qual é a vontade de Deus para você se-
gundo esta Palavra?
+ O texto mostra pessoas que têm forte sensibili-
dade pela vida e a defendem. Você percebe na so-
ciedade descaso pela vida? 
+ Pensemos nas atitudes da mãe de Moisés que 
procura salvá-lo: esconde-o; faz uma cesta; faz 
um plano. O que você tem feito para promover e 
salvar a vida?
+ Essas mulheres mostram uma resistência si-
lenciosa em favor e pela promoção da vida. O que 
você faz para defender a vida?

4) ORAÇÃO: 
O que a Palavra me faz dizer a Deus?
A partir desta Palavra lida, falar, responder a Deus fa-
zendo 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 Pa-
lavra.
+ Reze pelas pessoas ou situações em que a vida 
não está sendo respeitada em sua dignidade.
+ Peça a Deus a graça de não ficar nunca indife-
rente ao sofrimento e à dor do próximo.
+ Reze pelas pessoas que você sabe que estão em 
constante defesa da vida do próximo que é ima-
gem e filho de Deus.

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 ca-
minho que Deus propõe pela sua Palavra. Contem-
plo 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 23 (22) : O Senhor é meu pastor, 
nada me falta.


