ARQUIDIOCESE DE FLORIANÓPOLIS

Oração em Família
Leitura orante em família
24ª Semana do Tempo Comum – 14 a 18 de setembro

“Eu vi a miséria do meu povo que está no Egito” (Ex 3,7)
Ambiente: Mesa, Bíblia, crucifixo, flor, vela acesa.

O CHAMADO DE MOISÉS:
Moisés é educado na Corte do Faraó, mas tem consciência de que é israelita. Certo dia, ao defender um hebreu, matou um egípcio e, ao tentar apaziguar dois hebreus, é rejeitado com as palavras: “Queres matar-me
como mataste o egípcio?” Moisés tinha quarenta anos
(At 7,30); ele então foge para o deserto de Madiã, casa-se com a filha de Jetro/Raguel chamada Séfora. Passa
a viver como pastor, apascentando as ovelhas de seu
sogro. Aos oitenta anos (Ex 7,7), ao pastorear as ovelhas
no Monte Horeb/Sinai, Deus se manifesta a Moisés na
sarça ardente.
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: Exôdo 3,1-10 (em sua Bíblia)
O que a Palavra diz em si? É Deus que fala para você.
Ler lentamente e com atenção. Releia o texto. Enquanto você
lê, imagine a cena. Descubra os detalhes do texto. Conte o texto que leu.
+ Moisés está apascentando o rebanho de Jetro, seu
sogro.
+ Leva as ovelhas ao Monte Horeb/Sinai.
+ Moisés vê uma sarça em chamas e que não se consumia.
+ Moisés decide aproximar-se da sarça.
+ Deus chama Moisés, o qual responde: “Eis-me aqui”.
+ Deus lhe fala que Moisés está pisando uma terra
santa, pois o Senhor está ali.
+ Deus se apresenta: “Eu sou o Deus de teus pais, o
Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó”.
+ Deus se revela: “Eu vi, eu vi a miséria do meu povo
que está no Egito. Ouvi seu grito por causa de seus
opressores; pois eu conheço as suas angústias. Por
isso desci a fim de libertá-los...”
+ Deus indica que vai dar ao povo uma terra em que
corre leite e mel e envia Moisés ao Faraó para libertar
o seu povo.

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?
+ Moisés tem oitenta anos e mostra-se um homem
aberto às realidades à sua volta. Deus o chama: “Moisés, Moisés!” Ele responde: “Eis-me aqui.” Pense na disponibilidade que você tem demonstrado em servir o
Senhor.
+ Reflitamos na identidade de Deus que este trecho
nos apresenta. Deus não é indiferente ao sofrimento humano, mas se mostra muito próximo: “Eu vi, eu
vi a miséria do meu povo que está no Egito. Ouvi seu
grito...
+ Deus se interessa pelo ser humano. Pense nas palavras de Jesus: “Tenho compaixão da multidão, já faz
três dias que está comigo e não tem o que comer” (Mr
15,32).” “Eu vim para que tenham vida e a tenham em
abundância” Jo 10,10).
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.
+ Peça a Deus a graça de não ser indiferente aos sofrimentos e as angústias das pessoas que estão à sua
volta.
+ Peça a Jesus para que, dia após dia, o seu coração se
assemelhe ao dele e isso seja perceptível em suas atitudes no cotidiano.
+ Reze pelas pessoas que estão sofrendo neste tempo
de pandemia.
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 95 (94) : Vinde, exultemos no Senhor,
aclamemos o Rochedo que nos salva...

