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Oração em Família

“Os israelitas passaram pelo meio 
do mar em seco” (Ex 14,29)

Leitura orante em família

25ª Semana do Tempo Comum 
21 a 25 de setembro

MOISÉS RESISTE AO CHAMADO:
Moisés resiste ao chamado de Deus: “Quem 
sou eu para ir ao Faraó e fazer sair do Egito 
os israelitas?” Deus em resposta diz: “Eu esta-
rei contigo!” (Ex 3,11-12). À desculpa de Moisés 
de que não acreditarão nele, Deus dá poderes 
a ele para que acreditem a partir dos sinais (o 
cajado se transforma em serpente e a mão de 
Moisés fica com lepra e se cura). Moisés insis-
te que tem dificuldade em falar, e Deus, por 
sua vez, diz que estará em sua boca e indica-
rá o que Moisés deverá falar. Entretanto, Moi-

Ambiente: Mesa, Bíblia,  
crucifixo, flor, vela acesa.
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sés ainda resiste, e Deus fala para que ele leve 
seu irmão Aarão que fala bem. É nessa opor-
tunidade das resistências de Moisés que Deus 
revela o seu nome: “IHWH” (IaHWeH) = “Eu Sou 
Aquele Que É” (Ex 3,14). O tetragrama, IHWH, são 
quatro consoantes que representam o nome 
de Deus. Os israelitas, por respeito, nunca pro-
nunciavam esse tetragrama, em vez disso di-
ziam: “Adonay” que significa “Senhor”.

1) Vinde, Espírito Santo, enchei os corações 
dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do Vos-
so 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 coi-
sas segundo o mesmo Espírito e gozemos sem-
pre da sua consolação.Por Cristo Senhor Nos-
so. Amém!

2) LER: Exôdo 14,15-30 (em sua Bíblia)
O que a Palavra diz em si? É Deus que fala para 
você. 
Ler lentamente e com atenção. Releia o texto. Pro-
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cure apenas guardar o texto na memória. En-
quanto você lê imagine a cena. Descubra os deta-
lhes do texto. Conte o texto que leu.
+ Deus ordena que Moisés e o povo de Israel se 
ponham a caminho.
+ Moisés recebe a ordem de ferir o mar com a 
vara para que os Israelitas atravessem o mar 
vermelho a pé enxuto.
+ Os israelitas eram acompanhados pela co-
luna de nuvem que à noite iluminava.
+ Moisés estendeu a mão, as águas recuaram, 
o mar se dividiu e os israelitas passaram se-
guros pelo meio do mar a pé enxuto.
+ Os egípcios que perseguiam os filhos de Is-
rael, também tentam atravessar, mas as rodas 
dos seus carros atolavam...
+ Assim os israelitas conseguiram fugir das 
mãos dos egípcios.

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?
+ Apesar da realidade diante de seus olhos, o 
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povo de Israel, orientado por Moisés, confia 
em Deus.
+ Diante da perseguição de Faraó e seu exérci-
to, o povo de Israel obedece com fé à ordem de 
Deus e se põe a caminho.
+ Moisés também colabora e obedece ao que 
Deus lhe orienta.
+ O povo passa através do mar. Esse evento lem-
bra o nosso Batismo. Em nosso Batismo fo-
mos mergulhados no mistério pascal de Cris-
to, sua morte e ressurreição. O pecado foi des-
truído nas águas e renascemos novas criatu-
ras. Devemos viver como novas criaturas e o 
nosso modelo é nosso Senhor Jesus Cristo que 
nos salvou da morte eterna.

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, agradecimen-
to, súplica, pedido de perdão... Deixe Deus ouvir o 
que está em seu coração depois de ter ouvido e me-
ditado a Palavra. 
+ Agradeça a graça da fé. Peça que o Senhor au-
mente a sua fé.
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+ Agradeça o dom do Batismo, que salvou você 
da morte eterna e o tornou membro do Corpo de 
Cristo.
+ Reze pelas situações difíceis que as pessoas têm 
que enfrentar na fé e reze por elas: doenças, pan-
demia, desemprego, dificuldades familiares...

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. Con-
templo a minha vida a partir desta Palavra. O que 
minha vida muda a partir da vivência desta men-
sagem? Qual compromisso que devo assumir?

6) REZAR O CÂNTICO DO ÊXODO 15,1-8: Então 
Moisés e os israelitas entoaram este canto...

Baixe a versão para impressão em:
https://arquifln.org.br/


