ARQUIDIOCESE DE FLORIANÓPOLIS

Oração em Família
Leitura orante em família
26ª Semana do Tempo Comum – 28 setembro a 02 de outubro

“Sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus” (Ex 16,12)
Ambiente: Mesa, Bíblia, crucifixo, flor, vela acesa.

INÍCIO DA COMINHADA PELO DESERTO:
Depois de atravessar o Mar Vermelho a pé enxuto os israelistas iniciam o caminho do deserto com muitos desafios. Muitas situações que
surgem irão exigir muito de Moisés, como por
exemplo, a falta de água, pão e carne. Moisés
terá que enfrentar e administrar todas essas realidades para conter as murmurações do povo.
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 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. Enquanto
você lê, imagine a cena. Descubra os detalhes do texto.
Conte o texto que leu.
+ Moisés e os israelitas depois de saírem do Egito
chegam no deserto de Sin.
+ Os israelitas murmuram contra Moisés e Aarão.
+ Disseram que preferiam ter morrido na terra do
Egito e dizem mais: “quando estávamos sentados
junto à panela de carne e comíamos pão com fartura!”
+ Deus diz que vai fazer chover pão do céu.
+ Moisés e Aarão informam aos israelitas que Deus
ouviu as murmurações contra ele.
+ Deus dá aos israelitas carne à tarde: o acampamento ficou coberto de codornizes.
+ Deus deu o pão pelo manhã: o maná.
+ Quem acumulou maná para o dia seguinte apareceu vermes e cheirou mal.
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?
+ No caminho do deserto os israelitas começam a murmurar contra Moisés, Aarão e contra
o próprio Deus. Como eu costumo reagir diante das inseguranças e dificuldades? Reajo com
fé ou descrença?
+ Como procuro viver a fé na providência de
Deus?
+ Como você reage às necessidades dos outros:
solidariedade e compaixão ou indiferença?
+ Deus responde ao murmúrio do povo de Israel com bondade.
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 graça da fé e da perseverança diante
das situações difíceis e de insegurança.
+ Agradeça a Deus pela presença dele em sua
vida.
+ Reze pelas pessoas que estão abaladas em
sua fé.
+ Peça a graça de reagir com bondade.
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 78(77) : Povo meu, escuta minha lei, dá ouvido às palavras de minha boca...

