ARQUIDIOCESE DE FLORIANÓPOLIS

Oração em Família
Leitura orante em família
28ª Semana do Tempo Comum – 12 a 16 de outubro

“Escolhe, pois, a vida” (Dt 30, 19)
Ambiente: Mesa, Bíblia, crucifixo, flor, vela acesa.

ÀS PORTAS DA TERRA PROMETIDA:
Toda a caminhada pelo deserto conduziu para
este momento em que Moisés apresenta a Israel os dois caminhos, de cuja escolha depende o
futuro 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: Deuteronômio 30,15-20 (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 apresenta diante de Israel a vida e a
felicidade ou a morte e a infelicidade.
+ Se ouvir e caminhar observando os mandamentos, viverá.
+ Se o coração se desviar e não ouvir, perecerá.
+ Propõe a vida ou a morte; a bênção ou a maldição.
+ Indica até a escolha que deve ser feita: “Escolhe,
pois, a vida, para que vivas tu e tua descendência”.
+ Assim poderá habitar a terra que Iahweh jurou dar aos antepassados: Abraão, Isaac e Jacó.
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 cotidiano sempre estamos também diante
de escolhas que devemos fazer. Onde tenho buscado orientação para fazer minhas escolhas?
+ As escolhas que faço estão em sintonia com
a vontade de Deus ou me deixo conduzir pelo
que ouço e pela moda?
+ Procuro fortalecer minhas opções pela Palavra de Deus?
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 luz do Divino Espírito Santo para iluminar as suas escolhas.
+ Peça a graça de ter sempre o coração e os ouvidos bem abertos para acolher em sua vida a
vontade de Deus através do Evangelho.
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 1: Feliz o homem...

