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Oração em Família

ALIANÇA DE SIQUÉM:
Moisés não pôde entrar na Terra Prometida, ape-
nas pôde contemplá-la ao longe. Sucedeu-lhe Josué 
que atravessou o Rio Jordão com todos os israelitas 
e distribuiu a Terra Prometida entre as doze tribos 
de Israel de acordo com o tamanho de cada uma 
delas. Depois de todas as tribos estarem assenta-
das, Josué as convoca para uma grande reunião 
que ficou conhecida como a Assembleia de Siquém. 
Tendo reunido o povo de Israel, Josué faz memória 
desde o dia em que Deus chamou Abraão, seguin-
do pela história dos Patriarcas e as 12 tribos. A ida 
para o Egito, onde foram escravos, o êxodo, o tem-
po no deserto e, enfim, a chegada na Terra Prome-
tida. Mostra, dessa forma, que Deus foi o responsá-
vel pelos acontecimentos e foi fiel à promessa feita 
aos antepassados.

1) Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vos-
sos fiéis e acendei neles o fogo do Vosso Amor. En-
viai o Vosso Espírito e tudo será criado e renova-
reis 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 consola-
ção. Por Cristo Senhor Nosso. Amém!

2) LER: Josué 24,14-24  (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.
+ Josué convida Israel a servir o Senhor;
+ Israel deve escolher a quem, de fato, quer servir: 
o Senhor que os tirou do Egito ou os outros deuses;
+ Josué se adianta e diz: “Quanto a mim e à minha 
casa, serviremos ao Senhor”.
+ O povo de Israel respondeu: “Longe de nós aban-
donar o Senhor para servir a outros deuses”. ...“Por-
tanto, nós também serviremos o Senhor, pois ele é 
o nosso Deus”.

“Quanto a mim e à minha casa, serviremos o Senhor” (Js 24,15)

Leitura orante em família
29ª Semana do Tempo Comum – 19 a 23 de outubro

Ambiente: Mesa, Bíblia, crucifixo, flor, vela acesa. + Os israelitas reafirmam sua posição com as se-
guintes palavras: “Serviremos o Senhor, nosso Deus, 
e à sua voz obedeceremos.”

3) MEDITAR: 
O que o texto diz para mim, para minha família? 
Colocar-se diante da Palavra como seu verdadeiro des-
tinatário. Qual é a vontade de Deus para você segundo 
esta Palavra?
+ Como ressoa em seu coração este convite e a deci-
são de Josué em servir ao Senhor?
+ Consegue perceber que em sua vida você tem pro-
curado servir o Senhor?
+ Reflita sobre o testemunho de Josué: “Quanto a 
mim e à minha casa, serviremos ao Senhor”.
+ Como você tem procurado obedecer à voz de Deus”.

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 Pala-
vra.
+ Peça a graça de em sua vida sempre escolher a 
vontade de Deus.
+ Reze para que as suas escolhas sejam sempre 
para louvar e servir o Senhor.
+ Reze para que sua família escolha sempre amar a 
Deus sobre todas as coisas.
+Peça a graça de sempre obedecer à voz Deus.

5) CONTEMPLAÇÃO: 
O que a Palavra me faz contemplar?
Ver com os olhos de Deus. Neste momento, não digo ne-
nhuma 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 compromis-
so que devo assumir?
 
6) REZAR O SALMO 114 (113A): Quando Israel saiu do 
Egito...


