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Oração em Família

JUÍZES:
É o período entre o estabelecimento das tribos e a mo-
narquia. Em momentos de emergência e perigo, as Tri-
bos se organizavam para defender-se das invasões, pois 
não havia exército permanente de defesa, não havia um 
exército profissional. Surgia alguém, um Juiz, chamado 
por Deus do meio do povo, que organizava um exército 
de defesa para o momento de perigo. Eis alguns juízes; 
Sansão, Débora, Gedeão, Jefté...
Ainda no tempo dos juízes houve uma tentativa de ins-
taurar a monarquia. Abimelec, filho de Gedeão, queria 
ser rei, por isso ele matou todos os irmãos, exceto o ca-
çula, chamado Joatão, pois conseguiu fugir. Então, Joa-
tão proclama um apólogo. Um apólogo é uma espécie de 
fábula em que os animais ou plantas falam.

1) Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos 
fiéis e acendei neles o fogo do Vosso Amor. Enviai o Vos-
so Espírito e tudo será criado e renovareis a face da ter-
ra.
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: Juízes 9,7-15  (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 tex-
to que leu.
+ Joatão se dirige ao povo e conta um apólogo.
+As árvores se reuniram e decidiram eleger um rei para 
governa-las.
+ Primeiro pediram à oliveira que reinasse sobre elas, 
mas a oliveira rejeitou o convite. Prefere continuar pro-
duzindo o óleo.
+ Então, as árvore pedirem que a figueira reinasse sobre 
elas. Ela também não quis renunciar a doçura do seu de-
licioso fruto.
+ Foram também à videira e lhe pediram que ela reinas-
se sobre elas. Ela também recusou abandonar a produ-
ção do vinho.

“Nem eu, nem meus filhos reinaremos sobre vocês. O rei de vocês é Deus” (Jz 8,22)

Leitura orante em família
30ª Semana do Tempo Comum – 26 a 30 de outubro

Ambiente: Mesa, Bíblia, crucifixo, flor, vela acesa. + Por fim, as árvores foram até o espinheiro, o qual logo 
aceitou e convidou-as a abrigarem-se debaixo de sua 
sombra e ameaçou com fogo aquelas que o rejeitarem. 

3) MEDITAR: 
O que o texto diz para mim, para minha família? 
Colocar-se diante da Palavra como seu verdadeiro destina-
tário. Qual é a vontade de Deus para você segundo esta Pa-
lavra?
+ As três árvores, a oliveira, a figueira e videira, na Bíblia, 
simbolizam o povo de Deus. E a sua missão é produzir 
frutos. Não ousam pensar sua vida de forma diferente. 
Assim, nós cristãos somos chamados a produzir frutos. 
Qual o principal fruto que percebo em minha vida cris-
tã?
+ A oliveira, a figueira e videira não conseguem ver a vida 
sem servir para o bem comum através dos seus frutos. 
Eu tenho procurado colocar-me a serviço da minha co-
munidade, da minha cidade?
+ O espinheiro que nada produz ofereceu sombra. Espi-
nheiro não dá sombra. Quantas vezes também nos dei-
xamos enganar por falsas promessas?

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, pe-
dido de perdão... Deixe Deus ouvir o que está em seu coração 
depois de ter ouvido e meditado a Palavra.
+ Peça a graça do Divino Espírito Santo para sempre co-
locar-se a serviço de um mundo mais fraterno em que 
cada ser humano seja respeitado.
+ Louvar o Senhor pelas pessoas que doam sua vida por 
um mundo mais humano. Enumere alguns nomes...
+ Reze pelos governantes para que respeitem o povo

5) CONTEMPLAÇÃO: 
O que a Palavra me faz contemplar?
Ver com os olhos de Deus. Neste momento, não digo nenhu-
ma 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 CÂNTICO DE DÉBORA (JZ 5,1-7).


