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Oração em Família

SAMUEL:
Samuel foi o último juiz, que também teve a mis-
são de profeta e sacerdote. A mãe de Samuel era es-
téril e certo dia ela foi ao Santuário e, diante de 
Deus, abre seu coração angustiado. O sacerdote Eli 
a repreende, pois pensava que ela estivesse em-
briagada. Entretanto, Ana se defende e expõe sua 
dor por não poder gerar filhos. Então o sacerdote a 
bendiz.  Por fim, Ana acaba concebendo de seu es-
poso Elcana e dá à luz seu filho Samuel. E, confor-
me ela havia prometido ao Senhor, ao desmamar o 
menino, o leva para morar no templo com o sacer-
dote Eli. E assim Samuel crescia diante do Senhor.  
Deus toma a iniciativa e dirige sua Palavra a este 
jovem que passa a conhecê-lo e serví-lo.

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 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 consola-
ção. Por Cristo Senhor Nosso. Amém!

2) LER: 1 Samuel 3,1-9  (em sua Bíblia)
O que a Palavra diz em si? É Deus que fala para você. 
Ler lentamente e com atenção. Releia o texto. Procure 
apenas guardar o texto na memória. Enquanto você lê, 
imagine a cena. Descubra os detalhes do texto. Conte o 
texto que leu.
+ O jovem Samuel servia ao Senhor. 
+ O sacerdote Eli já estava deitado e suas vistas já 
estavam fracas.
+ Samuel estava deitado no santuário, próximo à 
Arca de Deus.
+ O senhor chama o jovem: “Samuel! Samuel!
+ Samuel responde: “Eis me aqui”. Então, ele se 
apresenta ao sacerdote Eli, que por sua vez, lhe 
afirma que não o chamou.
+ Na terceira vez em que este chamado foi feito, Eli 
compreendeu que era Deus quem chamava o me-
nino e disse para o menino ir deitar-se, e se ouvis-

“Fala, Senhor...” (1 Sm 3,9)
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Ambiente: Mesa, Bíblia, crucifixo, flor, vela acesa. se a voz novamente deveria responder: “Fala, Se-
nhor, pois o teu servo escuta”.
+ O mesmo chamado acontece pela quarta vez e 
Samuel responde conforme a orientação que re-
cebera do sacerdote.

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?
+ O jovem Samuel desde cedo servia ao Senhor. 
Como você percebe em sua vida o serviço ao Senhor?
+ Samuel escuta a voz do Senhor, mas não consegue 
identificá-la de início. Você consegue perceber qual 
é a vontade de Deus na sua vida?
+ Samuel com prontidão responde a Deus: “Eis me 
aqui”.  Há prontidão em sua vida para as coisas 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 ao Divino Espírito Santo que sua vida esteja 
sempre aberta à vontade de Deus.
+ Você tem procurado escutar Deus através da lei-
tura da sua Palavra?
+ Peça a graça para sempre conseguir discernir 
qual é a vontade de Deus para você.

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: SALMO 40 (39): Esperei ansiosamente pelo 
Senhor...


