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Oração em Família

SAMUEL E SAUL:
Os anciãos de Israel pedem a Samuel que consti-
tua um rei para governar o país. Tais palavras de-
sagradaram muito a Samuel. Entretanto, Deus diz 
a Samuel: “Atende a tudo o que te diz o povo, por-
que não é a ti que eles rejeitam, mas é a mim que 
eles rejeitam, porque não querem mais que eu rei-
ne sobre eles” (1Sm 8,7). Samuel expõe ainda da 
parte de Deus o direito que o rei terá sobre o povo: 
seus filhos serão convocados para a guerra e servi-
rão ao rei; também suas filhas trabalharão para o 
rei. Contudo, o povo insiste em querer um rei como 
as outras nações e assim acontece. Samuel ungirá 
Saul como primeiro rei de Israel. Saul era da tribo 
de Benjamim, filho de um homem chamado Cis.  
Seu pai lhe ordena que vá com um dos servos atrás 
das jumentas que se perderam. Como não as en-
controu, o servo lhe deu conselho para ir pedir aju-
da ao vidente, Samuel.

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 9,14-21 (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.
+ Saul e o servo vão até Samuel para pedir ajuda 
para encontrar as jumentas perdidas. 
+ Deus um dia antes já havia anunciado o fato 
desta visita a Samuel.
+ Então Deus ordena a Samuel ungir Saul como rei 
de Israel.
+ Deus afirma que ouviu o grito do povo.
+ Samuel, quando vê Saul à sua frente, recebe a 
confirmação de Deus que é ele que deve ser ungi-
do.

“É este de quem te falei” (1 Sm 9,17)
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Ambiente: Mesa, Bíblia, crucifixo, flor, vela acesa. + Saul escuta atentamente as orientações de Sa-
muel, o qual o tranquiliza que as jumentas já fo-
ram encontradas.
+ Saul fica admirado por pertencer a uma das me-
nores tribos de Israel e mesmo assim ser escolhi-
do.

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?
+ Deus está atento à história do povo e à de Saul. 
Deus também está atento à sua vida porque ama 
você. Pense nisso!
+ Saul foi escolhido por Deus para uma missão jun-
to ao seu povo. Pelo batismo também fomos ungi-
dos por Deus para uma missão. Como você percebe 
Deus na sua vida e na história?
+ Saul fica admirado com a escolha feita por Deus.  É 
sempre Deus que s escolhe. Pense no amor de Deus 
por você.

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.
+ Agradeça a Deus por manifestar, de tantas for-
mas, o seu amor por você.
+ Agradeça a Deus por sua presença em sua vida.
+ Agradeça a Deus por seu amor.

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 08: Senhor, nosso Deus...


