ARQUIDIOCESE DE FLORIANÓPOLIS

Oração em Família
Leitura orante em família
34ª Semana do Tempo Comum – 23 a 27 de novembro

“O teu reino não subsistirá” (1 Sm 13,14)
Ambiente: Mesa, Bíblia, crucifixo, flor, vela acesa.

O REI SAUL É REPROVADO:
Depois de ser sagrado rei por Samuel, Saul governou Israel cerca de 20 anos. Samuel deveria oferecer um holocausto em Guilgal e como
demora a chegar, o próprio Saul se põe a oferecer o sacrifício, fazendo desta forma as vezes
de sacerdote. Esta atitude de Saul é totalmente
reprovada por Samuel que informa ao rei que
seu reinado não irá subsistir.
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: 1 Samuel 13,7b-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. Procure apenas guardar o texto na memória. Enquanto você lê, imagine a cena. Descubra os detalhes do
texto. Conte o texto que leu.
+ Samuel demorou a chegar em Guilgal e Saul
decide oferecer o sacrifício.
+ Samuel chega e pergunta a Saul: “O que fizeste?”
+ Saul afirma que sentiu-se pressionado e por
isso ofereceu o sacrifício.
+ Samuel reprova a atitude de Saul, pois ele foi
insensato e desobediente a Deus.
+ O reino de Saul não subsistirá.
+ Deus achou um homem “segundo o seu coração” e o fará chefe do seu povo.

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?
+ Saul com medo desespera-se, apressa-se e
toma a decisão errada. Lembrar de alguma situação da vida em que você fez a escolha errada.
+ Saul não procurou discernir qual seria a vontade de Deus. Você procura orientar as suas escolhas através da vontade de Deus?
+ Viver a vida segundo o “coração de Deus”, a
vontade de Deus. O que devo fazer para que minha vida manifeste a vontade 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 Espírito Santo para iluminar as
suas decisões.
+ Peça a graça de Deus para que a sua vida esteja em sintonia com a vontade de Deus.
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 SALMO 43(42): Julga-me, ó Deus, defende minha causa...

