
ARQUIDIOCESE DE FLORIANÓPOLIS

Oração em Família

SAMUEL UNGE UM NOVO REI:
Deus envia Samuel a Belém à casa de Jessé para 
ungir um novo rei. Será ungido rei um dos netos 
de Booz e Rute. Entretanto, Saul não sabe que um 
novo rei está sendo ungido em Belém.

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 16,1-13  (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.
+ Deus envia Samuel a Belém para ungir o novo rei.
+ Samuel chegou à casa de Jessé, viu o filho mais 
velho, Eliab, e pensou que fosse o que deveria ser 
ungido.
+ Deus, porém, chama a atenção de Samuel: “Não 
te impressione a sua aparência nem a sua elevada es-
tatura: eu o rejeitei. Não se trata daquilo que veem 
os homens, pois eles veem apenas com os olhos, mas 
Deus olha o coração”.
+ Assim: os sete filhos se apresentam a Samuel, 
mas a nenhum deles Deus havia escolhido.
+ Questionado acerca dos filhos por Samuel, Jessé 
fala que havia ainda um filho menor que estava 
cuidando do rebanho.
+ Samuel ordena a Jessé que este filho venha e 
também se apresente.
+ Chega o menino: “era ruivo, de belo semblante e ad-
mirável presença”. 
+ Ordenado por Deus, Samuel unge Davi rei.

“Deus olha o coração” (1 Sm 16,7)

Leitura orante em família
1ª Semana do Advento – 30 de novembro a 4 dezembro

Ambiente: Mesa, Bíblia, Sagrada Família, flor, vela acesa. 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 toma a iniciativa e envia Samuel. Deus tam-
bém tomou a iniciativa em nos amar. Cada pes-
soa chamada à existência é alguém que foi pensa-
do e chamado por Deus. Reflita no grande amor que 
Deus tem por você.
+ Samuel viu apenas a aparência do filho de Jessé. 
Muitas vezes também julgamos as pessoas pela apa-
rência. Como você vê as pessoas que encontra em 
seu caminho?
+ Samuel obedeceu a Deus. Pense em sua vida e ava-
lie como você tem obedecido a 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, sú-
plica, pedido de perdão... Deixe Deus ouvir o que está em 
seu coração depois de ter ouvido e meditado a Palavra.
+ Agradeça a Deus por você ser uma pessoa escolhi-
da e amada por ele.
+ Peça a luz do Espírito Santo para que você veja 
as pessoas como irmãos e irmãs, filhos e filhas de 
Deus.
+ Peça a graça de viver segundo a vontade de 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 89, 21-30(88,21-30): Encontrei o 
meu servo Davi...


