ARQUIDIOCESE DE FLORIANÓPOLIS

Oração em Família
Leitura orante em família
2ª Semana do Advento – 7 a 11 dezembro
“Tu vens contra mim com espada, lança e escudo;
eu, porém, venho a ti em nome do Senhor” (1 Sm 17,45)
Ambiente: Mesa, Bíblia, Sagrada Família, flor, vela acesa.

DAVI ENFRENTA GOLIAS:
Embora Davi tivesse sido ungido por Samuel como
rei de Israel, Saul continuava reinando em Israel.
Desde que Saul teve divergência com Samuel, andava muito nervoso e entrava em profunda crise maltratando quem estivesse por perto. Certo dia, Saul recebeu o conselho de que a música poderia acalmá-lo.
Saul gostou da ideia e pediu que trouxessem alguém
que tocasse cítara. Soube que havia um pastor de Belém, filho de Jessé, que sabia tocar cítara. Foi assim
que os dois reis se encontraram e Davi ficou a serviço
de Saul. Sempre que Saul entrava em crise, pedia para
Davi tocar a cítara e se acalmava. Um dia Davi foi visitar sua família em Belém e, a pedido de seu pai, foi levar alimentos aos seus irmãos que faziam parte das
tropas de Saul em guerra contra os filisteus. Entre os
filisteus havia um guerreiro muito alto e forte, chamado Golias, que desafiava Israel e insultava a Deus.
Davi, ao ouvir os insultos, ficou admirado de que não
havia ninguém com coragem suficiente para enfrentar Golias. Então, ele procurou Saul e se ofereceu para
combater o gigante. Primeiro Saul não permitiu, mas
foi convencido pela insistência de Davi. O rei ofereceu a Davi sua armadura, mas ele não conseguia nem
andar com ela devido ao peso. Então, o pequeno Davi
com apenas uma funda e algumas pedras derrotou o
gigante Golias.
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 17,40-51 (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.
+ Davi enfrenta Golias com o cajado e sua funda de pas-

tor.
+ Golias vê Davi e o menospreza, pois era muito jovem.
+ Davi responde a Golias que o enfrenta em nome de
Deus e afirma que o Senhor lhe dará a vitória.
+ Davi lança apenas uma pedra contra Golias e o vence.
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?
+ Estão em confronto a fé e a força. Nas batalhas da
vida é fundamental a confiança total em Deus.
+ Davi parecia impotente aos olhos humanos (Saul),
mas sua força estava em sua plena confiança em Deus.
Como tenho enfrentado as situações difíceis: só com
as minhas próprias forças? Ou enfrento as situações
com a fé e a confiança em Deus?
+ O texto nos ensina que não podemos nos acomodar
por causa do medo, mas devemos fazer a nossa parte
com os meios que possuímos somados com a confiança total em 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 Deus o dom da fé e da coragem para enfrentaras situações difíceis.
+ Peça a graça de testemunha a fé a exemplo do jovem Davi.
+ Agradeça a Deus pelas conquistas que você já teve.
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 O SALMO 144(143): Bendito seja o Senhor, o
meu rochedo...

