ARQUIDIOCESE DE FLORIANÓPOLIS

Oração em Família
Leitura orante em família
3ª Semana do Advento – 14 a 18 dezembro
“Tu és mais justo do que eu, porque me tens
feito bem, e eu tenho-te feito mal” (1 Sm 24,18)
Ambiente: Mesa, Bíblia, Sagrada Família, flor, vela acesa.

SAUL PERSEGUE DAVI:
Desde a vitória sobre Golias, Davi em tudo era
bem sucedido e, por isso, ganha a simpatia de
todo o povo. Entretanto, além das crises que
Saul já tinha, somam-se agora ressentimentos
contra Davi, que se manifestam em agressividade descontrolada. Ajudado por sua esposa Micol,
filha de Saul, e por Jônatas, filho de Saul, Davi
consegue fugir. Saul, por sua vez, sai em perseguição a Davi.
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 24,1-23 (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 sai à procura de Davi para matá-lo
+ Saul entra numa gruta para fazer suas necessidades, justamente na caverna em que Davi estava.
+ Alguns aconselharam Davi para que matasse
Saul, mas Davi não concordou.
+ Apenas cortou a ponta do manto do rei.
+ Quando Saul saiu da gruta, Davi o chamou e o
questionou o porquê de querer matá-lo? Inclusive, Davi informa que teve oportunidade de matá-lo, mas não o fez.
+ Saul chora arrependido.

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 está cego pelo ódio e inveja de Davi.
+ Saul que saiu em perseguição cai nas mãos de
Davi que estava sendo perseguido.
+ Davi poupa Saul, não paga o mal com o mal,
não levantou a mão contra o “Ungido do Senhor”.
+ Davi, apesar de ser perseguido, mostrou fidelidade ao rei.
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 graça de nunca se deixar levar pelo
ódio, pela maldade e nem pela vingança.
+ Peça a graça de olhar as pessoas com bondade, mesmo diante de incompreensões.
+ Reze pedindo ao Divino Espírito Santo que o
auxilie na vivência do perdão vivido e ensinado por Jesus.
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 57(56): Piedade de mim, ó Deus,
tem piedade de mim...

