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Oração em Família

O PECADO DO REI DAVI:
Depois da morte de Samuel, as incursões dos filisteus 
contra os israelitas se intensificaram e Saul e seus fi-
lhos morreram em batalha. Davi é sagrado rei em He-
bron e após algumas dificuldades torna-se rei sobre 
todas as tribos de Israel.  Davi toma Jerusalém e pas-
sa a governar a partir dela. Depois transfere a Arca 
da Aliança para a nova capital e, inclusive, chama o 
Profeta Natã para lhe falar da intenção de construir 
um templo. Deus através de Natã responde que não 
será Davi que lhe construirá um templo, mas, sim, 
será Deus que construirá uma casa para Davi (dinas-
tia). Tudo sucede bem a Davi, entretanto, aparece o 
pecado com Betsabéia, mostrando a fraqueza do rei. 
Então, Deus envia o Profeta Natã para censurar o rei 
Davi.
1) Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vos-
sos 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 vos-
sos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apre-
ciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo 
Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por 
Cristo Senhor Nosso. Amém!

2) LER: 2 Samuel 12,1-15  (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 ape-
nas guardar o texto na memória. Enquanto você lê, ima-
gine a cena. Descubra os detalhes do texto. Conte o texto 
que leu.
+ Natã é enviado por Deus ao rei Davi.
+ Natã conta ao rei que na mesma cidade havia dois ho-
mens: um pobre e o outro rico.
+ O homem rico tinha rebanho numeroso, enquanto o 
homem pobre tinha apenas uma ovelha. 
+ O homem rico hospedou alguém em sua casa e prepa-
rou para seu hospede a única ovelha que o homem po-
bre tinha.
+ Ao ouvir Natã, Davi logo condena a situação e afirma 
que tal homem é digno de morte e deverá pagar 4 vezes 
o valor da ovelha.
+ O Profeta então disse a Davi: “Este homem és tu’.
+ Davi reconhece: “Pequei contra o Senhor Deus”.
+ Natã responde: “Por sua parte, o Senhor perdoa tua fal-
ta”.

“Pequei contra o Senhor” (2 Sm 12,13)

Leitura orante em família
4ª Semana do Advento – 21 a 25 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 desti-
natário. Qual é a vontade de Deus para você segundo esta 
Palavra?
+ Davi ouve a parábola contada por Natã e logo colo-
ca-se como juiz condenando. Quantas vezes condena-
mos o outro querendo esconder o que fizemos de er-
rado?
+ A parábola contada por Natã refere-se a Davi que 
usou o poder para atingir seus interesses. O grande 
perigo é usar o poder para fazer mal aos outros. So-
mos chamados a fazer sempre o bem, onde quer que 
estejamos.
+ Entretanto, Davi com profunda sinceridade reco-
nhece que pecou gravemente e é perdoado. Isso nos 
ensina que Deus nos convida sempre, após arrependi-
mento sincero, a recomeçar e a seguir por outro cami-
nho através do amor e do serviço.

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, pe-
dido de perdão... Deixe Deus ouvir o que está em seu coração 
depois de ter ouvido e meditado a Palavra.
+ Peça a luz do Divino Espírito Santo para que você 
não se deixe levar pelo egoísmo e pela injustiça.
+ Peça um coração sincero que esteja disponível para 
reconhecer seus próprios erros. 
+ Peça a graça de ter consciência da necessidade do 
perdão sacramental perante seus pecados. 

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 par-
tir da vivência desta mensagem? Qual compromisso que 
devo assumir?
 
6) REZAR O SALMO 51(50): Tem piedade de mim, ó Deus, 
por teu amor! Apaga minhas transgressões, por tua gran-
de compaixão” ...


