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Oração em Família

SALOMÃO SUCESSOR DO REI DAVI:
Muitas dificuldades aparecem na vida do Rei Davi. 
O assassinato de Amnon, seu primogênito, que te-
ria direito ao trono. Absalão, seu segundo filho, que 
se declara rei em Hebron e por isso  Davi é obrigado 
a abandonar Jerusalém às pressas. Absalão, por sua 
vez, sai em perseguição a seu próprio pai Davi, mas 
ao passar sob um carvalho fica preso pelos cabelos 
e, indefeso, é morto por três dardos. Davi quando 
soube do acontecido, apesar de ter sido persegui-
do, lamentou a perda do filho, pois ainda o ama-
va. Agora o rei podia voltar a Jerusalém. Mais tar-
de, quando Davi fica muito idoso, aparece a gran-
de preocupação de quem deveria reinar em seu lu-
gar. A preferência de Davi era Salomão, outro filho 
que teve com Betsabéia.  Adonias, seu terceiro fi-
lho, tinha o direito de sucedê-lo.  Entretanto, Natã 
e Betsaéia pedem a Davi que intervenha e assim o 
rei ordena que seja ungido Salomão como rei de Is-
rael. Assim, Davi morre após reinar 40 anos e Salo-
mão o sucede.
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 Reis 3,4-15 (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.
+ Salomão vai a Gabaon para oferecer sacrifícios a 
Deus.
+ Deus aparece-lhe em sonho.
+ Deus disse a Salomão: “Pede o que te devo dar” (1 Re 
3,5).
+ Primeiro, Salomão faz memória da bondade que 
Deus teve a seu pai Davi, então diz a Deus que é muito 
jovem para governar povo tão numeroso e, portanto, 
enfim, pede: “um coração cheio de sabedoria para go-
vernar teu povo e para discernir entre o bem e o mal” 

“... Dou-te um coração sábio e inteligente...” (1 Re 3,12)
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Ambiente: Mesa, Bíblia, Sagrada Família, flor, vela acesa. (1 Re 3,9).
+ O pedido de Salomão agrada a Deus que lhe diz: “dou-
-te um coração sábio e inteligente, como ninguém teve 
antes de ti e ninguém terá depois de ti. E também o que 
não pediste, eu te dou: riqueza e glória tais, que não ha-
verá entre os reis quem te seja semelhante por toda a 
tua vida” (1 Re 3,12-13).
+ Salomão retorna a Jerusalém.

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?
+ Salomão diante de Deus pede discernimento e sa-
bedoria para bem governar, não pede riqueza. 
+ O que você costuma pedir a Deus?
+ O que você costuma pedir é essencial?
+ O que você pede é bom para você e para o próximo?
+ Reflita as palavras de Jesus: “Buscai, em primeiro 
lugar, o Reino de Deus e sua justiça, e todas as coisas 
vos serão acrescentadas” (Mt 6,33).

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.
+ Converse com Deus sobre a sua vida.
+ Peça algo essencial para sua vida pessoal e fami-
liar.
+ Peça a Deus algo para alguém que você sabe que 
está passando dificuldades. 

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 90(89): “Senhor, foste para nós um 
refúgio de geração em geração”...


