ARQUIDIOCESE DE FLORIANÓPOLIS

Oração em Família
Leitura orante em família
31ª Semana do Tempo Comum – 02 a 06 de novembro

“O teu povo será o meu povo e teu Deus será o meu Deus” (Rt 1,16)
Ambiente: Mesa, Bíblia, crucifixo, flor, vela acesa.
RUTE:
Estamos ainda no tempo dos Juízes que vai da morte de
Moisés até Samuel. Houve uma grande fome em Judá. A
família de Elimelec (=Deus é Rei) e sua esposa, Noemi
(=Doçur-), com seus dois filhos, Maalon e Quelion, tiveram que abandonar sua pátria e foram para a terra de
Moab. Em Moab morre Elimelec, o marido. Noemi, viúva, pobre e estrangeira, ficou só com os dois filhos. Os
dois casam com mulheres moabitas: Orfa e Rute. Morrem também os dois filhos: Maalon(=Doença) e Quelion (Fraqueza). Ficam só as três viúvas. Noemi fica sabendo que em Judá voltou a ter pão, Deus visitou o seu
povo. Então, Noemi decide voltar para a Terra Prometida em busca de pão e insiste para que suas noras fiquem em Moab. Entretanto, as noras querem acompanhá-la. Orfa (=Costas) abraçou sua sogra, chorou, despediu-se e voltou para seu povo. Rute (=Amizade), apesar
da insistência da sogra, decide seguir em sua companhia e vai também para Judá, para a cidade de Belém
(Casa do Pão). Em Belém, Rute vai fazer o que, pela lei
de Deus era permitido aos pobres, viúvas e estrangeiros, colher a sobra que fica no campo depois da colheita.
Rute vai colher as sobras justamente no campo de Booz.
Booz (=Força) se compromete em cumprir a lei do resgate e casa-se com Rute. De Rute nasce Obed (=Servo). Obed
vai gerar Jessé que será o pai do rei 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: Rute 2,1-13 (em sua Bíblia)
O que a Palavra diz em si? É Deus que fala para você.
Ler lentamente e com atenção. Releia o texto. Enquanto você
lê, imagine a cena. Descubra os detalhes do texto. Conte o texto que leu.
+ Booz parente do esposo de Noemi.
+ Rute diz a Noemi que vai aos campos respigar e entra
justamente no campo de Booz.
+ Booz vê Rute e pergunta quem é ela.
+ O servo responde que é a jovem moabita que voltou

com Noemi dos Campos de Moab. Explica que ela pediu
permissão para respigar e tem trabalhado desde que
chegou sem descansar.
+ Booz se dirige a Rute e confirma que ela é bem-vinda
para respigar em seu campo.
+ Rute fica admirada com acolhida e agradecida, pois ela
é uma estrangeira.
+ Booz fala que soube de tudo o que Rute fez pela sogra
após a morte do marido, deixando inclusive pai, mãe, a
terra natal. Por fim, Booz pede a Deus que retribua a Rute
tudo o que ela fez pela sogra.
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?
+ O bem que Rute fez pela sua sogra, Noemi, tornou-se
um testemunho que ficou conhecido por muita gente.
Recorde as pessoas que dão um profundo testemunho de
cuidar dos seus doentes, seus idosos e dos pobres.
+ Reflita: Rute fez o bem gratuitamente, semeou o bem e
colheu o que semeou. O que isto diz à sua vida?
+ Booz tem um bom coração e se interessa pelas necessidades de Rute e Noemi. Você se interessa pelas necessidades do próximo?
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.
+ Reze pelas famílias que você conhece e estão enfrentando dificuldades.
+ Peça a graça de nunca desistir de fazer o bem.
+ Peça a Deus a graça de ter um coração aberto e compassivo às necessidades do próximo.
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: RUTE 1,15-18.

