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Oração em Família

“E Israel se separou da casa de Davi, 
até o dia de hoje” (1 Rs 12,19)

Leitura Orante Semanal
11 a 15 de janeiro de 2020

SUCESSÃO DE SALOMÃO:
Salomão reinou durante quarenta anos (971 a 
931 a.C) e administrou o país com habilidade. 
Uma equipe de administradores mantinha tudo 
em perfeito funcionamento. Então, Salomão de-
cidiu construir o templo, obra que confirmaria 
o que Natã havia profetizado a Davi. As obras de 
construção do Templo, constituído de vestíbu-
lo, nave e santuário, levaram sete anos. No dia 
da inauguração, a Arca da Aliança foi transferi-
da para o Templo. Depois de concluir o Templo, 
Salomão construiu o seu palácio. Esta obra le-
vou treze anos, era bem maior que o Templo, e 

Ambiente: Mesa, Bíblia, cruz, vela acesa.
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por fim foi construído também o muro de Jeru-
salém. Salomão fez alianças políticas e religio-
sas através de casamentos com princesas, des-
ta forma, o culto a outras divindades entrou em 
Israel. Neste contexto, o profeta Aías de Silo, tra-
jando um manto novo, rasgou-o em doze par-
tes, dizendo para Jeroboão, chefe da corveia, pe-
gar dez pedaços, pois Deus decidiu dar-lhe dez 
tribos por causa da idolatria. Entretanto, isso só 
aconteceria após a morte de Salomão.

1) Vinde, Espírito Santo, enchei os corações 
dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do Vos-
so 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, fa-
zei que apreciemos retamente todas as coisas 
segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre 
da sua consolação. Por Cristo, Senhor Nosso. 
Amém!

2) LER: 1 Reis 12,1-19   (em sua Bíblia)
O que a Palavra diz em si? É Deus que fala para 
você. 
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Ler lentamente e com atenção. Releia o texto. Pro-
cure apenas guardar o texto na memória. En-
quanto você lê, imagine a cena. Descubra os de-
talhes do texto. Conte o texto que leu.
+ Roboão, filho de Salomão, se dirigiu a Siquém 
para ser proclamado rei.
+ Jeroboão é chamado do Egito participar da 
assembleia em Siquém.
+ O povo pediu a Roboão: “Teu pai tornou pe-
sado o nosso jugo; agora, alivia a dura servi-
dão de teu pai e o jugo pesado que ele nos im-
pôs e nós te serviremos” (1 Rs 12,4).
+ Roboão pediu três dias para refletir.
+ Então, ele, primeiro consulta os anciãos que 
haviam auxiliado Salomão e eles aconselham 
Roboão a ouvir o apelo do povo, mas ele rejei-
ta tal conselho.
+ Em segundo lugar, ele consulta os jovens que 
o aconselham a responder: “Meu pai vos so-
brecarregou com um jugo pesado, mas eu au-
mentarei ainda o vosso jugo; meu pai vos cas-
tigou com açoites, e eu vos castigarei com es-
corpiões” (1Rs 12,11). 
+ Jeroboão e todo o povo retornaram ao ter-
ceiro dia para ouvir a decisão de Roboão.
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+ O Rei Roboão respondeu duramente ao povo 
e, assim, Israel se separou da casa de Davi.

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?
+ Você procura ouvir o que lhe pedem?
+ O que ou quem influencia nas suas decisões?
+ Você procura colocar-se no lugar das pesso-
as?
+ O que você fala ou faz conduz a união ou a 
divisão (amigos, família, trabalho)?

4) ORAÇÃO: 
O que a Palavra me faz dizer a Deus? A partir 
desta Palavra lida, falar, responder a Deus fazen-
do orações que podem ser: louvor, agradecimen-
to, súplica, pedido de perdão... Deixe Deus ouvir o 
que está em seu coração depois de ter ouvido e me-
ditado a Palavra. 
+ Peça a Jesus a graça de aprender dele o amor 
e a compaixão para com as pessoas com as 
quais você convive.
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+ Peça a graça de semear sempre coisas boas 
entre as pessoas.
+ Peça a luz do Espírito Santo para iluminar 
suas decisões.

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. Con-
templo a minha vida a partir desta Palavra. O que 
minha vida muda a partir da vivência desta men-
sagem? Qual compromisso que devo assumir?

6) REZAR O SALMO 99 (98): “Israel é rei: os povos 
estremecem!”

Baixe a versão para impressão em:
https://arquifln.org.br/


