ARQUIDIOCESE DE FLORIANÓPOLIS

Oração em Família
Leitura Orante Semanal - 18 a 22 de janeiro
“A vasilha de farinha não se esvaziará e a jarra de azeite não acabará” (1 Rs 17,14)
Ambiente: Mesa, Bíblia, cruz e vela acesa.

OS DOIS REINOS ISRAEL (NORTE) E JUDÁ (SUL):
Após a morte de Salomão, a Terra Prometida ficou dividida em dois reinos: Reino do Norte, Israel, e Reino do sul,
Judá. As sucessões no Reino de Judá aconteciam mantendo a dinastia de Davi. Já o Reino do Norte com Jeroboão
se distanciou da fé e vivia na idolatria. Então, Deus envia
um profeta que veio do Reino do Sul a Betel que revela
ao rei Jeroboão o fim da sua dinastia e o fim do reino do
Norte - Israel (1 Rs 13). Enquanto o Reino de Israel existiu,
a sucessão acontecia através de grandes violências. Acab
subiu ao trono do Reino de Israel, casou-se com Jezabel,
a qual introduziu o culto a Baal, deus cananeu. É neste
contexto que Deus enviou o profeta Elias com denúncias
graves acerca das atitudes do rei e revelou a grande seca
que deveria vir. Assim, Elias, orientado por Deus, foi para
Sarepta, na Sidônia, onde uma viúva o socorreria.
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 Reis 17,7-16 (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.
+ Sem água, Elias é enviado por Deus a Sarepta, na Sidônia.
+ Deus revela ao profeta que lá ele encontraria uma viúva que o ajudaria.
+ O Profeta, ao chegar na cidade, encontra uma viúva
apanhando lenha.
+ Ao vê-la, Elias dirigiu-lhe as seguintes palavras: “Por favor,
traze-me num vaso um pouco d´água para eu beber” (1 Rs 17,10).
+ A viúva já estava indo buscar a água e ouviu outro pedido:
“Traze-me também um pedaço de pão na tua mão” (1 Rs 17, 11).
+ A mulher respondeu que não tinha pão cozido, tinha
apenas “um punhado de farinha” e “um pouco de azeite”.
Explica que estava juntando alguns gravetos para fazer
este resto para ela e seu filho comerem e depois esperarem a morte.

+ Elias, porém, respondeu: “Não temas: vai e faze como disseste. Mas, primeiro, prepara-me com o que tens um pãozinho e
traze-mo; depois o prepararás para ti e o teu filho” (1 Rs 17,13).
+ Pois o Deus de Israel fala que a vasilha de farinha não
se esvaziará e nem a jarra de azeite acabará.
+ A viúva fez como Elias dissera e não faltou nem farinha e nem azeite durante muito tempo.

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 Profeta Elias obedece à vontade de Deus e vai para Sarepta. Como você vive a obediência à vontade de Deus?
+ A viúva de Sarepta estava vivendo uma situação muito difícil, desesperadora. Contudo, diante da Palavra de
Deus, pronunciada pelo Profeta Elias, ela confia totalmente. Como você tem vivido a obediência à Palavra de Deus?
+ Reflita nos gestos de hospitalidade e de solidariedade da viúva.

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 o Dom da Fortaleza para que, a exemplo do Profeta Elias, você seja obediente à vontade de Deus.
+ Peça a Deus um coração acolhedor igual ao da viúva de
Sarepta para deixar-se conduzir pela Palavra de Deus.
+ Peça a graça de viver a hospitalidade e a solidariedade
para com o 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 O SALMO 4: “Quando te invoco, responde-me,
meu justo Deus!”

