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Oração em Família

ELIAS A CAMINHO DA MONTANHA DE DEUS, O MONTE 
HOREB:
Algum tempo depois do Profeta Elias ter sido acolhido 
pela viúva de Sarepta, Deus o envia novamente a Sama-
ria, no Monte Carmelo, onde acontece o embate com os 
profetas de Baal. Finalmente termina a seca. Entretan-
to Jezabel, a rainha estrangeira casada com o rei Acab, ao 
saber do que Elias havia feito aos profetas de Baal, jurou 
acabar com a vida do Profeta. Informado por um men-
sageiro enviado pela própria rainha, Elias decide fugir 
para salvar sua própria vida. Orientado por Deus aca-
ba chegando no Monte Horeb, o Monte Sinai, onde Deus, 
através de Moisés, fez a aliança com o povo. Elias faz, des-
ta forma, o caminho inverso do povo quando entrou na 
Terra Prometida. É um retorno às raízes da fé.

1) Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fi-
éis 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 19,1-18 (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.
+ O rei Acab conta à rainha Jezabel da vitória de Elias no 
embate contra os profetas de Baal.
+ Jezabel decide vingar-se e manda um mensageiro avisar 
Elias que ele pagaria com a própria vida.
+ Elias decide fugir para salvar a vida. Primeiro leva seu ser-
vo em Bersabeia, em Judá, no Reino do Sul.
+ Elias, porém, segue pelo deserto durante um dia e depois 
senta-se debaixo de um junípero.
+ Depois o Profeta pede a Deus a morte e adormece.
+ Um Anjo o acorda e lhe diz: “Levanta- te e come!”
+ Elias viu pão e água. Ele comeu e bebeu e tornou a dei-
tar-se.
+ O Anjo pela segunda vez desperta o Profeta: “Levanta-te e 
come, pois do contrário o caminho te será longo demais” 
(1 Re 19,7).
+ Elias levantou, comeu, bebeu e na força daquele alimen-
to caminhou quarenta dias e quarenta noites até à monta-
nha de Deus, o monte Horeb.
+ Quando chegou no monte Horeb, o profeta Elias se refu-
gia numa gruta onde passa a noite.
+ Deus dirige a palavra ao Profeta e o convida a sair para 
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Leitura Orante Semanal - 25 a 29 de janeiro

Ambiente: Mesa, Bíblia, cruz e vela acesa. fora da gruta pois iria se manifestar.
+ Surgiu um impetuoso furacão, mas Deus não estava no 
furacão.
+ Depois um terremoto, mas Deus também não estava no 
terremoto.
+ Em seguida veio o fogo, mas Deus não estava no fogo.
+ Depois no ruído de uma leve brisa Deus se manifesta e re-
envia o Profeta em missão que, entre outras atividades, de-
verá escolher Eliseu como seu sucessor.

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?
+ O Profeta Elias teve que fugir. Reflita sobre as realida-
des presentes e passadas com as quais você tem ou teve 
dificuldades e o desanimam.
+ O mensageiro de Deus, o anjo, auxilia o profeta e lhe dá 
alimento.
+ Elias renova as suas forças e caminha até o Monte Ho-
reb, o Monte Sinai. Pense no poder que o Pão da Palavra e 
o Pão da Eucaristia têm em nos fazer caminhar sempre 
sem desanimar.
+ Renovado por ter ido à fonte, ao Sinai, onde Deus fez 
aliança com o povo, o Profeta é reenviado em missão.

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, agradecimento, súpli-
ca, pedido de perdão... Deixe Deus ouvir o que está em seu 
coração depois de ter ouvido e meditado a Palavra.
+ Elias desabafou com Deus a sua realidade sofrida. 
Fale a Deus sobre a sua realidade difícil, de sua família 
e de seus amigos.
+ Peça a graça de ir sempre à fonte da presença de Deus, 
a Palavra e a Eucaristia.
+ Peça a graça de perseverar sempre na missão e teste-
munhar o seu compromisso batismal. + Procure visitar, 
quando possível, a Igreja ou a pia batismal em que você 
foi batizado.

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 cami-
nho 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 com-
promisso que devo assumir?
 
6) REZAR O SALMO 27(26): “O Senhor é minha luz e salva-
ção: de quem eu terei medo?”


