
ARQUIDIOCESE DE FLORIANÓPOLIS

Oração em Família

A SÁBIA SENTENÇA DE SALOMÃO:
A súplica que Salomão fizera a Deus, em Gabaon, 
pedindo a sabedoria para bem governar o povo é 
constatada nas decisões que ele faz no início de 
sua administração. A partir de critérios justos, o 
Rei Salomão faz julgamentos com sabedoria.

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 renova-
reis 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, 16-28 (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.
+ Duas mulheres se apresentam ao Rei Salomão.
+ Uma delas informa que havia dado à luz e que 
mora na mesma casa com outra mulher. 
+ Três dias depois a outra mulher também deu à 
luz uma criança. 
+ Entretanto, esta criança morreu sufocada pela 
própria mãe, enquanto dormia.
+ Quando a mãe da criança morta percebeu, pegou 
a criança morta e trocou-a com a criança viva. 
+ Quando a mãe verdadeira acordou para amamen-
tar encontrou a criança morta, mas depois de exa-
miná-lo percebeu que não se tratava de seu filho.
+ A outra mulher, porém, disse: “É mentira!’.
+ Diante das mútuas acusações perante o rei Sa-
lomão, ele, então disse: “Cortai o menino vivo em 
duas partes e dai metade a uma e metade à outra” 
(1 Rs 3,25).
+ Uma delas disse: “Ó meu senhor! Que lhe seja 
dado então o menino vivo, não o matem de modo 
nenhum!” (1 Rs 3,26).
+ Mas a outra mulher dizia: “Ele não seja nem meu 
nem teu, cortai-o!”

“Todo o Israel soube da sentença que o rei havia dado...” (1 Rs 3,28)
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Ambiente: Mesa, Bíblia, cruz e vela acesa. + O Rei Salomão então proferiu: “Dai à primeira a 
criança viva, não a matem. Pois é ela a mãe” (1 Rs 
3,27).
+ Todo Israel soube do acontecimento e constata-
ram que Salomão possuía sabedoria divina para 
fazer justiça.

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?
+ Diante dos fatos e acontecimentos com que crité-
rios você costuma se colocar? Você olha apenas a apa-
rência ou procura sentir, ver e ouvir com o coração?
+ Você avalia os acontecimentos a partir da bonda-
de e da misericórdia de Deus?
+ Você orienta as suas decisões pessoais e familia-
res à luz da Palavra de Deus?

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.
+ A sabedoria de Salomão é fruto do seu pedido a 
Deus. Peça o Dom da Sabedoria.
+ Peça a graça para que em seu cotidiano você aja 
sempre com justiça e honestidade com o próximo?
+ Peça a Luz do Espírito Santo para iluminar a sua 
vida e a de seus familiares.

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 119,9-16 (118): “Como um jovem 
conservará puro o seu caminho?”...


