ARQUIDIOCESE DE FLORIANÓPOLIS

Oração em Família
Leitura Orante Semanal
História da Salvação - nº 79 - Números

“Contemplava a serpente de bronze e vivia” (Nu 21,9)
Ambiente: Mesa, Bíblia, cruz e vela acesa.

NÚMEROS:
O livro de números conta a história do povo que caminhava pelo deserto sob a liderança de Moisés e Aarão.
A narrativa começa no deserto do Sinai e conclui com
o povo aguardando para entrar na Terra Prometida na
planície de Moab. No deserto a vida é muito difícil e o
povo muitas vezes preferiria retornar à vida de escravidão no Egito. Enquanto o povo caminhava pelo deserto
foi acompanhado pela presença de Deus e desta forma
foi educado para viver vida nova na Terra Prometida.
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: Números 21, 4-9
“Então, partiram da montanha de Hor pelo caminho do mar
de Suf, para contornarem a terra de Edom. No caminho o
povo perdeu a paciência. Falou contra Deus e contra Moisés:
“Por que nos fizestes subir do Egito para morrermos neste
deserto? Pois não há nem pão, nem água; estamos enfastiados deste alimento de penúria.” Então o Senhor enviou contra o povo serpentes abrasadoras, cuja mordedura fez perecer muita gente em Israel. Veio o povo dizer a Moisés: “Pecamos ao falarmos contra o Senhor e contra ti. Intercede junto do Senhor para que afaste de nós estas serpentes.” Moisés
intercedeu pelo povo e o Senhor respondeu-lhe: “Faze uma
serpente abrasadora e coloca-a em uma haste. Todo aquele que for mordido e a contemplar viverá.” Moisés, portanto, fez uma serpente de bronze e a colocou em uma haste; se
alguém era mordido por uma serpente, contemplava a serpente de bronze e vivia.”
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.
+ No caminho pelo deserto o povo começou a murmurar contra Deus e contra Moisés.
+ Eles disseram o seguinte: “Por que nos fizestes subir
do Egito para morrermos neste deserto? Pois não há
nem pão, nem água; estamos enfastiados deste alimento de penúria.”
+ O povo começou a ser atacado por serpentes e muitos
morreram.
+ Eles procuraram Moisés reconhecendo suas culpas e
pediram a ele que intercedesse para que Deus afastasse

as serpentes do meio deles.
+ Em resposta a Moisés, Deus ordenou: “Faze uma serpente abrasadora e coloca-a em uma haste. Todo aquele
que for mordido e a contemplar viverá”.
+ Moisés fez a serpente obedecendo às instruções de
Deus e toda pessoa que era mordida por uma serpente e
olhasse para a serpente de bronze ficava curada.
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?
+ No caminho pelo deserto, as dificuldades trouxeram
o desânimo e a murmuração. No seu cotidiano como é
que você administra as dificuldades que vão aparecendo? Você também murmura? Ou você segue com confiança e se entrega nas mãos de Deus?
+ Eles reconheceram suas culpas, o seu pecado. O primeiro passo para uma mudança de vida é reconhecer a
própria culpa poque só mudamos de vida quando reconhecemos nossa falta.
+ Para que a cura acontecesse o povo deveria contemplar a serpente de bronze. É perceptível nesta atitude
do povo uma profunda obediência à vontade e à palavra de Deus. Também em nossa vida muita coisa pode
ser mudada e transformada a partir da obediência e
da prática da Palavra de Deus. Como você procura viver
essa obediência à vontade e à palavra de Deus?
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 a luz divina para ter serenidade na hora das
grandes dificuldades.
+ Peça a graça de Deus para você reconhecer seus pecados, erros, limitações e assim poder recomeçar nova
vida pelo sacramento da reconciliação.
+ Peça a graça para que você sempre busque em sua vida
a vontade de Deus.
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 78 (77): “Povo meu, escuta minha lei...!”

