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Oração em Família

LIVRO DOS PROVÉRBIOS: 

O livro dos Provérbios reúne diversas sentenças e apresenta 

a sabedoria popular com a experiência de fé de Israel. Afir-

ma que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, conde-

na o vicio e recomenda a virtude. É dirigido a todas as idades 

e classes sociais. É atribuído ao rei Salomão por ser considera-

do o rei sábio, embora apresente também sentenças de sábios 

anônimos. Foi escrito durante um longo período, desde Salo-

mão (950 a.C.) até o pós-exílio (400 a.C.).

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 con-

solação. Por Cristo Senhor Nosso. Amém

2) LER: Provérbios 3,1-12

“Meu filho, não esqueças minha instrução, guarda no coração os 

meus preceitos; porque te trarão longos dias e anos, vida e prospe-

ridade. O amor e a fidelidade não te abandonem, ata-os ao pescoço, 

inscreve-os na tábua do coração; e alcançarás favor e bom sucesso 

aos olhos de Deus e dos homens. Confia no Senhor com todo o teu co-

ração, não te fies em tua própria inteligência; em todos os teus ca-

minhos, reconhece-o, e ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sá-

bio aos teus olhos, teme o Senhor e evita o mal, e será a saúde da tua 

carne e refrigério para os teus ossos. Honra o Senhor com a tua ri-

queza, com as primícias de tudo o que ganhares; e os teus celeiros es-

tarão cheios de trigo, os teus lagares transbordarão de vinho novo. 

Meu filho, não desprezes a disciplina do Senhor, nem te canses com a 

sua exortação; porque o Senhor repreende os que ele ama, como um 

pai ao filho preferido.”

O que a Palavra diz em si? É Deus que fala para você. 

Ler lentamente e com atenção. Releia o texto. Procure apenas guar-

dar o texto na memória. Enquanto você lê, imagine a cena. Descu-

bra os detalhes do texto. Conte o texto que leu.

+ O texto apresenta orientações de um pai para um filho.

“Confia no Senhor com todo o teu coração” (Pr 3,5)

Leitura Orante Semanal

Ambiente: Mesa, Bíblia, cruz e vela acesa. + Exorta à confiança no Senhor e não na sabedoria humana.

+ Aconselha ao temor do Senhor e a evitar o mal.

+ Orienta que se reconheça e sempre seja agradecido ao Se-

nhor porque tudo é dom.

+ Convida a não desprezar a disciplina do Senhor.

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 viver a sua vida orientada pela confiança no Se-

nhor ou a sua confiança está em sua própria inteligência?

+ O temor do Senhor se manifesta em alguém que vive a con-

fiança e conduz a sua vida pelos seus mandamentos. Como 

você tem vivido o temor do Senhor?

+ Como você reconhece os dons de Deus em sua vida?

4) ORAÇÃO: 

O que a Palavra me faz dizer a Deus?

A partir desta Palavra lida, falar, responder a Deus fazendo ora-

ções que podem ser: louvor, agradecimento, súplica, pedido de per-

dão... Deixe Deus ouvir o que está em seu coração depois de ter ou-

vido e meditado a Palavra.

+ Peça a sabedoria divina para bem viver a sua vida.

+ Peça ao Senhor a luz da fé para viver com maior empenho 

os mandamentos.

+ Agradeça ao Senhor por tudo o que você é e tem.

5) CONTEMPLAÇÃO: 

O que a Palavra me faz contemplar?

Ver com os olhos de Deus. Neste momento, não digo nenhuma pala-

vra, 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 com-

promisso que devo assumir?

6) REZAR O SALMO 34 (33):  “Bendirei o Senhor em todo tempo. ...!” 
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