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Oração em Família

LIVRO DO ECLESIASTES - 150 a. C.
Eclesiastes é um nome que pode ser traduzido por as-
sembleia. Remonta ao tempo do Império grego. O li-
vro refl ete sobre a vida, elenca as fragilidades huma-
nas, afi rma que tudo é vaidade, transitório, sem sen-
tido, ilusão, sopro, vapor ou fumaça. Trata-se de refl e-
xões sobre a vida. Para o autor a vida é temporária e 
fugaz. Declara que gastamos a maior parte do tempo 
com coisas que não tem sentido duradouro.  Este li-
vro ajuda a discernir o que realmente tem valor na 
vida. A sua leitura ajuda a contemplar com serenida-
de e gratidão o que Deus nos proporciona pelo dom 
da vida que nos é dada. 

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 

fi éis 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: Ecl 3,1-11
“Há um momento para tudo e um tempo para todo pro-
pósito debaixo do céu. Tempo de nascer, e tempo de mor-
rer; tempo de plantar, e tempo de arrancar a planta. Tem-
po de matar, e tempo de curar; tempo de destruir, e tem-
po de construir. Tempo de chorar, e tempo de rir; tempo 
de gemer, e tempo de bailar. Tempo de atirar pedras, e 
tempo de recolher pedras; tempo de abraçar, e tempo de 
se separar. Tempo de buscar, e tempo de perder; tempo de 
guardar, e tempo de jogar fora. Tempo de rasgar, e tem-
po de costurar; tempo de calar, e tempo de falar. Tempo de 
amar, e tempo de odiar; tempo de guerra, e tempo de paz. 
Que proveito o trabalhador tira de sua fadiga? Observo 
a tarefa que Deus deu aos homens para que dela se ocu-
pem: tudo o que ele fez é apropriado ao seu tempo. Tam-
bém colocou no coração do homem o conjunto do tempo, 
sem que o homem possa atinar com a obra que Deus rea-
liza desde o princípio até o fi m”.

O que a Palavra diz em si? É Deus que fala para você. 
Ler lentamente e com atenção. Releia o texto. Procure ape-
nas guardar o texto na memória. Enquanto você lê, ima-
gine a cena. Descubra os detalhes do texto. Conte o texto 
que leu.

“Há um momento para tudo” (Ec 3,1).

Leitura Orante Semanal

Ambiente: Mesa, Bíblia, cruz e vela acesa.
+ O texto afi rma que há um tempo para cada coisa.
+ Há indicações para as quais não há escolha: “Tempo 
de nascer, e tempo de morrer” ...
+ Há realidades em que se pode escolher: “Tempo de 
amar, e tempo de odiar”

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?

+ Como você administra as realidades que surgem na 
vida, as quais não podem ser mudadas?
+ Em que você se baseia para fazer as escolhas?
+ Refl ita nas palavras de Jesus: “Onde está teu tesouro 
aí estará também teu coração” (Mt 6,21).

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.

+ Agradeça o dom da sua vida e da vida das pessoas 
que participam do seu cotidiano.
+ Peça a luz do Divino Espírito Santo para discernir 
onde está o real valor da vida.

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 par-
tir da vivência desta mensagem? Qual compromisso que 
devo assumir?

6) REZAR O SALMO 144 (143):    “Bendito seja o Senhor, o 
meu rochedo...” 

Rezou conosco? 
Clique aqui: http://bit.ly/ObrigadoArquiFloripa
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