
            LEITURA ORANTE – VOCAÇÃO DE MOISÉS  
 
Preparar o ambiente, criando um clima de oração  
 

 Providenciar uma bíblia para cada participante, música instrumental 

de fundo, velas, flores, imagens relacionadas ao tema. 

 

Sugestões para a oração inicial:  
 

Senhor, estou diante de Ti, com a Bíblia nas mãos. Coloco-me na tua 
presença para que retires a trave que cega meus olhos, pois assim eu 
poderei enxergar além das palavras escritas e encontrar a Tua Palavra. Te 
peço que afastes de minha mente todas as preocupações que me afligem, 
para que me ocupe apenas em conhecer a Tua Vontade e pô-la em prática na 
minha vida. 

Invoco Teu Santo Espírito, para que Tua Palavra inflame meu 
coração com a força da fé e forje em mim a coragem de me comprometer 
com a construção do Reino. 
Senhor, que diante da Tua Palavra eu encontre o sentido da minha existência 
e saiba discernir entre o bem e o mal, para escolher sempre o caminho que 
leva a Deus. 

Que Tua Palavra seja a luz que guia os meus passos, o mel que adoça 
os meus gestos, o perfume que exala o amor, no caminho ao encontro dos 
irmãos. Que eu me deixe transformar por ela, imprimindo-a em meu coração, 
e levando-a em meu peito como sinal de que Tu estás comigo. Assim seja!1 
 
Ou um canto de invocação ao Espírito Santo 
 

Leitura  
O que o texto diz? 
Ler o texto mais de uma vez. Procurar entendê-lo na época em que foi 
escrito. Observar os verbos e o que expressam. 
 

Êxodo 3,1-15 
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 Deus se apresenta a Moisés em sua vida cotidiana, em seu lugar de 
trabalho. Da sarça que se queima e não se consome, vem a voz de Deus que o 
chama pelo nome: “Moisés, Moisés!”, ele responde com disponibilidade: 
“Aqui estou”. Deus convida Moisés a tirar as sandálias, porque o lugar onde 
ele está pisando “é um lugar sagrado”. É um chamado a ser simples, sem 
complicações, porque todo lugar onde Deus está presente, pode se tornar um 
lugar santo. Diante de Deus, Moisés apresenta atitudes de respeito e de 
temor “cobre o rosto”. 
 Deus vê a situação de opressão de seu povo e vem em seu auxílio. No 
princípio, Moisés sente medo, porque se sentia o responsável pela libertação 
dos israelitas e não se sentia preparado, mas depois ele percebe que é apenas 
um enviado. A ação libertadora, na verdade, é de Deus, Moisés será seu 
mediador. Deus garante a Moisés: “Eu estou com você”. 
 Moisés apresenta a possibilidade de recusa por parte do povo de 
Israel, então Deus o revela seu nome: “Eu sou” (YHWH – Adonai, o Senhor), 
aquele que acompanhará o povo na caminhada de libertação pelo deserto. A 
revelação do nome é uma prova de intimidade: Deus confia uma grande 
missão a Moisés e não o deixará sozinho. 
  

Meditação 
O que o texto me diz?  
Repetir as palavras mais expressivas, comparar com outros textos 
conhecidos? Questionar: quais são meus lugares de encontro com Deus? 
Sinto a presença de Deus no cotidiano? Como percebo o chamado de Deus 
em minha vida? A situação de sofrimento na qual vivem tantas pessoas, 
especialmente crianças e jovens, toca-me o coração e suscita em mim o 
desejo de fazer algo para construir uma sociedade melhor? Conheço algum/a 
jovem que se compromete com o bem comum? Escolher uma frase ou 
palavra para guardar no mente e no coração.  
  
 Quando Deus chama alguém para fazer algo pela humanidade, em 
seu nome, ele vai junto. Como jovens, vocês podem fazer muito pela 
sociedade. Basta iniciar pequenas ações, transformando o cotidiano em 
“lugar sagrado”, onde Deus se manifesta. O pouco que fazemos, 
gratuitamente e de coração, pode transformar a nossa vida e de outras 
pessoas. 
Do DOCAT... 



173. Como se chega a uma ordem econômica que sirva o homem e o bem-
estar público? 
Isso depende, em primeiro lugar, da integração dos fatores justiça e amor ao 
próximo no cotidiano da economia. Os cristãos têm a obrigação de melhorar 
as instituições de vida até que sejam humanas. Mas o cristão deve trabalhar 
sobre si mesmo antes de pretender melhorar os outros. Só a partir deste 
horizonte é que será credível seu empenho na otimização das relações 
econômicas e das instituições sociais. 
 
193. Quis são os “pecados” da economia? 
Infelizmente, na vida econômica há muita mentira, muita intriga, muita 
fraude e muito engano. Proceder assim é destruir o autêntico capital da 
empresa: a confiança. Sem confiança, a economia não funciona. A pessoa 
deve poder confiar na palavra dada, no contrato assinado. A confiança 
consegue-se através da confiabilidade e ganha-se pelo comportamento 
virtuoso. Na economia é preciso precaver-se contra a cobiça, a corrupção, 
toda a forma de injustiça, como roubo, fraude, usura, exploração etc. 
 
Testemunho de Ir. Maria Romero, FMA – patrona da JMJ 2019 
Patronos da JMJ 2019 – 5º episódio:  
https://www.youtube.com/watch?v=aAtNNDR194s 

http://vidacrista.org.br/santos-patronos-jmj-irma-maria-romero-meneses-
fma/ 

 

Da Campanha da Fraternidade 2019: Sentinelas do amanhã 
Salmo 119 
Voz 1: Felizes os que guardam seus testemunhos, e o procuram de todo o 
coração. 
Voz 2: Não cometem a iniquidade, andam por seus caminhos. 
Voz 1: Promulgastes teus preceitos, para serem observados fielmente. 
Voz 2: Sejam seguros meus caminhos para eu guardar os teus estatutos. 
Voz 1: Então não terei de envergonhar-me se tiver obedecido a teus 
preceitos. 
Voz 2: Vou te louvar com um coração sincero quando aprender tuas justas 
normas. 
Voz 1: Quero observar teus estatutos; não me abandones jamais. 
Voz 2: Abre-me os olhos para eu contemplar as maravilhas de tua lei. 
Voz 1: Sou estrangeiro sobre a terra, não escondas de mim teus 
mandamentos. 

https://www.youtube.com/watch?v=aAtNNDR194s
http://vidacrista.org.br/santos-patronos-jmj-irma-maria-romero-meneses-fma/
http://vidacrista.org.br/santos-patronos-jmj-irma-maria-romero-meneses-fma/


Voz 2: Lâmpada para meus passos é a tua palavra e luz no meu caminho2. 
 

Oração 
O que o texto me faz dizer a Deus? 
Conversar com Deus a partir daquilo que foi refletido e partilhado. Podem ser 
feitas orações espontâneas, fórmulas, salmos... 
 

Contemplação 
Qual é o meu novo olhar a partir da Palavra? 
Assumir um compromisso pessoal e comunitário. 
Encerrar com um canto. 
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