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LEITURA ORANTE – VOCAÇÃO DE SAMUEL

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.
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1 Samuel 3,1-10
O texto do livro de 1 Samuel nos leva a pensar na vocação de cada
pessoa. Samuel estava a serviço no santuário, sob a orientação do sacerdote
Eli. Naquele tempo, “a palavra de Javé se manifestava raramente e as visões
não eram frequentes”. Foi então que o Senhor chamou Samuel.
Nas primeiras vezes, Samuel pensou que fosse Eli que o chamava,
mas ambos ficaram confusos. Depois Eli percebeu que aquela voz era a voz de
Deus que chamava Samuel.
Tendo Eli como mediador, Samuel entendeu sua “vocação” e, na
quarta vez, respondeu: “Fala, Senhor, que o teu servo escuta”. No chamado
de Samuel pode-se notar a paciência de Deus com o ser humano. Ele chama a
todos, mas cada um responde no próprio ritmo.
O menino Samuel fez a experiência de Deus e foi capaz de distinguir
sua voz entre outras vozes. Colocando-se em atitude de serviço, tornou-se
um grande profeta, porta-voz do projeto de Deus para a humanidade.
Acessando o link, pode-se encontrar uma interessante reflexão sobre
o texto.

https://www.youtube.com/watch?v=3dJbIQWqyG0

Meditação
O que o texto me diz?
Repetir as palavras mais expressivas, comparar com outros textos
conhecidos? Questionar: Como percebo a “voz” de Deus em minha vida?
Tenho alguém com quem eu possa partilhar minha experiência de Deus? Sou
capaz de compreender sozinho(a) a vontade de Deus para mim ou sinto a
necessidade de partilhar com alguém?
Descobrir a própria vocação é a melhor maneira de ser sinal da
presença de Deus no mundo.
Do DOCAT...
4. Pode-se fazer a experiência de Deus?
Se refletires sobre ti mesmo, depressa vais perceber que não te fizestes a ti
mesmo. Ninguém te perguntou se querias na realidade existir ou não. De
repente estavas aí. O que a seguir descobres é que afinal existes. Hoje,

amanhã, a tua vida chegará ao fim. Mesmo tudo aquilo que está a tua volta,
algum dia, também deixará de existir. Apesar disso, tu podes pensar o
Infinito: algo existe, mas que nunca passará. Mesmo se tu está envolvido
exclusivamente pelas coisas passageiras, sentes o desejo daquilo que é
infinito e eterno. Tu desejas que algo de ti permaneça. Como seria triste se
todo o mundo tão belo não passasse de um registro momentâneo, que
brilhasse sem sentido e que de novo mergulhasse no nada. Somente se Deus
realmente existe é que podes estar junto dele em segurança. E o mesmo se
diga a respeito de toda a criação. A ideia e a saudade de Deus pertencem à
natureza humana. O desejo do infinito e do absoluto encontra-se em todas as
criaturas.
15. A vocação do homem é o amor?
Sim, porque corresponde à mais profunda essência do homem ser amado e
oferecer amor. Nisso, o próprio Deus nos serve como ideal. De fato, Jesus
mostrou que Deus em si mesmo nada mais é do que amo. Entre o Pai, o Filho
e o Espírito Santo encontra-se uma troca eterna de amor. O homem que
verdadeiramente ama participa também nesta comunidade de amor. Só vale
a pena viver se não nos fecharmos a esta corrente do amor divino, mas nos
abrirmos a ela. O amor faz com que estejamos abertos às necessidades do
próximo e torna-nos capazes de nos excedermos a nós mesmos. Jesus Cristo,
que na cruz se ofereceu a si mesmo livremente pelos homens, precisamente
no excesso da sua vida humana realizou a maior obra do amor.

Oração
O que o texto me faz dizer a Deus?
Conversar com Deus a partir do texto. 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.

