ARQUIDIOCESE DE FLORIANÓPOLIS

Oração em Família
Leitura Orante Semanal - 15 a 19 de março
“Eis-me aqui, envia-me” (Is 6,8)
Ambiente: Mesa, Bíblia, cruz e vela acesa.
O REINO DE JUDÁ PERSISTE – TEMPO DO PROFETA ISAÍAS:
O Profeta Isaías atuou no Reino de Judá (Sul) durante os
últimos anos do reino de Israel (Norte), quando o Império
Assírio era uma ameaça para ambos. Isaías significa “O
Senhor é Salvação”. Seu livro se refere a três períodos da
história: Primeiro Isaías – Is 1 a 39 – Anterior ao Exílio; Segundo Isaías – Is 40 a 55 – Período do Exílio na Babilônia;
Terceiro Isaías – Is 56 a 66 – Posterior ao Exílio. Sua profecia compreende o contexto dos seguintes reis de Judá:
Ozias, Joatão, Acaz e Ezequias. A eleição divina de Jerusalém e da dinastia davídica faziam parte de sua pregação.
Isaías era profeta do Templo e conselheiro do rei (2Rs 19,17). Sua vocação aconteceu num momento difícil quando
ele tinha cerca de 20 anos, no ano da morte do rei Ozias,
vítima de lepra. A tradição judaica afirma que Isaías teria
sido serrado ao meio pelo rei Manassés.
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: Isaías 6,1-8 (em sua Bíblia)
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.
+ Isaías viu o Senhor no Templo sentado num trono.
+ Vê também os serafins que clamavam: “Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, a sua glória enche toda a terra”
(Is 6,3).
+ As portas oscilavam e o Templo encheu-se de fumaça.
+ Então Isaías disse: “Ai de mim, estou perdido! ... Sou homem de lábios impuros. E meus olhos viram o Rei, Senhor
dos Exércitos” (Is 6,5).
+ Um dos serafins toca os lábios de Isaías com uma brasa e
lhe diz: “Vê, isto te tocou os lábios, tua iniquidade está removida, teu pecado está perdoado” (Is 6,7).
+ Então Isaías ouve a voz de Deus que dizia: “Quem hei de enviar? Quem irá por nós?” (Is 6,8).
+ Isaías responde: “Eis-me aqui, envia-me” (Is 6,8).

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?
+ Deus se manifesta e se revela na vida através de acontecimentos. Você tem percebido a presença de Deus que o
chama para uma missão?
+ Isaías ainda não sabe qual será a sua missão, mas se
apresenta com total liberdade e disponibilidade para
servir à vontade do Senhor. Como você tem se colocado
diante da vontade de Deus?
+ Nossas limitações e dificuldades não devem ser desculpas para não assumir a missão.
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.
+ Procure silenciar o seu coração diante da presença de
Deus. Ele está contigo: “Eis que eu estou convosco todos
os dias até o fim” (Mt 28,20).
+ Como você tem reagido ao chamado de Deus? Acomodação? Disponibilidade?
+ Reflita que pelo Batismo você se tornou “criatura
nova” e em cada confissão Deus cura você de seus pecados. Agradeça esse dom.
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 138 (137): “Eu te celebro, Senhor, de todo
o coração, ...”

Queremos saber quantos somos!
Clique no link para confirmar que você
rezou conosco: http://bit.ly/ObrigadoArquiFloripa

Baixe a versão para celular em:
https://arquifln.org.br/

