ARQUIDIOCESE DE FLORIANÓPOLIS

Oração em Família
Leitura Orante Semanal - 22 a 26 de março
História da Salvação - nº 35 - Profeta Isaías

“... e dar-lhe-à o nome de Emanuel” (Is 7,14)
Ambiente: Mesa, Bíblia, cruz e vela acesa.

A GUERRA SIRO (DAMASCO) - EFRAIMITA (ISRAEL):
O profeta Isaías, nos capítulos 7 e 8, fala da chamada
Guerra Siro-Efraimita que aconteceu alguns anos antes de o Império Assírio invadir o Reino do Norte, Israel. O Império Assírio havia começado a cobrar tributos do Reino de Israel e de algumas cidades da Síria. Então, o rei de Israel fez uma aliança com o rei
da Síria (Damasco) para enfrentar o rei da Assíria e
assim deixarem de pagar impostos. Israel e Damasco forçaram Acaz, rei de Judá, a se unir nessa revolta
de coalizão anti-Assíria. Porém, o rei Acaz não aceitou
a proposta e, por isso, Israel e Damasco invadiram o
reino de Judá com a decisão de tomar Jerusalém e colocar alguém de confiança, um novo rei, no reino do
Sul, pondo fim à dinastia davídica. Contrariando o
conselho do profeta Isaías, o rei Acaz, por medo recorre a uma aliança perigosa, pediu ajuda ao Império Assírio que logo veio em seu socorro. É neste contexto que Deus envia, pela segunda vez, uma mensagem para o rei Acaz através de Isaías.
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 7,10-17 (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.
+ Deus envia novamente uma mensagem ao rei Acaz
para que ele peça um sinal.
+ Acaz já não confia mais em Deus e desculpa-se dizendo que não quer tentar o Senhor.
+ Diante da teimosia do rei, o profeta Isaías diz: “Ouvi
vós, casa de Davi! Parece-vos pouco o fatigardes os homens, e quereis fatigar também o meu Deus?”
+ Então, o profeta fala do sinal da fidelidade de Deus às
suas promessas que será a esperança do povo: “Eis que
a jovem está grávida e dará à luz um filho e dar-lhe-à o
nome de Emanuel” (Is 7,14).

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?
+ É essencial a escuta da Palavra de Deus e deixar
que ela ilumine as nossas decisões. Você tem se deixado conduzir pela Palavra de Deus?
+ O rei Acaz, com medo de Israel e da Síria, fez aliança com a Assíria. Essa atitude do rei leva Judá a uma
situação bem pior. Pense nas vezes em que você ao
buscar resolver um problema com seus próprios raciocínios encontrou uma situação pior.
+ Reflita nas vezes em que Deus já demonstrou sua
presença amorosa em sua vida.
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.
+ Agradeça pela presença da Palavra de Deus na
sua vida.
+ Converse com Deus sobre os medos, as angústias
e as preocupações que você tem.
+ Olhe para sua vida e pense nas muitas vezes em
que a presença de Deus renovou a sua vida.
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 40(39): “Esperei ansiosamente pelo
Senhor ...”
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