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O CÂNTICO DA VINHA:
A imagem da vinha é muitas vezes aplicada pelos 
profetas ao povo de Deus. No texto, Deus é o vinha-
teiro, o agricultor e a vinha é Israel. Deus trouxe 
esta vinha do Egito e transplantou-a na Terra Pro-
metida. Isaías, o profeta de Deus, canta o cântico da 
vinha, onde os ouvintes são convidados a dar o ju-
ízo sobre o amor não correspondido. De fato, o cân-
tico indica que Deus se dedica tanto à sua vinha, Is-
rael, mas o seu amor não é correspondido.

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 reno-
vareis 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 conso-
lação. Por Cristo Senhor Nosso. Amém!

2) LER: Isaías 5,1-7 (em sua Bíblia)
O que a Palavra diz em si? É Deus que fala para 
você. 
Ler lentamente e com atenção. Releia o texto. Procu-
re apenas guardar o texto na memória. Enquanto 
você lê, imagine a cena. Descubra os detalhes do tex-
to. Conte o texto que leu.
+ Isaías diz que irá cantar para o seu amado, seu ami-
go (Deus), o canto da sua vinha.
+ O seu Amado (Deus) tinha uma vinha numa encos-
ta fértil.
+ Ele cavou a terra, removeu as pedras e plantou uma 
vinha de uvas vermelhas.
+ No meio dela construiu uma torre e um lagar.
+ Ele esperava que ela produzisse uvas boas, mas só 
produziu uvas azedas.
+ Judá, Jerusalém são chamados a serem juízes entre 
o agricultor e a sua vinha.
+ O que faltou fazer pela vinha que ele não tenha fei-
to? 
+ Por que, em vez de dar uvas boas, só deu uvas aze-
das?
+ Ele irá arrancar o muro de proteção, não será mais 
podada...
+ A vinha é a casa de Israel e Judá é sua plantação 
preciosa.
+ Esperava o direito e a justiça e não produziram.

“A vinha do Senhor é a casa de Israel” (Is 5,7)

Leitura Orante Semanal - 29 de março a 02 de abril

Ambiente: Mesa, Bíblia, cruz e vela acesa. 3) MEDITAR: 
O que o texto diz para mim, para minha família? 
Colocar-se diante da Palavra como seu verdadeiro des-
tinatário. Qual é a vontade de Deus para você segundo 
esta Palavra?
+ Deus continuou esta história de amor na sua 
vida. Agradeça a Deus as diversas manifestações 
do seu amor em sua vida.
+ Deus esperava frutos de Israel e Judá, o direito, 
a justiça, o amor ao próximo.  Quais são os frutos 
que Deus espera de você? Você é bondoso, miseri-
cordioso para com o próximo?
+ O que preciso fazer em minha vida para que mi-
nha vida seja um fruto agradável a Deus?

4) ORAÇÃO: 
O que a Palavra me faz dizer a Deus?
A partir desta Palavra lida, falar, responder a Deus fa-
zendo 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 Pa-
lavra.
+ Agradeça a Deus pela presença amorosa dele 
em sua vida.
+ Jesus afirma no Evangelho de São João: “Eu sou 
a videira e vó sois os ramos. Aquele que perma-
nece em mim e eu nele produz muito fruto; por-
que sem mim, nada podeis fazer” (Jo 15,5). Peça 
a Jesus a graça de estar sempre profundamente 
unido a ele para produzir bons frutos.

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 ca-
minho que Deus propõe pela sua Palavra. Contem-
plo 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 80(79): “Pastor de Israel, dá ou-
vidos ...” 
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