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Oração em Família

O PRÍNCIPE DA PAZ:
Israel (Reino do Norte) havia perdido para o Im-
pério Assírio algumas cidades na guerra siro-e-
fraimita: Zabulon e Neftali (cf. Is 8,23).  A situação 
desesperadora dessa região era de trevas e escu-
ridão. O texto fala de esperança nos tempos fu-
turos para esta região. Tal profecia não se reali-
zou nem no tempo do Profeta Isaías e nem do rei 
Ezequias, sucessor do rei Acaz. A Igreja lê este tex-
to na noite de Natal, pois a tradição cristã vê a en-
carnação de Jesus, luz do mundo, como a “criança 
plena de esperança”. É na fragilidade de um me-
nino que Deus vem ao encontro da humanidade 
e oferece o seu projeto de salvação, justiça e paz. 

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 coi-
sas segundo o mesmo Espírito e gozemos sem-
pre da sua consolação. Por Cristo Senhor Nos-
so. Amém!

2) LER: Isaías 9,1-6 (em sua Bíblia)
O que a Palavra diz em si? É Deus que fala para 
você. 
Ler lentamente e com atenção. Releia o texto. Pro-
cure apenas guardar o texto na memória. Enquan-
to você lê, imagine a cena. Descubra os detalhes do 
texto. Conte o texto que leu.
+ Isaías proclama que o povo verá uma grande luz.
+ A alegria do povo na presença de Deus será como 
na colheita e na vitória de uma batalha.
+ Os instrumentos de opressão serão despedaça-
dos.
+ Serão destruídos pelo fogo os instrumentos que 
serviram à guerra.
+ Porque “um menino nos nasceu, um filho nos 
foi dado”.
+ Este menino recebeu o poder e será chamado de 
“Conselheiro- maravilhoso, Deus-forte, Pai-para-
-sempre, Príncipe- da- paz” (Is 9,5).
+ Estabelecerá a paz sem fim.

3) MEDITAR: 

“Um menino nos nasceu, um filho nos foi dado” (Is 9,5)
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Ambiente: Mesa, Bíblia, cruz e vela acesa. O que o texto diz para mim, para minha famí-
lia? 
Colocar-se diante da Palavra como seu verdadeiro 
destinatário. Qual é a vontade de Deus para você se-
gundo esta Palavra?
+ Onde eu tenho colocado a minha esperança?
+ Medite no modo como Deus veio na fragilida-
de de uma criança ao encontro da humanidade.
+ Pense nos títulos dados ao menino: “Conse-
lheiro- maravilhoso, Deus-forte, Pai-para-sem-
pre, Príncipe- da- paz”.
+ Medite na acolhida que você faz em sua vida a 
Jesus, o Príncipe da paz.

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, agradeci-
mento, súplica, pedido de perdão... Deixe Deus ouvir 
o que está em seu coração depois de ter ouvido e me-
ditado a Palavra.
+ Peça a graça de somente em Deus depositar 
toda a sua esperança e segurança.
+ Agradeça a Deus por ter vindo ao encontro 
nos iluminar com a sua luz.
+ Peça a Jesus que lhe dê sabedoria para acolher 
os valores do Evangelho: humildade, amor, jus-
tiça e paz.

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. Con-
templo a minha vida a partir desta Palavra. O que 
minha vida muda a partir da vivência desta men-
sagem? Qual compromisso que devo assumir?
 
6) REZAR O SALMO 96(95): “Cantai ao Senhor um 
cântico novo! ...”

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

Queremos saber quantos somos!
Clique no link para confirmar que você  

rezou conosco: http://bit.ly/ObrigadoArquiFloripa
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