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A PROFECIA DE UM NOVO REI:
O profeta Isaías refere-se a um tempo futuro e 
reanima a esperança na vinda de um rei como 
Davi. Por isso fala que do tronco, da cepa de Jessé, 
pai do rei Davi, surgirá um novo rei. Ele será mo-
vido pelo Espírito do Senhor e exercerá a justiça, 
conduzindo à paz que havia no paraíso. O texto 
fala dos atributos deste rei e as transformações 
que ele realizará na sua vinda.

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 11,1-10 (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.
+ O Profeta Isaías fala que um ramo, um rebento 
sairá do tronco de Jessé.
+ Sobre este rebento repousará o espírito do Se-
nhor.
+Espírito de sabedoria, de inteligência, de conse-
lho, de fortaleza, de conhecimento, de temor do 
Senhor.
+ No temor do Senhor estará a sua inspiração.
+ Ele não julgará pela aparência ou pelo ouvir di-
zer.
+ Julgará os fracos com justiça.
+ A justiça será o cinto de seus ombros e a fidelida-
de será o cinto dos seus rins.
+ o lobo e o cordeiro morarão juntos.
+ A vaca e o urso pastarão juntos.
+ A criança brincará junto à cova da serpente.
+ A terra ficará cheia do conhecimento de Deus.

3) MEDITAR: 
O que o texto diz para mim, para minha famí-

“Um ramo sairá do tronco de Jessé” (Is 11,1)
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Ambiente: Mesa, Bíblia, cruz e vela acesa. lia? 
Colocar-se diante da Palavra como seu verdadeiro 
destinatário. Qual é a vontade de Deus para você se-
gundo esta Palavra?
+ Esta profecia de Isaías se realizou em Jesus 
que convida a todos a participarem do seu Rei-
no. Como você percebe na sua vida a adesão a 
este Reino de amor, de serviço, de partilha, de 
perdão, de paz, de irmãos?
+ Reflita nas palavras de Jesus: “Tenho ainda ou-
tras ovelhas que não são deste redil; devo con-
duzi-las também; elas ouvirão a minha voz; en-
tão haverá um só rebanho, um só pastor” (Jo 10, 
16).

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 se deixar conduzir pelo Espí-
rito Santo.
+ Reze para que o Espírito Santo inspire as pes-
soas para que contribuam com a justiça.
+ Peça ao Espírito Santo para que conduza as 
pessoas à paz e à fraternidade.

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 71(72):  – “Ó Deus, concede ao 
rei teu julgamento e a tua justiça ao filho do rei ...” 
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