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Oração em Família

O BANQUETE NO MONTE SIÃO:
O profeta Isaías apresenta um horizonte de esperan-
ça e fala da iniciativa de Deus que convida todos os 
povos, sem exceção, a participarem de um banque-
te no Monte Sião. O profeta proclama que a salvação 
não é apenas endereçada a Israel, mas está destina-
da a todos os povos. Este texto faz parte do chamado 
apocalipse de Isaías, capítulos 26 a 28, e é reconheci-
do como um texto que aponta para os tempos messi-
ânicos.

1) Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vos-
sos fiéis e acendei neles o fogo do Vosso Amor. En-
viai 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 consola-
ção. Por Cristo Senhor Nosso. Amém!

2) LER: Isaías 25,6-9 (em sua Bíblia)
O Senhor dos Exércitos prepara para todos os po-
vos, sobre esta montanha, um banquete de carnes 
gordas, um banquete de vinhos finos, de carnes su-
culentas, de vinhos depurados.  Ele destruiu sobre 
esta montanha o véu que envolvia todos os povos 
e a cortina que se estendia sobre todas as nações. 
Ele fez desaparecer a morte para sempre. O Senhor 
Deus enxuga as lágrimas de todos os rostos; ele re-
moverá de toda a terra o opróbio do seu povo, por-
que o Senhor o disse. Nesse dia se dirá: Vede, este é 
o nosso Deus, nele esperávamos, certos de que nos 
salvaria; este é o Senhor, em quem esperávamos. 
Exultemos, alegremo-nos na sua salvação.

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.
+ O Profeta Isaías anuncia que Deus prepara e oferece 
um banquete para todos os povos no Monte Sião, onde 
está construída a cidade de Jerusalém.
+ O motivo desse banquete é a alegria pela vitória de 
Deus.
+ Nos banquetes era costume o rei oferecer presentes 
aos convidados. Dentre os presentes oferecidos estão a 

“Ele fez desaparecer a morte para sempre” (Is 25,8)
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Ambiente: Mesa, Bíblia, cruz e vela acesa. destruição do sofrimento e da morte.
+ No banquete Deus é reconhecido pelos povos.

3) MEDITAR: 
O que o texto diz para mim, para minha família? 
Colocar-se diante da Palavra como seu verdadeiro desti-
natário. Qual é a vontade de Deus para você segundo esta 
Palavra?
+ Pense na iniciativa de Deus em chamar todos os 
povos, seus filhos, à salvação, à comunhão com Ele.
+ “Ele fez desaparecer a morte para sempre. O Se-
nhor Deus enxuga as lágrimas de todos os rostos; 
ele removerá de toda a terra o opróbio do seu povo, 
porque o Senhor o disse” (Is 25,8). Medite nestas pa-
lavras contemplando o Mistério Pascal de Cristo que 
nos salvou da morte eterna pela sua vitória sobre a 
morte.

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, sú-
plica, pedido de perdão... Deixe Deus ouvir o que está em 
seu coração depois de ter ouvido e meditado a Palavra.
+ Peça ao Espírito Santo para que renove a esperan-
ça em seu coração.
+  Peça ao Espírito Santo para que conduza os po-
vos à paz e à fraternidade.
+ Louve e agradeça a Deus pelo seu infinito amor 
manifestado em Jesus, nosso salvador.

5) CONTEMPLAÇÃO: 
O que a Palavra me faz contemplar?
Ver com os olhos de Deus. Neste momento, não digo ne-
nhuma 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 compromis-
so que devo assumir?
 
6) REZAR O SALMO 23(22):  – “O Senhor é meu pastor, 
nada me falta. ...”
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