ARQUIDIOCESE DE FLORIANÓPOLIS

Oração em Família
Leitura Orante Semanal - 26 a 30 de abril
História da Salvação - nº 40 - Profeta Miquéias

“E tu, Belém de Éfrata” (Mq 5,1)
Ambiente: Mesa, Bíblia, cruz e vela acesa.

PROFETA MIQUÉIAS:
O Profeta Miquéias é contemporâneo do Profeta Isaías e seu ministério acontece em Judá (Reino do Sul) quando o Reino do Norte (Israel) ainda não havia sido invadido pelo Império Assírio.
É um tempo muito difícil interna e externamente, mas o profeta anuncia esperança. Esta profecia de Miquéias é um texto chamado messiânico
e se realizou no nascimento de Jesus da Virgem
Maria na cidade de Belém.
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: Miquéias - Mq 5,1-4a
E tu, Belém de Éfrata, pequena entre os clãs de
Judá, de ti sairá para mim aquele que governará Israel. Suas origens são de tempos antigos,
de dias imemoráveis. Por isso, ele os abandonará até o tempo em que a parturiente dará à
luz. Então o resto de seus irmãos voltará para
os israelitas. Ele se erguerá e apascentará o
rebanho pela força do Senhor, pela glória do
nome de seu Deus. Eles se estabelecerão, pois
então ele será grande até os confins da terra. E
este será a paz!
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 Miquéias anuncia um rei que terá origem na cidade de Davi, Belém, e que governará Israel.
+ Faz referência aos seu nascimento e fala da mulher grávida que dá à luz.
+ Ele como pastor apascentará o rebanho
+ Ele será a Paz: a vida em abundância.
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?
+ Medite na bondade e iniciativa de Deus que,
mesmo quando o ser humano segue caminhos
de injustiça, pecado e morte, Ele nunca desiste
de mostrar o caminho que conduz à vida, à paz.
+ Medite em Jesus, o Bom Pastor, que quer conduzir a sua vida e a vida da sua família.
+ Pense na necessidade que você e o mundo à
sua volta têm da Paz de Jesus.
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 a Jesus por seu amor incondicional
por você. Ele nunca desiste de você!
+ Peça a graça de ter sempre ouvidos e coração abertos para ouvir a voz inconfundível do
Bom Pastor.
+ Peça ao Divino Espírito Santo para que você
seja sempre instrumento de paz na sua família, entre os seus vizinhos, parentes e na sua
comunidade.
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 80(79): – “O Senhor é meu
pastor, nada me falta. ...”

Queremos saber quantos somos!
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