ARQUIDIOCESE DE FLORIANÓPOLIS

Oração em Família
Leitura Orante Semanal - 17 a 21 de maio
História da Salvação - nº 43 - Profeta Habacuc

“...Se ela tarda, espera-a...” (Hab 2,3)
Ambiente: Mesa, Bíblia, cruz e vela acesa.

PROFETA HABACUC:
O Profeta Habacuc (=“abraçado”) atua no Reino de
Judá, é contemporâneo do Profeta Jeremias e seu
ministério acontece às vésperas da invasão dos babilônios. Neste contexto o profeta questiona acerca
do mal e do sofrimento. Habacuc ousa questionar a
Deus sobre a justiça e o silêncio do Senhor perante a
injustiça e tanta violência. A resposta de Deus é mensagem de esperança, pois ele não está longe das realidades de sofrimento e ele irá agir..
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: Habacuc 2,1-3
“Ficarei de pé em meu posto de guarda, me colocarei sobre minha muralha e espreitarei para ver o que ele me
dirá e o que responderá a minha queixa. Então o Senhor
respondeu-me, dizendo: “Escreve a visão, grava-a claramente sobre tábuas, para que se possa ler facilmente.
Porque é ainda visão para tempo determinado: ela aspira por seu fim e não engana; se ela tarda, espera-a, porque certamente virá, não falhará! Eis inflado de orgulho
aquele cuja alma não é reta, mas o justo viverá por sua
fidelidade.”
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 Habacuc afirma que vai ficar de guarda observando, à espreita, esperando uma resposta de Deus.
+ Deus responde ao profeta e pede-lhe que escreva
esta visão em tábuas.
+ A visão se refere a um tempo determinado, pode
tardar, mas virá, não falhará.
+ Só o justo viverá.

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?
+ O texto convida à confiança em Deus como o Senhor da história. Entretanto, esta espera em Deus
não significa ficar de braços cruzados, mas contribuir para que este mundo seja melhor, mais humano. Nunca se pode esquecer que onde o amor é semeado produz muitos frutos. Reflita nisso!
+ O profeta Habacuc percebia a injustiça, a violência
e se questionava, não ficava em paz diante de tais realidades. Como você se posiciona diante da maldade
e da injustiça?
+ A resposta de Deus ao profeta falava em espera, esperança. Como você percebe a virtude da esperança
em sua vida?
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 Deus pela multidão de pessoas anônimas que em suas realidades fazem o bem, vivem o
amor concreto aos irmãos.
+ Reze para que Deus suscite cristãos e pessoas de boa
vontade para serem instrumentos de paz.
+ Peça que o Senhor aumente a fé, o amor e a esperança em sua vida cristã.
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 95(94): – “Vinde, exultemos no Senhor...”

Queremos saber quantos somos!
Clique no link para confirmar que você
rezou conosco: http://bit.ly/ObrigadoArquiFloripa

