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Oração em Família

PROFETA ISAÍAS CAPÍTULOS 40 A 55 (DEUTERO OU 
SEGUNDO ISAÍAS):
O Profeta Isaías, o maior dos livros proféticos, deve ser lido 
em três momentos. Os capítulos 1 a 39 de Isaías devem ser 
lidos com os profetas antes do exílio. Os capítulos 40 a 55 
de Isaías devem ser lidos durante o período do Exílio. E os 
capítulos 56 a 66 de Isaías devem ser lidos com os profetas 
do pós-exílio. A parte do livro de Isaías (40 a 55) que con-
templa o tempo do exílio é também chamada de Dêutero-
-Isaías ou Segundo Isaías. A grande característica deste li-
vro é consolar o povo que está no exílio anunciando que o 
Senhor que os libertou do Egito é também o Deus Criador. 
Aparecem também neste contexto os quatro cânticos do 
Servo Sofredor, no qual os cristãos sempre viram indica-
ções importantes do próprio Jesus.

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 fi-
éis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos re-
tamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e go-
zemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor Nos-
so. Amém!

2) LER: Isaías 42,1-9
“Eis o meu servo que eu sustento, o meu eleito, em quem tenho 
prazer. Pus sobre ele o meu espírito, ele trará o direito às na-
ções. Ele não clamará, não levantará a voz, não fará ouvir a voz 
nas ruas; não quebrará a cana rachada, não apagará a mecha 
que ainda fumega, com fidelidade trará o direito. Não vacila-
rá nem desacorçoará até que estabeleça o direito na terra; e as 
ilhas aguardem seu ensinamento. Assim diz Deus, o Senhor, 
que criou os céus e os estendeu, que firmou a terra e o que ela 
produz que deu o alento aos que a povoam e o sopro da vida aos 
que se movem sobre ela. ´Eu, o Senhor, te chamei para o serviço 
da justiça, tomei-te pela mão e te modelei, eu te constituí como 
aliança do povo, como luz das nações, a fim de abrires os olhos 
dos cegos, a fim de soltares do cárcere os presos, e da prisão os 
que habitam nas trevas.’ Eu sou o Senhor, este é o meu nome! 
Não cederei a outrem a minha glória, nem a minha honra aos 
ídolos. As primeiras coisas já se realizaram, agora vos anuncio 
outras, novas; antes que elas surjam, eu vo-las anuncio.”

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.
+ Deus apresenta o seu servo que possui o espírito de Deus.
+ Apresenta algumas características do servo: “Ele não cla-
mará, não levantará a voz, não fará ouvir a voz nas ruas; 

“Eis o meu servo que eu sustento...” (Is 42,1)
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Ambiente: Mesa, Bíblia, cruz e vela acesa. não quebrará a cana rachada, não apagará a mecha que ain-
da fumega, com fidelidade trará o direito.”
+ A missão do servo é ser aliança e luz das nações.

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?
+ A Igreja sempre viu no cântico do servo indicações da vida 
do próprio Jesus que disse: “Eu vim para servir”. Como você 
vive o serviço aos irmãos?
+ A identidade do servo é demonstrada na sua atitude para 
com o próximo, pois não age com brutalidade ou pela força, 
mas com respeito e mansidão. Como você, discípulo ou dis-
cípula de Jesus, age para com as pessoas que convivem ou 
que você as encontra no caminho?
+ No dia do Batismo fomos mergulhados no mistério pascal 
de Cristo e recebemos vida nova, fomos iluminados com a 
luz de Jesus. De fato, o próprio Jesus no evangelho de Mateus 
afirma: “Vós sois a luz do mundo” (Mt 5,14). Como você tem 
iluminado com a sua vida e seu testemunho a sociedade, a 
comunidade e a vida das pessoas?

4) ORAÇÃO: 
O que a Palavra me faz dizer a Deus?
A partir desta Palavra lida, falar, responder a Deus fazendo ora-
ções 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.
+ Peça a luz do Espírito Santo para que você, a exemplo de 
Cristo, sempre se coloque a serviço das pessoas.
+ Peça a graça de ter os mesmos sentimentos que havia no 
coração de Jesus.
+ Peça a graça para que você sempre leve a luz e a presença do 
Ressuscitado às pessoas e às suas realidades.

5) CONTEMPLAÇÃO: 
O que a Palavra me faz contemplar?
Ver com os olhos de Deus. Neste momento, não digo nenhuma pa-
lavra, 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 28 (27):  – “A ti, Senhor, eu clamo, rocha mi-
nha...” 

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

Rezou conosco? Clique aqui: http://bit.ly/ObrigadoArquiFloripa
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