
ARQUIDIOCESE DE FLORIANÓPOLIS

Oração em Família

PROFETA ISAÍAS CAPÍTULOS 40 A 55 (DEUTERO OU 
SEGUNDO ISAÍAS):
O Segundo Isaías em sua missão procura consolar o 
povo que sofre no exílio. O Profeta sublinha que o Se-
nhor, o Deus Criador, promoverá um novo êxodo que 
será mais maravilhoso que o primeiro, quando o povo, 
liderado por Moisés, saiu do Egito em direção à terra 
prometida. Isaías apresenta quatro cantos do Servo So-
fredor que manifestam alguém que foi interpretado 
como sendo o futuro Messias e que a Igreja constatou 
que em Jesus tais cânticos tiveram plena realização. 

1) Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fi-
éis 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: Isaías 42,1-9
“O Senhor Deus me deu língua de discípulo para que sou-
besse trazer ao cansado uma palavra de conforto. De ma-
nhã em manhã ele me desperta, sim, desperta o meu ouvido 
para que eu ouça como dos discípulos. O Senhor Deus abriu-
-me os ouvidos e eu não fui rebelde, não recuei. Ofereci as 
costas aos que me feriam e as faces aos que me arrancavam 
os fios da barba; não ocultei o rosto às injúrias e aos escar-
ros. O Senhor Deus virá em meu socorro, eis por que não me 
sinto humilhado, eis por que fiz do meu rosto como uma pe-
dra e tenho a certeza de que não ficarei confundido. Perto 
está aquele que defende a minha causa. Quem ousará mo-
ver ação contra mim? Compareçamos juntos! Quem é meu 
adversário? Ele que se apresente! É o Senhor Deus que me so-
correrá, quem será aquele que me condenaria? ”

O que a Palavra diz em si? É Deus que fala para você. 
Ler lentamente e com atenção. Releia o texto. Procure ape-
nas guardar o texto na memória. Enquanto você lê, imagine 
a cena. Descubra os detalhes do texto. Conte o texto que leu.
+ O servo se apresenta como um discípulo que traz uma 
palavra de conforto da parte de Deus.
+ Ele é despertado a cada dia para ouvir como discípulo.
+ O servo enfrenta o sofrimento. 
+ Ele resiste ao sofrimento porque ele confia no socor-
ro do Senhor.
+ Ele tem consciência de que o Senhor está perto e o de-
fende.

“Perto está aquele que defende a minha causa.” (Is 50,8).
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Ambiente: Mesa, Bíblia, cruz e vela acesa. 3) MEDITAR: 
O que o texto diz para mim, para minha família? 
Colocar-se diante da Palavra como seu verdadeiro destinatá-
rio. Qual é a vontade de Deus para você segundo esta Palavra?
+ O servo em sua missão, embora enfrente o sofrimento, 
conforta o semelhante através da palavra de Deus. Como 
você lida com o sofrimento das pessoas: com compaixão 
ou com indiferença?
+ O discípulo é alguém que tem uma forte comunhão 
com a Palavra. Como você vive a relação com a Palavra de 
Deus?
+ Como você enfrenta o sofrimento, as situações difíceis, 
com fé no auxílio, na proximidade e defesa do Senhor?

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.
+ Peça a graça para viver o seguimento como discípulo 
sem desanimar perante as dificuldades e desafios do co-
tidiano.
+ Reze pelas pessoas que enfrentam dificuldades e peça 
a sabedoria para que você possa ajudá-las e reanimá-las 
com a esperança que brota do Evangelho.
+ Peça o dom de acolher a Palavra de Deus e traduzi-la em 
atitudes de compaixão e amor ao próximo.

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 pro-
põe pela sua Palavra. Contemplo a minha vida a partir des-
ta Palavra. O que minha vida muda a partir da vivência desta 
mensagem? Qual compromisso que devo assumir?
 
6) REZAR O SALMO 116 (114-115):  –   “Eu amo o Senhor, por-
que ele ouve minha voz suplicante...” 

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