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Oração em Família

PROFETA ISAÍAS CAPÍTULOS 40 A 55 (DEUTERO OU 
SEGUNDO ISAÍAS):
O Segundo Isaías, exilado com o povo na Babilônia, anun-
cia que o exílio está terminando. Desta forma o profeta as-
segura que Deus não abandonou o seu povo, mas irá leva-
-lo de volta para a terra prometida.

1) Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis 
e acendei neles o fogo do Vosso Amor. Enviai o Vosso Espíri-
to 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 52,7-12
“Como são belos, sobre os montes, os pés do mensageiro que 
anuncia a paz, do que proclama boas novas e anuncia a salva-
ção, do que diz a Sião: “O teu Deus reina.” Eis a voz das tuas sen-
tinelas: ei-las que levantam a voz, juntas lançam gritos de ale-
gria, porque com os seus próprios olhos vêem o Senhor que vol-
ta a Sião. Regozijai-vos, juntas lançai gritos de alegria, ruínas 
de Jerusalém! Porque o senhor consolou o seu povo, ele redi-
miu Jerusalém. O Senhor descobriu o braço santo aos olhos de 
todas as nações, e todas as extremidades da terra viram a sal-
vação do nosso Deus. Ide-vos! Ide-vos! Saí daqui! Não toqueis 
nada do que seja impuro, saí do meio dela, purificai-vos, vós 
que levais os utensílios do Senhor. Mas não saireis apressada-
mente, não deveis partir como fugitivos, porque o Senhor irá à 
vossa frente, o Deus de Israel será a vossa retaguarda.”

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.
+ Há um elogio aos pés do mensageiro que traz boas no-
vas, anuncia a paz (shalom)!
+ O grande anúncio é: “O teu Deus Reina”.
+ As sentinelas sobre as muralhas alegram-se e as ruínas 
são convidadas à mesma alegria.
+ Jerusalém foi salva e todas as nações contemplam a sal-
vação.
+ O povo retornará do exílio guiado por Deus.

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?

“Como são belos, sobre os montes, os pés do mensageiro que anuncia a paz” (Is 52,7)
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Ambiente: Mesa, Bíblia, cruz e vela acesa.
+ Cada batizado, desde o dia do seu batismo, é chamado a 
anunciar a boa nova de Jesus Cristo. Portanto, cada cris-
tão, cristã anuncia a boa nova do evangelho a partir do 
seu testemunho de vida. Como você tem traduzido a men-
sagem do evangelho no seu cotidiano?
+ A expressão que o profeta Isaías apresenta: “O teu Deus 
reina”, nos remete ao Reino de Deus anunciado por Jesus. 
Como Deus tem reinado na sua vida?
+ Você foi salvo pelo Mistério Pascal de Cristo, pela sua 
morte e ressurreição. Como você sente e demonstra a ale-
gria em ser cristão, em ser nova criatura?
+ O texto de Isaías fala do retorno à terra prometida, trata-
-se de um novo começo. O seguimento de Jesus Cristo sem-
pre nos propõe a começar de novo através de um verda-
deiro processo de conversão a Deus e aos irmãos. Em sua 
vida, onde você percebe que precisa recomeçar?

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 de acolher e aprofundar em sua vida os va-
lores do Reino de Deus anunciado por Jesus.
+ Peça ao Espírito Santo o dom da alegria e da paz de quem 
sabe ser amado e resgatado por Deus.
+ Peça a graça de ter um coração aberto a conversão para 
o evangelho anunciado por Cristo.

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 98 (97):  –     “Cantai ao Senhor um cântico 
novo, pois ele fez maravilhas...” 

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