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Oração em Família

PROFETA ISAÍAS CAPÍTULOS 40 A 55 (DEUTERO OU 
SEGUNDO ISAÍAS):
O texto que vamos refletir é o trecho final do Segundo 
Isaías. Há um reforço na certeza do regresso para a ter-
ra prometida e quem garante é a Palavra de Deus, pois 
ela é apresentada como criadora e restauradora.

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 55,6-11
“Procurai o Senhor enquanto ele se deixa encontrar, invo-
cai-o enquanto está perto. Abandone o ímpio seu caminho, 
e o homem mau seus pensamentos, e volte ao Senhor, pois 
terá compaixão dele, ao nosso Deus, porque é rico em per-
dão. Com efeito, meus pensamentos não são vossos pensa-
mentos, e vossos caminhos não são meus caminhos, orá-
culo do Senhor. Quanto os céus estão acima da terra, tanto 
meus caminhos estão acima dos vossos caminhos, e meus 
pensamentos acima dos vossos pensamentos. Como a chu-
va e a neve descem do céu e para lá mão voltam, sem terem 
regado a terra, tornando-a fecunda e fazendo-a germinar, 
dando semente ao semeador e pão ao que come, tal ocorre 
com a palavra que sai da minha boca: ela não volta a mim 
sem efeito; sem ter cumprido o que eu quis, realizado o ob-
jetivo de sua missão”.

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.
+ Isaías convida a procurar, a voltar para o Senhor.
+ Tal convite à conversão deve se manifestar na práti-
ca: “Abandone o ímpio seu caminho, e o homem mau 
seus pensamentos, e volte ao Senhor”.
+ A confiança de um novo começo está em Deus: “pois 
terá compaixão...” “porque é rico em perdão.
+ A Palavra de Deus é eficaz e irá realizar o que prome-
teu assim como a chuva e a neve realizam sua missão.

“Meus pensamentos não são vossos pensamentos...” (Is 55,8).
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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 destina-
tário. Qual é a vontade de Deus para você segundo esta Pa-
lavra?
+ Em que na minha vida pessoal, familiar ou comuni-
tária preciso de conversão? 
+ Pense na bondade, compaixão e misericórdia que 
Deus tem por você e já o demonstrou na cruz.
+ Medite na força criadora e restauradora que a Palavra 
de Deus tem na 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, pe-
dido de perdão... Deixe Deus ouvir o que está em seu coração 
depois de ter ouvido e meditado a Palavra.
+ Peça a graça da conversão.
+ Agradeça a bondade, compaixão e misericórdia que 
Deus tem por você.
+ Agradeça o Pão da Palavra que alimenta a sua fé.

5) CONTEMPLAÇÃO: 
O que a Palavra me faz contemplar?
Ver com os olhos de Deus. Neste momento, não digo nenhu-
ma 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 vi-
vência desta mensagem? Qual compromisso que devo assu-
mir?

6) REZAR O SALMO 65 (64):  –  “A ti convém o louvor em 
Sião, ó Deus!”

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

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