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Oração em Família

ESDRAS: Em 539 a.C. o rei Ciro da Pérsia vence o Impé-
rio babilônico. Ciro com um decreto permitiu o retorno 
dos exilados para a Terra Prometida, que levaram con-
sigo os objetos sagrados que Nabucodonosor havia to-
mado.  A volta dos exilados é um segundo “êxodo”, que 
acontece após cerca de 50 anos de exílio; eles retornam 
a Jerusalém para refazerem suas vidas, reconstruírem 
a cidade santa e o segundo Templo que ficou pronto em 
515 a.C. Esdras é um escriba que também retorna com 
um grupo de judeus.

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: Esdras 1,1-4
“No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para cumprir a pa-
lavra do Senhor pronunciada por Jeremias, o Senhor des-
pertou o espírito de Ciro, rei da Pérsia, que mandou procla-
mar de viva voz e por escrito, em todo o seu reino, o seguin-
te: “Assim fala Ciro, rei da Pérsia: O Senhor, o Deus do céu, 
entregou-me todos os reinos da terra e me encarregou de 
construir-lhe um Templo em Jerusalém, na terra de Judá. 
Todo aquele que dentre vós, pertence a seu povo, Deus este-
ja com ele e suba a Jerusalém, na terra de Judá, e construa 
o Templo do Senhor, o Deus de Israel – O Deus que reside 
em Jerusalém. Que a todos os sobreviventes, em toda parte, 
a população dos lugares onde eles moram traga uma aju-
da em prata, ouro, bens, animais e donativos espontâneos 
para o Templo de Deus que está em Jerusalém.”

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.
+ A Palavra de Deus se cumpre através do rei Ciro da 
Pérsia.
+ O decreto do rei Ciro autoriza o povo de Israel voltar 
para Jerusalém.
+  o retorno tem como grande objetivo reconstruir o 

“Todo aquele que dentre vós, pertence a seu povo, Deus esteja com 
ele e suba a Jerusalém, na terra de Judá.” (Esd 1,1-4).

Leitura Orante Semanal - 09 a 13 de agosto de 2021

Ambiente: Mesa, Bíblia, cruz e vela acesa. Templo de Jerusalém, destruído pelos babilônios.
+ Pede ainda donativos espontâneos para auxiliar na 
reconstrução do Templo de Jerusalém.

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?
+ Reflita nas manifestações de Deus como Senhor da 
História, o qual faz cumprir sua Palavra na humani-
dade. 
+ Pense que você também é chamado a ser instrumen-
to de Deus.
+ 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.
+ Louve a Deus por conduzir a história humana com 
misericórdia e amor.
+ Apresente a Deus seu firme propósito de ser um ins-
trumento de Deus no meio das pessoas.
+ Agradeça a oportunidade na vida de sempre poder re-
começar.

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 126 (125):  –  “Quando o Senhor fez vol-
tar os exilados de Sião,...” 
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