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História da Salvação - nº 56 - Neemias

“...ele leu o livro desde a aurora até o meio-dia...” (Ne 8,3)
Ambiente: Mesa, Bíblia, cruz e vela acesa.
NEEMIAS: O livro de Neemias continua a história do povo
judeu depois de Esdras. Neemias foi nomeado governador
de Jerusalém. O livro de Neemias narra a reconstrução da
cidade de Jerusalém.
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 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 1,1-8
“Todo o povo se reuniu como um só homem na praça situada
de fronte da porta das Águas. Disseram ao Escriba Esdras que
trouxesse o livro da Lei de Moisés, que o Senhor havia prescrito
para Israel. Então o sacerdote Esdras trouxe a Lei diante da assembleia, que se compunha de homens, mulheres e de todos os
que tinham o uso da razão. Era o primeiro dia do sétimo mês.
Na praça situada diante da porta das Águas, ele leu o livro desde a aurora até o meio-dia, na presença dos homens, das mulheres e dos que tinham o uso da razão: todo o povo ouvia atentamente a leitura do livro da Lei. O escriba Esdras estava sobre
um estrado de madeira, construído para a ocasião; perto dele
estavam, à sua direita, Matatias, Sema, Anias, Urias, Helcias,
Maasias; e à sua esquerda, Fadaías, Misael, Melquias, Hasum,
Hasbadana, Zacarias e mosolam. Esdras abriu o livro à vista
de todo o povo e, quando ele o abriu todo o povo se pôs de pé.
Então Esdras bendisse o Senhor, o grande Deus; todo o povo,
com as mãos erguidas, respondeu: “Amém! Amém!, e depois se
inclinaram e se prostraram diante do Senhor, com o rosto em
Terra. Josué, Bani, serebias, Jamin, Acub, Sabatai, Hodias, Maasias, Celita, Azarias, Jozabad, Hanã, Falaías, que eram levitas, explicavam a Lei ao povo, enquanto o povo estava de pé. E
Esdras leu no livro da Lei de Deus, traduzindo e dando o sentido: assim podia-se compreender a leitura. Então Sua Excelência Neemias e Esdras, o sacerdote-escriba e os levitas que instruíam o povo, disse a todo o povo: “Hoje é um dia consagrado
ao Senhor, vosso Deus! Não vos entristeçais nem choreis! É que
todo o povo chorava ao ouvir as palavras da Lei. Disse-lhes
ainda: “Ide, fazei uma refeição abundante, tomai bebidas doces e mandai porções a quem nada preparou. Pois hoje é um
dia consagrado a nosso Senhor. Não vos aflijais: a alegria do
Senhor é a vossa Fortaleza!”
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.
+ Todo povo se reuniu na praça.
+ Esdras introduziu o livro da Lei diante da assembleia

reunida.
+ Esdras leu o livro da Lei desde a manhã até o meio-dia e
o povo ouviu atentamente.
+ “Esdras leu no livro da Lei de Deus, traduzindo e dando o
sentido, assim podia-se compreender a leitura.”.
+ “Esdras abriu o livro à vista de todo o povo e, quando ele
o abriu todo o povo se pôs de pé’.
+ “Esdras bendisse o Senhor”; “todo o povo, com as mãos
erguidas, respondeu: Amém! Amém!”.
+ O povo chorou, mas Neemias, Esdras e os levitas pediram para não chorarem, se alimentarem e partilharem
de seus alimentos.
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?
+ Medite no grande respeito que se deve dar à Palavra de
Deus. Como você valoriza a Palavra de Deus seja quando
vê o texto escrito seja quando o ouve.
+ O povo chorou porque percebeu que havia se desviado
da vontade de Deus e está arrependido. Ao ler ou ouvir o
texto sagrado você sente o chamado irresistível à conversão?
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.
+ Louve e agradeça a Deus pela riqueza que é a Palavra de
Deus em sua vida.
+ Peça a graça de ter o coração sempre aberto às indicações da Palavra de Deus para uma real mudança de vida.
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 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 19 (18): – “Os céus contam a glória de
Deus,...”
Rezou conosco? Clique aqui: http://bit.ly/ObrigadoArquiFloripa

Baixe a versão para celular em:
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