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Oração em Família

ESTER: O livro de Ester pode ser lido no contexto no Impé-
rio Persa. Trata-se de uma literatura sapiencial que orien-
ta como ser um judeu fiel em ambiente estrangeiro pre-
servando a sua identidade, pois muitos judeus não retor-
naram do exílio. O livro existe em duas versões: hebraica 
e grega.  Conta a história de Ester, que vive no império per-
sa, órfã de pai e mãe, adotada por seu primo Mardoqueu. 
O rei escolheu Ester como sua esposa e rainha. Ester, sa-
bendo de um decreto de que todos os judeus deveriam ser 
mortos e seus bens, saqueados, decidiu ir até ao rei inter-
ceder pelo povo. Mas antes, pediu ao povo que com ela fi-
zesse três dias de jejum. 

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: Ester 5,1-2.7,2-3
“Ao fim de três dias, Ester revestiu-se dos trajes de rainha e veio 
para o átrio do palácio real, situado no interior, diante da sala 
do trono. O rei estava sentado no seu trono, na sala de audiên-
cias, no lado oposto à porta. Quando ele viu a rainha Ester, ale-
grou-se em vê-la, e estendeu em sua direção o cetro de ouro que 
tinha nas mãos. Ela, aproximando-se, tocou na ponta do ce-
tro. ... durante o banquete, o rei disse novamente a Ester: “Pede-
-me o que quiseres, rainha Ester, e te será concedido. Ainda que 
me peças a metade do reino, tê-la-ás!” “Se realmente encontrei 
graça a teus olhos, ó rei”, responde-lhe a rainha Ester, “e se for 
de teu agrado, concede-me a vida, eis meu pedido, e a vida de 
meu povo, eis meu desejo.”

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.
+ A rainha Ester com trajes de rainha foi até o rei.
+ O rei alegrou-se em ver a rainha.
+ Durante o banquete o rei disse a Ester: “Pede-me o que 
quiseres”.
+  A rainha pede que salve a sua vida e a vida do povo. 

“...concede-me a vida, eis meu pedido, e a vida de meu povo, eis meu desejo...” (Est 7,3)
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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?
+ A rainha Ester se prepara para interceder pelo povo 
através da oração e da penitência para depois agir. Como 
você vive o binômio: fé e vida, oração e ação?
+ O rei oferece metade do reino à rainha, entretanto, Es-
ter escolhe o que é mais importante: a vida. Você nas suas 
ações demonstra a escolha do essencial? Você tem esco-
lhido a vida? Você em suas atitudes procura promover a 
vida do próximo?
+ Ester tinha consciência de que Deus conduzia a sua vida 
e a história do seu povo. Olhe para realidade na certeza da 
presença de Deus que conduz a história.

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 viver a coerência entre fé e vida, entre o 
falar e o agir.
+ Peça luz do Espírito Santo para discernir qual é a vonta-
de de Deus.
+ Peça a Deus um coração cheio de compaixão que se tra-
duza em atitudes de amor para com o próximo.
+ Peça a Deus que aumente a sua fé e a sua esperança.

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 45 (44):  – “Meu coração transborda num 
belo poema,...” 

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