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ZACARIAS (O SENHOR SE LEMBROU) – ANO 520 A.C.: 
Zacarias veio do Exílio com Josué e Zorobabel. É con-
temporâneo do Profeta Ageu e começa a profetizar 
dois meses depois. Seu ministério dura cerca de dois 
anos. Zacarias convida o povo para olhar com espe-
rança para o tempo do Messias em que Jerusalém 
será o centro para todos os povos. Alguns autores di-
videm o livro de Zacarias em duas partes devido seu 
estilo. Zacarias 1 a 8 vai incentivar na reconstrução 
do Templo de Jerusalém. Primeira parte do capítulo 
1 a 8 e segunda parte 9 a 14.

1) Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vos-
sos 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 vos-
sos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apre-
ciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo 
Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por 
Cristo Senhor Nosso. Amém!

2) LER: Zacarias 2, 14-17
“Exulta, alegra-te, filha de Sião, porque eis que venho 
para morar em teu meio, oráculo do Senhor. Numerosas 
nações aderirão ao Senhor, naquele dia, elas serão para 
ele um povo. Habitarei no meio de ti e tu reconhecerás 
que o Senhor dos Exércitos me enviou. O Senhor possuirá 
Judá, sua herança na Terra Santa. Ele elegerá novamente 
a Jerusalém. Silencio! Toda carne diante do Senhor! Sim, 
ele se levanta em sua morada santa.”

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, ima-
gine a cena. Descubra os detalhes do texto. Conte o texto 
que leu.
+ O profeta Zacarias convida Jerusalém à alegria, pois 
Deus virá morar na cidade.
+ Numerosas nações se voltarão para Deus como seu 
povo.
+ Deus habitará no meio do povo.
+ Deus escolherá novamente Jerusalém.

3) MEDITAR: 
O que o texto diz para mim, para minha família? 
Colocar-se diante da Palavra como seu verdadeiro desti-
natário. Qual é a vontade de Deus para você segundo esta 
Palavra?
+ O profeta convida Jerusalém à alegria. Você tam-
bém é convidado a vivenciar esta alegria porque o Se-
nhor veio e está no meio de nós: “E o Verbo se fez car-
ne, e habitou entre nós; e nós vimos a sua glória” (Jo 

“Exulta, alegra-te, filha de Sião, porque eis que venho para morar em teu meio!” (Zc 2,14)
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Ambiente: Mesa, Bíblia, cruz e vela acesa. 1,14); “E eis que eu estou convosco todos os dias, até a 
consumação do mundo” (Mt 28,20). Pense na profun-
da realidade de que desde o Batismo há uma comu-
nhão profunda entre Deus e você.
+ O Profeta Zacarias também refere a escolha que 
Deus fez novamente à Jerusalém. Medite que Deus o 
criou, o escolheu para vir ao mundo. Deus também 
salvou você pelo sangue derramado na cruz: “Pois 
Deus amou tanto o mundo, que entregou o seu Filho 
único, para que todo o que nele crê não pereça, mas 
tenha a vida eterna” (Jo 3,16). Pense nestas verdades...

4) ORAÇÃO: 
O que a Palavra me faz dizer a Deus?
A partir desta Palavra lida, falar, responder a Deus fazen-
do orações que podem ser: louvor, agradecimento, súpli-
ca, 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 por ter vindo ao mundo. 
Agradeça a Deus por estar contigo presente no dia-
-a-dia.
+ Agradeça a Deus por renovar, transformar a sua 
vida pelo Mistério Pascal, sua morte e ressurreição.

5) CONTEMPLAÇÃO: 
O que a Palavra me faz contemplar?
Ver com os olhos de Deus. Neste momento, não digo ne-
nhuma 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 102 (101): – “Senhor, ouve a minha 
prece...”
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