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“Eis que o teu rei vem a ti: ele é justo e vitorioso, humilde...” (Zc 9,9)
Ambiente: Mesa, Bíblia, cruz e vela acesa.

SEGUNDO OU DÊUTERO ZACARIAS (O SENHOR SE
LEMBROU) – ANO 520 A.C.: Alguns autores dividem
o livro de Zacarias em duas partes devido ao seu estilo. Primeira parte do capítulo 1 a 8, seria do tempo
do Império Persa, e segunda parte, capítulo 9 a 14,
seria do tempo do Império Grego. Por conter textos
bem diferentes, o autor é chamado de Segundo Zacarias. A grande temática que aparece nestes textos
é de forte acento messiânico.
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: Zacarias 9,9-10
“Exulta muito, filha de Sião! Grita de alegria, filha de Jerusalém! Eis que o teu rei vem a ti: ele é justo e vitorioso, humilde, montado sobre um jumento, sobre um jumentinho, filho da jumenta. Ele eliminará os carros de
Efraim e os cavalos de Jerusalém; o arco de guerra será
eliminado. Ele anunciará a paz às nações. O seu domínio irá de mar a mar e do Rio às extremidades da terra.”
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.
+ Zacarias anuncia a Jerusalém a alegria da chegada do rei Messias.
+ É um rei justo, vitorioso e humilde.
+ Ele vem montado num jumentinho.
+ Ele eliminará os instrumentos de guerra e anunciará a paz.
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?
+ O segundo Zacarias fala do Messias justo e humilde. Os primeiros cristãos viram neste anúncio
a chegada do próprio Jesus e sua entrada na cidade
de Jerusalém. Medite como você trata no dia a dia o
próximo? São atitudes justas? Você procura viver a
virtude da humildade, ou se mostra muitas vezes
de modo orgulhoso, arrogante no tratamento com
as pessoas com as quais se encontra?
+ O Messias irá eliminar os instrumentos da guerra e trará a paz. No relacionamento com as pessoas
você procura ser instrumento de paz? Pense no que
você tem falado e nas suas atitudes.
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 ser sempre justo com as pessoas
de seu convívio.
+ Peça o dom de ter um coração manso e humilde
semelhante ao coração de Jesus.
+ Peça a luz do Espírito Santo para que o que você
fala e faz sempre contribua com a paz com e entre
as pessoas.
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 145 (144): – “Eu te exalto, ó Rei meu
Deus...”
Rezou conosco?
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