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Oração em Família

SEGUNDO OU DÊUTERO ZACARIAS (O SENHOR SE 
LEMBROU) – ANO 520 A.C.: Os textos do Segundo 
Zacarias, capítulo 9 a 14, de acordo com alguns au-
tores, sugerem que seriam do tempo do Império 
Grego. Os textos têm tons fortemente messiânicos.

1) Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vos-
sos fiéis e acendei neles o fogo do Vosso Amor. En-
viai 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 consola-
ção. Por Cristo Senhor Nosso. Amém!

2) LER: Zacarias 12,10-11
“Derramarei sobre a casa de Davi e sobre todo habitan-
te de Jerusalém um espírito de graça e de súplica, e eles 
olharão para mim a respeito daquele que eles trans-
passaram, eles o lamentarão como se fosse a lamenta-
ção por um filho único; eles o chorarão como se chora 
sobre o primogênito.”

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 que será derramado um espíri-
to de graça e de súplica sobre os habitantes de Jeru-
salém.
+ Então eles olharão para Deus por causa de alguém 
que eles próprios transpassaram.
+ Haverá lamentação como se fosse a de um filho 
único.
+ Eles chorarão.

3) MEDITAR: 
O que o texto diz para mim, para minha família? 
Colocar-se diante da Palavra como seu verdadeiro des-
tinatário. Qual é a vontade de Deus para você segundo 
esta Palavra?
+ O segundo Zacarias fala do derramamento de um 
espírito de graça e de súplica sobre os habitantes de 

“...e eles olharão para mim a respeito daquele que eles transpassaram...” (Zc 12,10)
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Ambiente: Mesa, Bíblia, cruz e vela acesa. Jerusalém. Trata-se de um novo tempo, um tempo 
de graça para o povo.
+ O profeta faz referência a um retorno para Deus 
por causa de alguém que foi transpassado. Em Isaí-
as também encontramos uma referência ao trans-
passado: “Mas ele foi transpassado por causa de nossas 
transgressões, esmagado por causa de nossas iniquida-
des” (Is 53,5). São João relata que após a morte, Jesus 
teve seu coração transpassado. Por isso, os cristãos 
sempre entenderam este transpassado como sendo 
Jesus: “...Um dos soldados transpassou-lhe o lado com a 
lança e imediatamente saiu sangue e água” (Jo 19, 34).
+ A conversão é o grande movimento que este texto 
indica.  O retorno é motivado pela morte de alguém 
que foi transpassado. Comtemplar o transpassado 
conduz ao arrependimento e à mudança de vida. 
Fixe o seu olhar no Crucificado e contemple o amor 
que se entregou por você.

4) ORAÇÃO: 
O que a Palavra me faz dizer a Deus?
A partir desta Palavra lida, falar, responder a Deus fa-
zendo orações que podem ser: louvor, agradecimento, sú-
plica, pedido de perdão... Deixe Deus ouvir o que está em 
seu coração depois de ter ouvido e meditado a Palavra.
+ Peça a luz e a graça do Espírito Santo para você re-
conhecer a presença de Deus em sua vida.
+ Peça a Deus que derrame sobre você o espírito da 
graça e de conversão.
+ Agradeça a Jesus a salvação que ele lhe concedeu 
pela sua morte na cruz 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 63 (62): – “Ó Deus, tu és o meu Deus, 
eu te procuro...”

Rezou conosco?  
Clique aqui: http://bit.ly/ObrigadoArquiFloripa
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