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Oração em Família

PROFETA ISAÍAS CAPÍTULOS 56 A 66 (TRITO OU TERCEIRO 
ISAÍAS) – 520 A 400 A.C.: 
O Profeta Isaías, o maior dos livros proféticos, deve ser lido 
em três momentos. O contexto do Terceiro Isaías, capítulos 
56 a 66, devem ser lidos com os profetas do pós-exílio, tem-
po do Império Persa. O capítulo 61 é o texto central do Trito 
Isaías. O contexto é de grande dificuldade e pobreza, mas o 
profeta anuncia uma palavra de esperança.

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 fi-
éis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos reta-
mente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos 
sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor Nosso. Amém!

2) LER: Isaías 61, 1-3
“O espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me 
ungiu; enviou-me a anunciar a boa nova aos pobres, a curar os 
quebrantados de coração e proclamar a liberdade aos cativos, a 
libertação aos que estão presos, a proclamar um ano aceitável 
ao Senhor e um dia de vingança do nosso Deus, a fim de consolar 
todos os enlutados em Sião, a fim de dar-lhes um diadema em lu-
gar de cinza e óleo de alegria em lugar de luto, veste festiva em 
lugar de espírito abatido Chamar-lhes-ão terebintos de justiça, 
plantação do Senhor para a sua glória.”

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.
+ O texto refere-se a alguém ungido com espírito do Senhor.
+ Ele é enviado para anunciar a boa nova aos pobres.
+ Curar os corações, proclamar a liberdade aos cativos e a li-
bertação.
+ Proclamar “um ano aceitável” ao Senhor ou “ano de graça” 
que será tempo de alegria e festa. 
+ “Um dia de vingança do nosso Deus” é o dia da interven-
ção de Deus que vem ao encontro do pobre, do sofredor para 
manifestar a sua salvação.
3) MEDITAR: 
O que o texto diz para mim, para minha família? 

“O espírito do Senhor Deus está sobre mim...” (Is 61,1).
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Ambiente: Mesa, Bíblia, cruz e vela acesa.
Colocar-se diante da Palavra como seu verdadeiro destinatário. 
Qual é a vontade de Deus para você segundo esta Palavra?
+ O texto do profeta Isaías descreve a missão do profeta, o 
ungido do Senhor. No Batismo e na Crisma você também foi 
ungido para a grande missão de testemunhar Jesus Cristo 
em palavras e atitudes. Como você tem vivido esta missão?
+ No contexto de reconstrução, após a volta do exílio, havia 
uma forte preocupação com os pobres, os necessitados, pois 
esta era a missão do servo de Deus. Como você percebe a sua 
atenção para com os pobres e os mais necessitados?
+ O ano de graça era o ano em que se perdoavam todas as dí-
vidas. Em Israel o ano da graça deveria acontecer a cada 49 
anos, o que possibilitava um novo começo. Reflita o que na 
sua vida precisa ter um novo começo: pense na sua relação 
para com Deus e com o próximo.

4) ORAÇÃO: 
O que a Palavra me faz dizer a Deus?
A partir desta Palavra lida, falar, responder a Deus fazendo ora-
ções 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 ao Divino Espírito Santo de viver com fideli-
dade a missão de testemunhar Jesus Cristo pelas palavras 
e atitudes.
+ Peça a Deus um coração semelhante ao coração de Jesus 
para ver as pessoas, de modo especial as mais pobres e ne-
cessitadas, com amor e compaixão. 
+ Peça a graça de Deus para recomeçar.

5) CONTEMPLAÇÃO: 
O que a Palavra me faz contemplar?
Ver com os olhos de Deus. Neste momento, não digo nenhuma pa-
lavra, há só silêncio. Contemplo este caminho que Deus propõe 
pela sua Palavra. Contemplo a minha vida a partir desta Pala-
vra. O que minha vida muda a partir da vivência desta mensa-
gem? Qual compromisso que devo assumir?

6) REZAR O SALMO 30 (29): –     “Eu te exalto, Senhor, porque me 
livraste...” 

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