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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. Os capítulos 1 a 39 de Isaías devem ser 
lidos com os profetas antes do exílio. Os capítulos 40 a 55 de 
Isaías devem ser lidos durante o período do Exílio. E os ca-
pítulos 56 a 66 de Isaías devem ser lidos com os profetas do 
pós-exílio, tempo do Império Persa. Época em que o templo 
de Jerusalém já estava reconstruído e em plena atividade. O 
templo sob a direção dos sacerdotes e a lei interpretada pe-
los escribas, ambos conduzem a vida do povo. Há também 
o grupo dos levitas que fiéis à Palavra de Deus estão atentos 
às necessidades dos mais pobres e sofredores. 

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 58, 3-8
“E perguntam: “Por que jejuamos e tu não o vês? Mortificamo-
-nos e tu não tomas conhecimento disso? A razão está em que, 
no dia mesmo do vosso jejum, correis atrás dos vossos negócios 
e explorais os vossos trabalhadores; a razão está em que jejuais 
para entregar-vos a contendas e rixas, para ferirdes com punho 
perverso. Não continueis a jejuar como agora, se quereis que a 
vossa voz seja ouvida nas alturas! Por acaso é este o jejum que 
escolhi, o dia em que o homem se mortifique? Por acaso a esse in-
clinar de cabeça como um junco, a esse fazer a cama sobre pano 
de saco e cinza, acaso é a isso que chamas jejum e dia agradável 
ao Senhor? Por acaso não consiste nisto o jejum que escolhi: em 
romper os grilhões da iniquidade, em soltar as ataduras do jugo 
e pôr em liberdade os oprimidos e despedaçar todo o jugo? Não 
consiste em repartir o teu pão com o faminto, em recolheres em 
tua casa os pobres desabrigados, em vestires aquele que vês nu 
e em não te esconderes daquele que é a tua carne? Se fizeres isto, 
a tua luz romperá como a aurora, a cura das tuas feridas se ope-
rará rapidamente, a tua justiça irá à tua frente e a glória do Se-
nhor irá à tua retaguarda.”

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 profeta mostra que as dificuldades após o retorno do 
exílio fazem com que o povo interprete como sendo indife-
rença de Deus.

“Se fizeres isto, a tua luz romperá como a aurora...” (Is 58,8)
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Ambiente: Mesa, Bíblia, cruz e vela acesa.
+ Isaías desmascara a espiritualidade do povo que está des-
ligada da solidariedade com os mais sofridos e necessita-
dos.
+ O profeta apresenta o jejum que agrada a Deus consiste 
em acabar com a maldade e a injustiça, repartir o pão com o 
faminto, acolher os pobres desabrigados, vestir os nus.
+ O profeta apresenta os frutos dessa prática: luz, cura das 
feridas e justiça.

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?
+ Isaías afirma que não basta aparências externas para 
agradar ao Senhor. Como você vive a sua espiritualidade?
+ Meditemos no que Jesus diz no Evangelho de Mateus: “Por-
que tive fome e não me destes de comer. Tive sede e não me destes 
de beber. Fui estrangeiro e não me acolhestes. Estive nu e não me 
vestistes, doente e preso e não me visitastes. ... Todas as vezes que 
o deixastes de fazer a um desses mais pequeninos, foi a mim que o 
deixastes de fazer” (Mt 25, 42-45). Como você vive o relaciona-
mento com o próximo que sofre e passa necessidade?
+ Você procura viver a interação entre fé e testemunho de 
vida vivendo o amor concreto aos irmãos?

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 luz do Espírito Santo para que você viva uma espiri-
tualidade em que a fé seja testemunhada no dia a dia. 
+ Peça a Jesus a graça de vê-lo no próximo, sobretudo naque-
le que sofre e passa necessidade.
+ Peça a Deus para que inspire em você atitudes que colabo-
rem para tornar o mundo melhor.

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 116 (114-115): –   “Eu amo o Senhor, por que 
ele ouve...” 

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