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História da Salvação - nº 65 - Isaías (III)

“Vou criar novos céus e nova terra...” (Is 65,17)
Ambiente: Mesa, Bíblia, cruz e vela acesa.
PROFETA ISAÍAS CAPÍTULOS 56 A 66 (TRITO OU TERCEIRO ISAÍAS) – 520 A 400 A.C.: Ainda no contexto do retorno do exílio, o povo tem grande dificuldade de voltar a
Deus de todo o coração. Contudo, o Profeta Isaías fala de
esperança em tons apocalípticos. Ele anuncia a intervenção de Deus que transformará as situações. Deus agirá criando, mostrando desta forma, que ele não está indiferente ao sofrimento do povo.
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: Isaías 65,17-25
“Com efeito, vou criar novos céus e nova terra; as coisas de outrora não serão lembradas, nem tornarão a vir ao coração.
Alegrai-vos, pois, e regozijai-vos para sempre com aquilo que
estou para criar: eis que farei de Jerusalém um júbilo e do seu
povo uma alegria. Sim, regozijar-me-ei em Jerusalém, sentirei alegria em meu povo. Nela não se tornará a ouvir choro
nem lamentação. Já não haverá ali criancinhas que vivam
apenas alguns dias, nem velho que não complete a sua idade; com efeito, o menino morrerá com cem anos; o pecador só
será amaldiçoado aos cem anos. Os homens construirão casas e as habitarão, plantarão videiras e comerão os seus frutos. Já não construirão para que outro habite a sua casa, não
plantarão para que outro coma o fruto, pois a duração da
vida do meu povo será como os dias de uma árvore, os meus
eleitos consumirão eles mesmos o fruto do trabalho das suas
mãos. Não se fatigarão inutilmente, nem gerarão filhos para
a desgraça; porque constituirão a raça dos benditos do Senhor, juntamente, com os seus descendentes. Acontecerá então que antes de me invocarem, eu já lhes terei respondido;
enquanto ainda estiverem falando, eu já os terei atendido. O
lobo e o cordeiro pastarão juntos e o leão comerá feno como o
boi. Quanto à serpente, o pó será o seu alimento. Não se fará
mal nem violência em todo o meu monte santo, diz o Senhor.”
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.
+ Deus irá criar novos céus e nova terra.
+ Há um convite à alegria.
+ Não haverá mais choro de lamentação.
+ A duração da vida possibilitará que que o povo consuma os frutos de seu esforço e trabalho.
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 Profeta anuncia que Deus manifestará algo totalmente novo. Reflita a realidade em que Deus por amor e
para salvar o ser humano assumiu a nossa humanidade.
+ Uma confiança incondicional no amor de Deus é fundamental para enfrentar as realidades difíceis. Reflita
no amor que Deus já manifestou através da cruz e ressurreição de Jesus Cristo.
+ Medite acerca da alegria e segurança que Deus suscita
na sua vida a partir da sua morte e ressurreição.
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.
+ Agradeça a Deus pela salvação, manifestação de seu
amor.
+ Peça a graça de perseverar na fé mesmo em situações e
ambientes hostis.
+ Agradeça a Deus pela presença na sua vida.
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 27 (26): – “O Senhor é minha luz e salvação...”

Rezou conosco?
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