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Oração em Família
Leitura Orante Semanal - 1º a 5 de novembro de 2021
História da Salvação - nº 66 - Malaquias

“Eis que envio meu anjo, e ele há de preparar o caminho para mim” (Ml 3,1)
Ambiente: Mesa, Bíblia, cruz e vela acesa.

PROFETA MALAQUIAS (= MEU MENSAGEIRO) – 460
A.C.: O livro de Malaquias descreve acontecimentos
que ocorreram cerca de 50 anos após a conclusão do
templo em 515 a.C. Os sacerdotes assumiram a autoridade civil e religiosa para a comunidade. Um dos
grandes temas do livro são as faltas dos sacerdotes e
dos povo cometidas durante os cultos. O profeta também anuncia o “Dia do Senhor” que virá para julgar e
purificar. O profeta indica a vinda de um mensageiro
à frente do Senhor. Tal mensageiro, que vem preparar o caminho do Senhor, é interpretado pelos cristãos como sendo o precursor João Batista.
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: Malaquias 3,1-4
“Assim diz o Senhor: Eis que envio meu anjo, e ele há de
preparar o caminho para mim; logo chegará ao seu templo o Dominador, que tentais encontrar, e o anjo da aliança, que desejais. Ei-lo que vem, diz o Senhor dos exércitos; e quem poderá fazer-lhe frente, no dia de sua chegada? E quem poderá resistir-lhe, quando ele aparecer? Ele
é como o fogo da forja e como a barrela dos lavadeiros;
e estará a postos, como para fazer derreter e purificar a
prata: assim ele purificará os filhos de Levi e os refinará
como ouro e como prata, e eles poderão assim fazer oferendas justas ao Senhor. Será então aceitável ao Senhor a
oblação de Judá e de Jerusalém, como nos primeiros tempos e nos anos antigos.”
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 através do profeta Malaquias afirma que enviará o seu anjo que irá preparar o caminho do próprio Senhor.

+ Ele vai chegar no seu Templo.
+ Faz referência ao dia da sua chegada. Ele vem para
purificar para que as ofertas sejam agradáveis ao Senhor.
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?
+ Anjo em grego significa mensageiro. Todos somos
chamados a ser mensageiros de Deus através da palavra e do testemunho de vida.
+ Você também é templo onde habita Deus. Como
você vive a presença de Deus em você e no próximo?
+ O encontro pessoal com Jesus sempre nos transforma, pois nos conduz a uma verdadeira conversão.
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 Deus para ser sempre um fiel transmissor da mensagem do Evangelho.
+ Peça a luz do Divino Espírito Santo para sempre ter
consciência da presença de Deus em você e no próximo.
+ Peça a graça da conversão do que é mais urgente em
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 24 (23): – “Do Senhor é a terra e o que
nela existe...”

Rezou conosco?
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