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Oração em Família
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História da Salvação - nº 78 - Judite

“Que o Deus de nossos pais te conceda benevolência!” (Jt 10,8)
Ambiente: Mesa, Bíblia, cruz e vela acesa.
LIVRO JUDITE (SIGNIFICA “A JUDIA”) – 165 A.C.: O livro de Judite é um texto escrito no tempo do Império Grego. O autor quer
simplesmente transmitir uma mensagem, não se preocupa
nem com o aspecto histórico e nem geográfico. Os personagens
pertencem a outro contexto histórico e geográfico. A história
de Judite servia para que o povo enfrentasse com fidelidade a
situação de perseguição. Judite era uma jovem viúva, uma mulher corajosa que defendeu e salvou o seu povo. A mensagem
deste livro ajudava o povo a olhar a realidade e enfrentá-la. A
história é ambientada na região da Samaria na cidade de Betúlia (=Casa do Senhor) que estava sitiada e cujo abastecimento de
água estava impedido pelo exército de Holofernes, general de
Nabucodonosor, que queria destruir a cidade e o seu povo. Judite primeiro rezou, se vestiu com vestes de festa e foi com confiança enfrentar o exército inimigo.
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: Judite 10,1-10
“Quando cessou de clamar ao Deus de Israel e terminou todas as
suas palavras, ela se levantou da sua prostração, chamou sua serva e desceu para a casa em que ficava nos dias de sábado e de festa.
Tirou o pano de saco que vestira, despojou-se do manto de sua viuvez, lavou-se, ungiu-se com ótimo perfume, penteou os cabelos, colocou na cabeça o turbante e vestiu a roupa de festa que usava enquanto vivia seu marido Manassés. Calçou sandálias nos pés, colocou colares, braceletes, anéis, brincos, todas as suas jóias, embelezando-se a fim de seduzir os homens que a vissem. Depois deu à sua
serva um odre de vinho e uma bilha de óleo, encheu um alforje de farinha de cevada, de bolos de frutas secas e de pães puros; embrulhou
tudo num recipiente e lho entregou. Saíram então para a porta da
cidade de Betúlia. Encontraram aí postados Ozias e dois anciãos da
cidade, Cabris e Carmis. Quando a viram com o rosto transformado
e a veste mudada, ficaram admirados com sua extraordinária beleza e disseram-lhe: “Que o Deus de nossos pais te conceda benevolência! Que ele leve a termo tua empresa para orgulho dos israelitas e
para exaltação de Jerusalém!” Ela adorou a Deus e disse-lhes: “Mandai abrir para mim a porta da cidade: sairemos para executar as palavras que me dissestes.” Ordenaram, pois, aos jovens que lhe abrissem, conforme ela pediu. Assim fizeram, e Judite saiu, junto com sua

serva. Os homens da cidade a observavam enquanto descia a encosta até atravessar o vale. Depois não a viram mais.”
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.
+ Depois de sua oração, Judite se vestiu belamente com roupas
de festa.
+ Preparou alimentos.
+ Judite e sua serva atravessaram o portão da cidade;
+ Os homens de Judá se admiraram com a beleza de Judite e observaram sua saída até que ela desaparecesse da vista deles.
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?
+ Após a oração em que Judite pediu o auxílio do Senhor, ela começou a executar o seu plano. Quando aparecem as dificuldades em sua vida como você se prepara para enfrentá-las?
+ Judite fez a sua parte: se vestiu com roupas de festas, preparou os seus alimentos. Quando você pede o auxílio a Deus, você
procura e se esforça em fazer a sua parte? Ou só fica esperando?
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 que diante das dificuldades e desafios você sempre tenha bem presente que Deus está próximo e
que ele é o seu auxílio.
+ Peça a luz e a graça de Deus para que você nunca fique paralisado diante do mal e da maldade, mas sempre com fé e esperança renovada procure saídas.
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 35 (34): “Senhor, acusa meus acusadores...!”

