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Oração em Família
Leitura Orante Semanal
História da Salvação - nº 82 - II Crônicas

“Quando ouviu as palavras da Lei, o rei rasgou suas vestes” (II Cr 34,19)
Ambiente: Mesa, Bíblia, cruz e vela acesa.

II CRÔNICAS:
O livro das Crônicas foi escrito durante o Período Persa. É feita uma releitura da história antes do exílio na Babilônia. O
autor faz uma narrativa da história do Povo de Deus desde
Adão até o retorno do exílio da Babilônia. A atenção é dada
aos reis de Judá, Reino do Sul, sobretudo, Davi e Salomão. O
II livro das Crônicas faz um relato a partir do reinado do rei
Salomão. O texto desta leitura orante apresenta um fato do
reinado do rei Josias em que o livro da Lei foi reencontrado
quando o Templo era restaurado.
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: II Crônicas 34,14-21
“No momento em que se retirava o dinheiro oferecido ao Templo
do Senhor; o sacerdote Helcias encontrou o livro da Lei do Senhor
transmitida por Moisés. Helcias tomou a palavra e disse ao secretário Safã: “Achei o livro da Lei no Templo do Senhor.” E Helcias deu
o livro a Safã. 16Safã entregou o livro ao rei e disse-lhe também:
“Tudo o que foi confiado a teus servidores, eles o executam; tiraram
o dinheiro encontrado no Templo do Senhor e o puseram nas mãos
dos empreiteiros e dos que executam as obras.” Depois o secretário
Safã anunciou ao rei: “O sacerdote Helcias deu-me um livro”; e começou a sua leitura diante do rei. Quando ouviu as palavras da Lei,
o rei rasgou suas vestes. Ordenou a Helcias, a Aicam, filho de Safã, a
Abdon, filho de Micas, ao secretário Safã e a Asaías, ministro do rei:
21“Ide e consultai o senhor por mim e pelos que restam de Israel e de
Judá, a respeito das palavras do livro que foi encontrado. Grande
deve ser a ira do Senhor que caiu sobre nós, porque nossos pais não
observaram a palavra do Senhor e não agiram segundo tudo o que
está escrito neste livro.”
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 sacerdote Helcias encontrou o livro da Lei do Senhor

transmitida por Moisés.
+ O sacerdote Helcias entregou o livro da Lei a Safã, secretário
do rei, que, por sua vez, o entregou ao rei.
+ Safã informou ao rei que recebeu o livro da lei e o leu diante dele.
+ Ao ouvir a leitura o rei rasgou suas vestes.
+ O rei diante do que ouviu percebeu que eles se distanciaram da vontade de Deus: “nossos pais não observaram a palavra do Senhor e não agiram segundo tudo o que está escrito neste livro”.
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 livro da Lei foi reencontrado. Onde está a sua Bíblia? Você
tem lido a Bíblia?
+ Ao ouvir o texto o rei rasga suas vestes em sinal de arrependimento. Você ao ler ou ouvir a Palavra de Deus reconhece a
necessidade de dar passos em direção a Deus, num verdadeiro
movimento de conversão ao Senhor?
+ Como você tem procurado traduzir a Palavra de Deus em sua
vida seja no que você fala, seja no que você faz?
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 sua Palavra.
+ Peça a Deus um coração acolhedor à sua Palavra.
+ Peça ao Espírito Santo a luz para compreender qual é a vontade de Deus ao ler a Sagrada Escritura.
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 119,97 - 112 (118,97 - 112): “Como amo a tua
lei! Medito-a todo o dia. ...!”

