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Oração em Família
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História da Salvação - nº 84 - Jó

“Nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei para lá” (Jó, 1,21)
Ambiente: Mesa, Bíblia, cruz e vela acesa.

LIVRO DE JÓ:
O Livro de Jó reﬂete acerca do sofrimento do inocente e da injustiça no mundo, nele está representada a história de sofrimento da humanidade. No livro de Jó há um questionamento da doutrina da retribuição presente em Israel, a qual aﬁrmava que Deus devolve o bem a quem faz o bem e devolve o
mal a quem faz o mal. O Livro vai questionar a doutrina da retribuição, pois a própria escritura aﬁrma que Jó era “um homem íntegro e reto, que teme a Deus e se afasta do mal” (Jó 1,
8). Entretanto, este homem de Deus encontra o sofrimento em
sua vida. Segundo o texto sagrado, Jó inclusive oferecia sacrifícios na intenção de cada um de seus dez ﬁ lhos, pois temia
que eles pudessem ter desagradado a Deus. Porém, as coisas
mudam na vida de Jó: ele perde todos os seus bens e também
morrem seus dez ﬁ lhos de uma única vez. Contudo, Jó permanece ﬁel a Deus.
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: Jó 1,13-22
“Ora, um dia em que os ﬁlhos e ﬁlhas de Jó comiam e bebiam vinho
na casa do irmão mais velho, chegou um mensageiro à casa de Jó e
lhe disse: “Estavam os bois lavrando e as mulas pastando por perto, quando os sabeus caíram sobre eles, passaram os servos ao ﬁo
da espada e levaram tudo embora. Só eu pude escapar para trazer-te a notícia.” Este ainda falava, quando chegou outro e disse: “Caiu
do céu o fogo de Deus e queimou ovelhas e pastores e os devorou. Só
eu pude escapar para trazer-te a notícia.” Este ainda falava, quando chegou outro e disse: “Os caldeus, formando três bandos, lançaram-se sobre os camelos e levaram-nos consigo, depois de passarem
os servos ao ﬁo da espada. Só eu pude escapar para trazer-te a notícia.” Este ainda falava, quando chegou outro e disse: “Estavam teus
ﬁlhos e tuas ﬁlhas comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais
velho, quando um furacão se levantou das bandas do deserto e se
lançou contra os quatro cantos da casa, que desabou sobre os jovens e os matou. Só eu pude escapar para trazer-te a notícia.” Então
Jó se levantou, rasgou seu manto, rapou sua cabeça, caiu por terra, inclinou-se no chão 21e disse: “Nu saí do ventre de minha mãe e
nu voltarei para lá. O Senhor o deu, o Senhor o tirou, bendito seja o
nome do Senhor.” Apesar de tudo isso, Jó não cometeu pecado nem
protestou contra Deus”.
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.
+ Um mensageiro informa a Jó que forças humanas, os sabeus, levaram parte de seus animais, as mulas.
+ Aparece outro mensageiro que avisa a Jó que forças natu-

rais, raios, atingem e matam seus rebanhos de ovelhas.
+ Mais um mensageiro comunica que os caldeus levaram
seus camelos.
+ Por ﬁm, chega o quarto mensageiro que traz a notícia da
morte de seus dez ﬁ lhos.
+ Jó não peca e nem se revolta contra Deus: “Nu saí do ventre
de minha mãe e nu voltarei para lá. O Senhor o deu, o Senhor
o tirou, bendito seja o nome do 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?
+ Como você enfrenta as realidades de sofrimento que se abatem sobre a sua vida e a de seus familiares e amigos?
+ Jó não compreendia o que estava lhe acontecendo, mas com
conﬁança se abandonou nas mãos de Deus. O próprio Jesus no
Evangelho enfrenta o sofrimento e a cruz por nosso amor e
nos convida a segui-lo no caminho da cruz: “Se alguém quer
vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz cada dia e
siga-me” (Lc 9,23).
+ Reﬂita nas palavras de Jesus: “No mundo tereis tribulações,
mas tende coragem eu venci o mundo” (Jo 16,33).
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.
+ Todas as pessoas, sem exceção, estão sujeitas ao sofrimento.
Há sofrimentos e situações que podem ser causadas por nós e
estas podemos evitar. Entretanto, há outras situações, como a
doença e a morte, que devemos enfrentá-las na fé. Peça a graça para que com fé e sabedoria você administre as situações
de sofrimento.
+ Reze na intenção de alguma pessoa ou família que está passando por sofrimento.
+ Reze pelas famílias que passam por situações, tais como a
guerra, tragédias naturais...
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 17 (16): “Ouve, Senhor, a causa justa, atende
ao meu clamor...!”

Rezou conosco?
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