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Oração em Família
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História da Salvação - nº 85 - Jó (Parte II)

“Eu sei que o meu Redentor está vivo” (Jó, 19,25)
Ambiente: Mesa, Bíblia, cruz e vela acesa.

LIVRO DE JÓ:
O livro nos convida a contemplar a história de sofrimento
de Jó. A maior parte do livro apresenta um diálogo entre Jó e
quatro homens chamados de “amigos”. Os três primeiros, Elifa, Baldad e Sofar acusam Jó aﬁrmando que ele está sofrendo
porque pecou. Portanto, o sofrimento dele é resultado do pecado e por isso estaria sendo castigado. Jó não concorda com
eles. De fato, a Bíblia aﬁrma que Jó era um homem bom e justo. É justamente isso que o Livro de Jó quer aﬁrmar diante do
mistério do sofrimento que Deus não castiga. Depois, quase
no ﬁm do livro, aparece o quarto “homem”, Eliú, o qual aﬁrma que Deus é justo. Jó, por sua vez, se mantém ﬁel mesmo no
sofrimento.
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 19,23-27
“Piedade, piedade de mim, amigos meus, pois me feriu a mão de
Deus! Por que me perseguis como Deus, e sois insaciáveis de minha
carne? Gostaria que minhas palavras fossem escritas, e fossem gravadas numa inscrição; com ponteiro de ferro e com chumbo fossem
esculpidas na rocha para sempre! Eu sei que o meu Redentor está
vivo e que no ﬁm se levantará sobre o pó: quando tiverem arrancado esta minha pele, fora de minha carne verei a Deus. Eu mesmo o
verei, meus olhos o contemplarão, e não a um estranho. Dentro de
mim consomem-se os meus rins.”
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.
+ Jó pede aos amigos para que tenham compaixão dele.
+ Questiona os amigos que se mostram insaciáveis em condená-lo.
+ Jó fala de sua fé e tem vontade que suas palavras ﬁcassem
registradas para sempre na rocha.
+ Jó proclama a fé no seu “Redentor” que está vivo.
+ Sabe que seus olhos verão a Deus.

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?
+ Você sente compaixão de quem sofre?
+ Os amigos de Jó o acusavam aﬁrmando que ele estava sendo
castigado. Você leva esperança quando visita alguém que está
em situação de sofrimento? Ou sua presença é pesada, pois
você quer saber de detalhes e até mesmo compara, prediz que o
pior que deverá acontecer?
+ Como você relaciona a fé e o sofrimento em sua vida?
+ Como você testemunha a fé na realidade de sofrimento? Pense em atitudes e palavras.
+ Faça memória das situações de sofrimento que você teve que
enfrentar ou ainda enfrenta. Como você percebe a presença da
fé nestas situações?
+ Pense em Jesus que enfrentou o sofrimento por amor da humanidade?
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 ser presença e ter atitudes de compaixão perante o sofrimento do próximo.
+ Peça a graça da fé para viver a vida com esperança.
+ Peça a luz do Espírito Santo para viver com serenidade os
momentos difíceis e de sofrimento.
+ Peça o dom da sabedoria para saber enfrentar os sofrimentos.
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 minha salvação: de quem terei medo?...!”

Rezou conosco?
Clique aqui: http://bit.ly/ObrigadoArquiFloripa

