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“Eu te conhecia só de ouvir...” (Jó, 42,5)
Ambiente: Mesa, Bíblia, cruz e vela acesa.

LIVRO DE JÓ
Deus reponde a Jó no meio da tempestade. Na verdade,
a tempestade foi o que a vida de Jó havia se transformado, devido as tragédias. A manifestação de Deus mostra que ele não está ausente e afirma sua proximidade
do sofrimento humano. Então, Jó confessa que conhecia Deus só por ouvir falar, ou seja, o que falavam a respeito de Deus. A tradição afirmava que o sofrimento humano era consequência do pecado, era, portanto, castigo. Depois que Deus se manifestou a Jó, ele pode dizer:
“agora meus olhos te veem”. O livro de Jó ensina que o
sofrimento não é consequência do pecado e nem castigo. O sofrimento humano é um mistério e somos convidados a administrá-lo na fé olhando para Jesus Crucificado Ressuscitado.
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 42,1-9
“Jó respondeu ao Senhor: Reconheço que tudo podes e que
nenhum dos teus desígnios fica frustrado. Quem é aquele
que vela teus planos com propósitos sem sentido? Falei de
coisas que não entendi, de maravilhas que me ultrapassam.
(Escuta-me, que vou falar; interrogar-te-ei e tu me responderás.) Eu te conhecia só de ouvir, mas agora meus olhos te
veem: por isso, retrato-me e faço penitência no pó e na cinza. Quando o Senhor acabou de dirigir a Jó essas palavras,
disse a Elifaz de Temã: “Estou indignado contra ti e teus dois
companheiros, porque não falastes corretamente de mim,
como o fez meu servo Jó. Tomai, pois, sete novilhos e sete carneiros e dirigi-vos ao meu servo Jó. Oferecei-os em holocausto, e ele intercederá por vós. Em atenção a ele, não vos tratarei como merece vossa temeridade, por não terdes falado corretamente de mim, como o fez meu servo Jó.” Elifaz de
Temã, Baldad de Suás e Sofar de Naamat fizeram como o Senhor lhes ordenara, e ele atendeu às orações de Jó.”
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 reconhece a onipotência de Deus: reconhece que a
realidade ultrapassa a sua compreensão.

+ Faz uma profissão de fé: “Eu te conhecia só de ouvir, mas
agora meus olhos te veem”.
+ Deus se dirige aos três amigos de Jó e afirma que eles
não falaram corretamente: “não falastes corretamente de
mim, como o fez meu servo Jó”.
+ Deus orienta que os três dirijam-se a Jó para que ele
ofereça holocausto por eles.
+ Deus atende a intercessão de Jó.
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?
+ Medite nas maravilhas de Deus: a criação, o universo,
as pessoas, você...
+ Reflita no amor de Deus que além de criar o ser humano, também o salvou da morte eterna pela paixão, morte e ressurreição de Cristo.
+ Reflita: “Deus amou tanto o mundo, que entregou o seu Filho único, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha
a vida eterna” (Jo 3,16).
+ Você lembra das necessidades das pessoas e dos sofrimentos 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.
+ Agradeça a Deus pelas maravilhas que seus olhos contemplam diariamente.
+ Agradeça a Deus pela Salvação que nos é oferecida
pela morte e ressurreição de Jesus.
+ Reze pelas pessoas que sofrem.
+ Reze pela paz da humanidade.
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 139 (188): ““Senhor, tu me sondas e conheces...”

Rezou conosco?
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