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ACOLHIDA (LOC 59) 

Reunimo-nos como família de Deus, para lhe oferecer louvor e ações de 

graças, escutar e acolher a sua Palavra, apresentar-lhe as necessidades do 

mundo, implorar-lhe o perdão dos nossos pecados e pedir a sua graça, a fim 

de que, mediante seu Filho, Jesus Cristo, nos entreguemos ao seu serviço. 

Amem. 

Hoje temos algumas sugestões de leituras bíblicas como os Salmos 6 e 86,11-

17; os Livros do Profeta Miquéias 7,1-7; Gênesis 16,1-15 e Apocalipse 2,1-7. 

O Espirito Santo me inspirou a escolher para nossa leitura e meditação a 

Palavra de Deus, escrita em Miquéias 7,1-7... 

1Que desgraça a minha! Sou como quem colhe frutos de verão na respiga da 

vinha; não há nenhum cacho de uvas para provar, nenhum figo novo que eu tanto 

desejo. 2Os piedosos desapareceram do país; não há um justo sequer. Todos 

estão à espreita para derramar sangue; cada um caça seu irmão com uma 

armadilha. 3Com as mãos prontas para fazer o mal, o governante exige 

presentes, o juiz aceita suborno, os poderosos impõem o que querem; todos 

tramam em conjunto. 4O melhor deles é como espinheiro, e o mais correto 

é pior que uma cerca de espinhos. Chegou o dia anunciado pelas suas 

sentinelas, o dia do castigo de Deus. Agora reinará a confusão entre eles. 5Não 

confie nos vizinhos; nem acredite nos amigos. Até com aquela que o abraça 

tenha cada um cuidado com o que diz. 6Pois o filho despreza o pai, a filha se 

rebela contra a mãe, a nora, contra a sogra; os inimigos do homem são os seus 

próprios familiares. 7Mas, quanto a mim, ficarei atento ao Senhor, esperando em 

Deus, o meu Salvador, pois o meu Deus me ouvirá. 

Palavra do Senhor. 

Demos graças a Deus. 

Irmãos e irmãs, vejamos o que o Senhor Jesus nos propõe nesta manhã para 

nossa meditação e reflexão. Até parece que o Profeta Miqueias que viveu no 

século VIII a.C. no reino de Judá está vivendo aqui no Brasil em pleno século 

XXI, pois retrata tão bem a corrupção, as práticas da nossa sociedade, inclusive 

a nossa ansiedade espiritual. Na verdade vez por outra a humanidade se desvia 

da linha proposta pelo nosso Criador, e Este sempre faz suscitar no meio povo 

homens e mulheres cheios do Espirito Santo para encaminhar seus irmãos e 

irmãs ao arrependimento e suplicar a Deus o perdão de suas iniquidades, é por 

isso que vemos a presença de Miqueias, de João Batista, de Maria Madalena, 

de Francisco e Clara de Assis, e também de nós terciários e terciarias neste 

mundo abalado pelo COVID19.  Em suma foi isto que, após ouvir as moções 

da Ruáh Divina, que eu me propus a trazer para esta sala, com certeza, o nosso 

irmão Osiel, que infelizmente não pode comparecer por motivos de saúde, teria 

algo bem melhor para o nosso crescimento espiritual, mas, assim como 



acredito na inspiração divina destas palavras proferidas pela minha boca, 

também tenho certeza que cada um de vocês tem um bem muito precioso em 

seus corações para o bem da nossa ordem religiosa e de todas as pessoas que 

nos circundam, e, sinceramente, eu gostaria de ouvi-los... 

Obrigado por vossas santas palavras e também por me escutarem, e peço ao 

Senhor Jesus que, o que tiver de bom e útil para nossa salvação nas palavras 

que brotaram dos nossos lábios, que Ele grave em nossos corações. Amém. 

Paz e Bem. 

Antes de sairmos desta sala de oração e formação da nossa TSSF, gostaria de 

louvar e agradecer ao Senhor Nosso Deus Pai e Mãe por nos ter escolhidos 

para estamos aqui presente nesta segunda-feira, também agradecer a cada um 

de vocês pela paciência de me escutar, e por isso mesmo quero rogar ao 

Senhor que os abençoe com graças abundantes hoje e sempre. Amem.  

Paz e Bem! 

José Damião de Medeiros 

Noviço - TSSF 

 

 

 

 

 


