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Oração em Família

AMÓS É REJEITADO:
As denúncias que o profeta Amós fez no Reino do 
Norte não agradaram. Havia um sacerdote em 
Betel a serviço do rei, chamado Amasias, que, in-
clusive, ordena Amós que se retire (Betel = Casa 
de Deus). Amós afirma que sua atividade proféti-
ca não foi sua escolha, mas uma escolha de 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 coi-
sas segundo o mesmo Espírito e gozemos sem-
pre da sua consolação. Por Cristo Senhor Nos-
so. Amém!

2) LER: Amós 7,10-15 (em sua Bíblia)
O que a Palavra diz em si? É Deus que fala para 
você. 
Ler lentamente e com atenção. Releia o texto. Pro-
cure apenas guardar o texto na memória. Enquan-
to você lê, imagine a cena. Descubra os detalhes do 
texto. Conte o texto que leu.
+ O sacerdote Amasias mandou dizer a Jeroboão 
II, rei de Israel, que Amós estava conspirando con-
tra ele.
+ Informou que Amós estava anunciando que o 
rei morreria e que Israel seria deportado, seria ti-
rado da sua terra e levado para longe.
+ O sacerdote Amasias ordenou a Amós que dei-
xasse Betel e voltasse para Judá, Reino do Sul, e que 
ganhasse seu pão e profetizasse lá.
+ Amós respondeu a Amasias que foi Deus quem 
o chamou e o tirou do pastoreio do rebanho para 
profetizar: “Vai, profetiza a meu povo, Israel”.

3) MEDITAR: 
O que o texto diz para mim, para minha famí-
lia? 
Colocar-se diante da Palavra como seu verdadeiro 
destinatário. Qual é a vontade de Deus para você se-
gundo esta Palavra?
+ Amós, ao ser chamado por Deus, procura viver 

“O Senhor tirou-me de junto do rebanho e me disse: 
Vai, profetiza a meu povo,” (Am 7,15)
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Ambiente: Mesa, Bíblia, cruz e vela acesa. a fidelidade e enfrenta os desafios dessa missão. 
Você também foi chamado por Deus à vida cris-
tã pelo batismo. Como você vive os desafios da 
vida de fé?
+ Amós tem consciência de que foi Deus quem 
o chamou. Pense na iniciativa de Deus que cha-
mou você à vida e ao seguimento de Cristo.

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, agradeci-
mento, súplica, pedido de perdão... Deixe Deus ouvir 
o que está em seu coração depois de ter ouvido e me-
ditado a Palavra.
+ Peça a luz do Espírito Santo para que você 
corresponda e seja sempre fiel à vocação a que 
Deus o chamou.
+ Apresente a Deus as dificuldades que você 
percebe para responder ao chamado.
+ Agradeça pela iniciativa de Deus em amar 
você por primeiro.

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. Con-
templo a minha vida a partir desta Palavra. O que 
minha vida muda a partir da vivência desta men-
sagem? Qual compromisso que devo assumir?
 
6) REZAR O SALMO 85(84): “Favoreceste, Senhor, a 
tua terra...”. 

Baixe a versão para celular em:
https://arquifln.org.br/

Queremos saber quantos somos!
Clique no link para confirmar que você  

rezou conosco: http://bit.ly/ObrigadoArquiFloripa


