ARQUIDIOCESE DE FLORIANÓPOLIS

Oração em Família
Leitura Orante Semanal - 01 a 05 de março
“Conduzi-la-ei ao deserto e falar-lhe ei ao coração” (Os 2,16)
Ambiente: Mesa, Bíblia, cruz e vela acesa.

PROFETA OSÉIAS - O MATRIMÔNIO DE DEUS COM
SEU POVO:
O Profeta Oséias, contemporâneo de Amós, é de origem do Reino do Norte (Israel). O livro de Oséias mostra no início o drama do profeta que casa com Gomer,
esposa que ele amava, mas que o abandonou. Entretanto, Oséias continua a amando e a recebe de volta.
O que acontece com Oséias é símbolo do comportamento de Deus com seu povo que não deixa de amá-lo, apesar da infidelidade cometida pelo pecado da
idolatria.
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: Oséias 2, 16-22 (em sua Bíblia)
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.
+ Deus decide conduzir o seu povo, sua esposa, ao deserto para falar-lhe ao coração.
+ Restituição e esperança: renovação.
+ Israel responderá como nos tempos em que foi tirado do Egito.
+ Abandonará a infidelidade e voltará para Deus: “Meu
marido”.
+ Deus fará uma aliança: “fá-los-ei repousar em segurança” (Os 2,20).
+ “Eu te desposarei a mim para sempre”: faz referência
à nova aliança no tempo do Messias.
+ Neste desposar / aliança haverá o conhecimento do
Senhor, ou seja, uma forte e profunda comunhão.
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?
+ Deus nos chamou pelo Batismo à comunhão íntima com ele. Deus também nos pede a fidelidade ao
compromisso batismal e a coerência de vida. Como
tenho vivido o Batismo?
+ Deus fala através do profeta Oséias: “...Eu mesmo a
seduzirei, conduzi-la-ei ao deserto e falar-lhe ei ao
coração” (Os 2,16). Neste encontro de oração com o
Senhor tente escutar o que Deus fala ao seu coração.
Quais são as mudanças que o Senhor pede a você?
+ “Eu te desposarei a mim para sempre”... “e conhecerás o Senhor”. Pense no amor incondicional que
Deus tem por você e manifesta na sua vida.
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 o seu amor manifestado na
aliança concretizada na morte e ressurreição de Jesus que deu a você a vida nova do Batismo.
+ Peça a Deus a graça para vencer as tentações e viver a fidelidade.
+ Peça ao Espírito Santo que abra os ouvidos e o coração para ouvir e praticar a vontade de Deus.
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 103(102): ““Bendize ao Senhor, ó
minha alma, ...”
Queremos saber quantos somos!
Clique no link para confirmar que você
rezou conosco: http://bit.ly/ObrigadoArquiFloripa

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

