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Oração em Família

FIM DE ISRAEL, O REINO DO NORTE:
Desde que Israel, o Reino do Norte, se separou de Judá, 
o Reino do Sul, teve 19 reis no poder, sete destes fo-
ram assassinados e um deles suicidou-se. Diferente 
de Judá (Reino do Sul), a monarquia em Israel não era 
dinástica, pois poucas famílias conseguiam manter-
-se no poder por algumas gerações. Alguns reis pro-
moveram a idolatria, o culto a Baal. O último rei de 
Israel, Oséias (não é o profeta), primeiramente pagou 
tributos a Assíria para não ser invadido. Entretan-
to, o rei Oséias tentou uma perigosa e secreta alian-
ça com o Egito, aliança descoberta pela Assíria, a qual 
invadiu Israel e sitiou a capital Samaria durante três 
anos. Então aconteceu o desterro. A Assíria para man-
ter os povos dominados usava deslocá-los e misturá-
-los. Desta forma a população do Reino do Norte foi 
levada para outras nações, e outros povos domina-
dos foram trazidos para Israel, e assim surgiram os 
Samaritanos.

1) Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vos-
sos fiéis e acendei neles o fogo do Vosso Amor. En-
viai 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 consola-
ção. Por Cristo Senhor Nosso. Amém!

2) LER: Oséias II Reis 17,7-18 (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.
+ O pecado de Israel: abandonaram o Senhor.
+ Adoraram ídolos.
+ Deus advertiu-os pelos profetas: “Convertei-vos de 
vossa má conduta e observai os meus mandamentos” 
(II Re 17,13).
+ Foram desobedientes e desprezaram a aliança.
+ Correram atrás da vaidade.
+ Israel rejeitou todos os mandamentos do Senhor.
+ Israel vendeu-se para fazer o mal na presença do Se-
nhor.
+ Restou apenas a tribo de Judá.

“Restou apenas a tribo de Judá” (II Rs 17,18)
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Ambiente: Mesa, Bíblia, cruz e vela acesa. 3) MEDITAR: 
O que o texto diz para mim, para minha família? 
Colocar-se diante da Palavra como seu verdadeiro desti-
natário. Qual é a vontade de Deus para você segundo esta 
Palavra?
+ Deus também manifestou a salvação na sua vida. 
Você recebeu a vida nova pelo batismo. Você foi res-
gatado por um preço alto: o mistério pascal - a pai-
xão, morte de cruz e ressurreição do Senhor. 
+ Pense no amor incondicional que Deus tem por 
você.
+ Pense nas vaidades, nas coisas que levam você 
para longe do Senhor.
+ Reflita no chamado à conversão que Deus tam-
bém faz a você: “Convertei-vos de vossa má conduta 
e observai os meus mandamentos” (II Re 17,13).

4) ORAÇÃO: 
O que a Palavra me faz dizer a Deus?
A partir desta Palavra lida, falar, responder a Deus fa-
zendo orações que podem ser: louvor, agradecimento, sú-
plica, pedido de perdão... Deixe Deus ouvir o que está em 
seu coração depois de ter ouvido e meditado a Palavra.
+ Agradeça ao Senhor que através da sua cruz e res-
surreição tornou você uma criatura nova.
+ Agradeça o seu amor incondicional. Pense nas 
manifestações do amor de Deus em sua vida.
+ Peça a graça de Deus para que ilumine você para 
discernir  qual é a vontade de Deus em sua vida.

5) CONTEMPLAÇÃO: 
O que a Palavra me faz contemplar?
Ver com os olhos de Deus. Neste momento, não digo ne-
nhuma 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 compromis-
so que devo assumir?
 
6) REZAR O SALMO 59 (58): “Deus meu, livra-me dos 
meus inimigos, ...” 

Baixe a versão para celular em:
https://arquifln.org.br/
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Clique no link para confirmar que você  
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