ARQUIDIOCESE DE FLORIANÓPOLIS

Oração em Família
Leitura Orante Semanal - 10 a 14 de maio
História da Salvação - nº 42 - Profeta Sofonias

“Procurai o Senhor vós todos”. (Sf 2,3)
Ambiente: Mesa, Bíblia, cruz e vela acesa.

PROFETA SOFONIAS:
O Profeta Sofonias (Deus escondido) profetizou
no tempo do rei Josias em Jerusalém, no Reino
de Judá. Judá estava sob opressão Assíria para
a qual havia perdido parte de seu território.
Há contudo, no tempo do profeta Sofonias, um
enfraquecimento do poder da Assíria, o que
suscita esperança para Judá.
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: Sofonias 2,1-3
“Amontoai-vos, amontoai-vos, ó nação sem pudor,
antes que sejais espalhados, como a palha que desaparece em um dia, antes que venha sobre vós
o dia da irá do Senhor. Procurai o Senhor vós todos, os pobres da terra, que realizais o julgamento. Procurai a justiça, procurai a humildade: talvez sejais protegidos no dia da ira do Senhor”.
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 profeta Sofonias fala do dia do Senhor, ou
seja, a manifestação do Senhor.
+ O profeta convida a procurar o Senhor.
+ Exorta à prática da justiça e à humildade.
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?
+ O profeta Sofonias faz um convite à conversão: “Procurai o Senhor”. Este voltar-se ao Senhor deve ser uma constante na vida do cristão. Você tem buscado o Senhor?
+ Como você tem vivido a justiça em sua relação com o próximo?
+ O profeta também falou em humildade. Você
percebe ao longo de sua vida uma sincera abertura a Deus e ao próximo?
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.
+ Peça a graça da conversão. Peça a graça de
Deus para sempre caminhar nos caminhos e
segundo a lógica do Senhor.
+ Peça a luz do Divino Espírito Santo para iluminar suas atitudes para com as pessoas que
você encontra em seu caminho.
+ Peça a sabedoria para ser humilde perante
Deus e perante os homens.
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 146(145): – “Aleluia! Louva o
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/

