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Oração em Família

PROFETA JEREMIAS:
A Palavra de Deus é dirigida ao Profeta Jeremias para 
denunciar Jerusalém por ter rompido a relação de 
aliança com o Senhor, abandono este que o levará à 
morte. O profeta faz uma revisão da história dos favo-
res de Deus pelo seu povo, desde o tempo do Êxodo e do 
tempo do deserto, e constata que houve esquecimento 
e falta de conhecimento do Senhor, pois só Ele é fonte 
de água viva.

1) Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fi-
éis 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: Jeremias 2,1-3.7-8.13
“A palavra do Senhor me foi dirigida nos seguintes termos: 
Vai e grita aos ouvidos de Jerusalém: Assim disse o Senhor: 
Eu me lembro, em teu favor, do amor de tua juventude, do 
carinho de teu tempo de noivado, quando me seguias pelo 
deserto, em uma terra não cultivada. Israel era santo para 
o Senhor, as primícias de sua colheita; todos aqueles que 
o devoravam tornavam-se culpados, a desgraça caía so-
bre eles – oráculo do Senhor. ... Eu vos introduzi em uma 
terra de vergéis, para que saboreásseis os seus frutos e os 
seus bens; mas vós entrastes e profanastes a minha terra, 
e tornastes a minha herança abominável. Os sacerdotes 
não perguntaram: “Onde está o Senhor?” Os depositários 
da Lei não me conheceram, os pastores rebelaram-se con-
tra mim, os profetas profetizaram por Baal e, assim, corre-
ram atrás do que não vale nada. ... Meu povo cometeu dois 
crimes: Eles me abandonaram, a mim, fonte de água viva, 
para cavar para si cisternas, cisternas furadas, que não 
podem conter água”

O que a Palavra diz em si? É Deus que fala para você. 
Ler lentamente e com atenção. Releia o texto. Procure ape-
nas guardar o texto na memória. Enquanto você lê, imagine 
a cena. Descubra os detalhes do texto. Conte o texto que leu.
+ A palavra de Deus foi dirigida ao profeta para denun-
ciar Jerusalém.
+ O noivado, aliança, ou seja, os favores, os cuidados, o 
amor de Deus são lembrados desde o tempo de êxodo e 
do caminho pelo deserto.

“Eles me abandonaram, a mim, fonte de água viva” (Jr 2,13)
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Ambiente: Mesa, Bíblia, cruz e vela acesa. + Lembra ainda a entrada na Terra Prometida.
+ Abandonaram o Senhor para irem atrás de outro “deus” 
que não vale nada.
+ Abandonaram a fonte de água viva, para cavarem cis-
ternas rachadas.

3) MEDITAR: 
O que o texto diz para mim, para minha família? 
Colocar-se diante da Palavra como seu verdadeiro destina-
tário. Qual é a vontade de Deus para você segundo esta Pa-
lavra?
+ Faça uma memória da sua caminhada de fé até o mo-
mento atual.
+ Enumere os favores que Deus tem feito por você.
+ Reflita as vezes que você não correspondeu ao amor 
de Deus.
+ Reflita o lamento de Deus através do profeta Jeremias: 
“Eles me abandonaram, a mim, fonte de água viva, para 
cavar para si cisternas, cisternas furadas, que não po-
dem conter água.”
+ Onde você procura saciar a sua sede de felicidade?

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, pedi-
do de perdão... Deixe Deus ouvir o que está em seu coração de-
pois de ter ouvido e meditado a Palavra.
+ Agradeça pelos valiosos favores que Deus tem feito 
por você, por sua família.
+ Peça a luz do Espírito Santo para viver a fidelidade ao 
amor de Deus.
+ Peça perdão pelas infidelidades a Deus: quando você 
abandonou a vontade de Deus, a fonte de água viva.

5) CONTEMPLAÇÃO: 
O que a Palavra me faz contemplar?
Ver com os olhos de Deus. Neste momento, não digo nenhu-
ma 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 36 (35):  –  “O ímpio tem um oráculo de pe-
cado...” 
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