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Oração em Família

PROFETA JEREMIAS:
Diante da iminente catástrofe de Judá ser levado para 
o exílio da Babilônia, o Profeta Jeremias anuncia da 
parte de Deus uma nova aliança. Não será mais uma 
aliança externa gravada em tábuas de pedra como 
aconteceu no Sinai, mas uma aliança nova gravada 
no coração.

1) Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vos-
sos 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 vos-
sos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apre-
ciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo 
Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por 
Cristo Senhor Nosso. Amém!

2) LER: Jeremias 31, 31- 34
“Eis que dias virão - oráculo do Senhor – em que conclui-
rei com a casa de Israel e com a casa de Judá uma aliança 
nova. Não como a aliança que concluí com seus pais, no 
dia em que os tomei pela mão para fazê-los sair do Egi-
to – minha aliança que eles próprios romperam, embora 
eu fosse o seu Senhor, oráculo do Senhor! Porque esta é a 
aliança que concluirei com a casa de Israel depois desses 
dias – oráculo do Senhor. Porei minha lei no fundo de seu 
ser e a escreverei em seu coração. Então serei seu Deus e 
eles serão meu povo. Eles não terão mais que instruir seu 
próximo ou seu irmão, dizendo: “Conheci o Senhor!” Por-
que todos me conhecerão, dos menores aos maiores, - orá-
culo do Senhor – porque perdoarei sua culpa e não me 
lembrarei mais de seu pecado”.

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, ima-
gine a cena. Descubra os detalhes do texto. Conte o texto 
que leu.
+ Deus afirma que irá concluir uma aliança nova 
com o seu povo.
+ Será uma aliança diferente daquela que Deus fez 
com o seu povo quando o tirou do Egito.
+ Deus colocará e escreverá a sua lei no coração: “En-
tão serei seu Deus e eles serão o meu povo”.
+ Todos conhecerão o Senhor: as culpas e os pecados 

“Concluirei com a casa de Israel e com a casa de Judá uma aliança nova” (Jr 31,31)
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Ambiente: Mesa, Bíblia, cruz e vela acesa. serão perdoados.

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?
+ Graças à nova aliança selada pela morte e ressurrei-
ção de Jesus, recebemos o dom do Espírito Santo que 
foi derramado em nossos corações para vivermos e 
agirmos como filhos e filhas de Deus.  Como você tem 
acolhido e vivido a vontade de Deus?
+ O verbo conhecer na Bíblia não é algo teórico, mas 
significa uma comunhão intima, profunda. Como 
você tem vivido essa íntima comunhão com Deus?
+ Você tem buscado essa intima comunhão com Deus 
através do Sacramento da Confissão que perdoa to-
dos os pecados? 

4) ORAÇÃO: 
O que a Palavra me faz dizer a Deus?
A partir desta Palavra lida, falar, responder a Deus fazen-
do orações que podem ser: louvor, agradecimento, súpli-
ca, pedido de perdão... Deixe Deus ouvir o que está em seu 
coração depois de ter ouvido e meditado a Palavra.
+ Peça a Deus a conversão do seu coração para viver 
segundo a vontade e as coisas de Deus.
+ Peça ao Espírito Santo a graça para que você viva 
como um filho, uma filha de Deus.
+ Agradeça a Deus pelo Sacramento da Confissão que 
sempre possibilita um novo começo de 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 par-
tir da vivência desta mensagem? Qual compromisso que 
devo assumir?
 
6) REZAR O SALMO 50(51):  – “Do mestre de canto, Sal-
mo de Davi...” 
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