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PROFETA EZEQUIEL (DEUS FORTALECERÁ): 
Em 597 a.c. aconteceu a invasão dos babilônios e o Pro-
feta Ezequiel foi levado no primeiro grupo para o exílio 
da Babilônia. Entre os exilados na Babilônia ele exerceu 
sua missão renovando a esperança dos exilados. Eze-
quiel havia ficado viúvo um pouco antes do exílio (Ez 
24,15ss).
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: Ezequiel 34, 1-6.11-13
“A palavra do Senhor me foi dirigida nestes termos: Filho 
do homem, profetiza contra os pastores de Israel, profetiza 
e dize-lhes: Pastores, assim diz o Senhor Deus: Ai dos pas-
tores de Israel que se apascentam a si mesmos! Não devem 
os pastores apascentar o seu rebanho? Vós vos alimentais 
com leite, vos vestis de lã e sacrificais as ovelhas mais gor-
das, mas não apascentais o rebanho! Não restaurastes o vi-
gor das ovelhas abatidas, não curastes a que  está doente, 
não tratastes a ferida que sofreu fratura, não reconduzis-
tes a desgarrada, não buscastes a perdida, mas dominastes 
sobre elas com dureza e violência. Por falta de pastor, elas 
dispersaram-se e acabaram de servir de presa para todos 
os animais do campo; e se dispersaram. O meu rebanho dis-
persou-se por todos os montes, por todos os outeiros eleva-
dos e por toda a superfície da terra dispersou-se o meu re-
banho. Não há quem o procure ou quem vá em sua busca. ... 
Com efeito, assim diz o Senhor Deus: Certamente eu mesmo 
cuidarei do meu rebanho e dele me ocuparei. Como o pastor 
cuida do seu rebanho, quando está no meio de suas ovelhas 
dispersas, assim cuidarei das minhas ovelhas e as recolhe-
rei de todos os lugares por onde se dispersaram em dia de 
nuvem e escuridão. Trá-las-ei dentre os povos, reuni-las-ei 
dentre as nações estrangeiras e reconduzi-las-ei para o seu 
solo, apascentando-as sobre os montes de Israel, nas mar-
gens irrigadas dos seus ribeiros e em todas as regiões habi-
tadas da terra”.
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.
+ Deus dá ordem ao profeta Ezequiel no exílio para que 
profetizasse contra os pastores de Israel.

“Como o pastor cuida do seu rebanho assim cuidarei das minhas ovelhas” (Ez 34,12).
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Ambiente: Mesa, Bíblia, cruz e vela acesa. + Chama atenção dos  pastores porque em vez de apas-
centar o rebanho apascentavam a si mesmos.
+ Não cuidaram das ovelhas mais frágeis e necessita-
das.
+ O rebanho se dispersou e não há quem vá em sua bus-
ca.
+ Deus afirma pelo profeta Ezequiel que ele mesmo irá 
em busca do rebanho: “Certamente eu mesmo cuidarei 
do meu rebanho e dele me ocuparei. Como o pastor cui-
da do seu rebanho...”
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?
+ Como Deus prometeu pelo profeta Ezequiel, ele pró-
prio veio cuidar do seu rebanho. Medite na realização 
desta profecia na vinda de Jesus, o Messias prometido.
+ Pense no amor que o Bom Pastor tem por você. Ele che-
gou ao ponto de dar a vida para resgatar você.
+ Você, ovelha do rebanho do Senhor, como vive a rela-
ção com o Bom Pastor e com as outras ovelhas.
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, pe-
dido de perdão... Deixe Deus ouvir o que está em seu coração 
depois de ter ouvido e meditado a Palavra.
+ Agradeça a Deus pela vinda e a presença de Jesus, o 
Bom Pastor, na sua vida.
+ Agradeça a Jesus por manifestar um amor incondicio-
nal por você.
+ Peça a graça para acolher as orientações do Bom Pas-
tor e para viver fraternalmente com os irmãos e as ir-
mãs.
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 23(22):  –   “O Senhor é meu pastor, 
nada me falta...” 
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