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PROFETA EZEQUIEL (=DEUS FORTALECERÁ):
O Profeta Ezequiel está com o povo exilado na Babilônia. O 
Profeta procura animar a esperança do povo de que Deus não 
está longe, mas está muito perto, e, inclusive, irá tirá-lo do 
exílio e reconduzi-lo à terra prometida.

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: Ezequiel 37,1-14
“A mão do Senhor veio sobre mim e me conduziu para fora pelo 

espírito do Senhor e me pousou no meio de um vale que estava 
cheio de ossos. E aí fez com que me movesse em torno deles de to-
dos os lados. Os ossos eram abundantes na superfície do vale e es-
tavam completamente secos. Ele me disse: ‘Filho do homem, por-
ventura tornarão a viver estes ossos?’ Ao que respondi: ‘Senhor 
Deus, tu o sabes’. Então me disse: ‘Profetiza a respeito destes ossos 
e dize-lhes: Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim fala o Se-
nhor Deus a estes ossos: Eis que vou fazer com que sejais penetra-
dos pelo espírito e vivereis. Cobrir-vos-ei de tendões, farei  com que 
sejais cobertos de carne e vos revestirei de pele. Porei em vós o meu 
espírito e vivereis. Então sabereis que eu sou o Senhor’. Profetizei, 
de acordo com a ordem que recebi. Enquanto eu profetizava, hou-
ve um ruído e depois um tremor e os ossos se aproximaram uns 
dos outros. Vi então que estavam cobertos de tendões, estavam co-
bertos de carne e revestidos de pele por cima, mas não havia es-
pírito neles. Então me disse: ‘Profetiza ao espírito, profetiza, filho 
do homem, e dize-lhe: assim diz o Senhor Deus: Espírito, vem dos 
quatro ventos e sopra sobre estes mortos para vivam’. Profetizei 
de acordo com o que ele me ordenou, o espírito penetrou-os e eles 
viveram, firmando-se sobre os seus pés como um imenso exérci-
to. Então ele me disse: ‘Filho do homem, estes ossos representam 
toda a casa de Israel, que está a dizer: ‘Os nossos ossos estão secos, 
a nossa esperança está desfeita. Para nós está tudo acabado’. Pois 
bem, profetiza e dize-lhe: Assim diz o Senhor Deus: Eis que abri-
rei os vossos túmulos e vos farei subir dos vossos túmulos, ó meu 
povo, e vos reconduzirei para a terra de Israel. Então sabereis que 
eu sou Deus, quando abrir vossos túmulos e vos fizer subir de den-
tro deles, ó meu povo. Porei o meu espírito dentro de vós e vivereis: 
eu vos reporei em vossa terra e sabereis que eu, o Senhor, falei e hei 
de fazer, oráculo 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 guar-
dar o texto na memória. Enquanto você lê, imagine a cena. Descu-
bra os detalhes do texto. Conte o texto que leu.
+ Deus conduz o profeta Ezequiel para um vale cheio de ossos.
+ Deus ordena que Ezequiel profetize sobre os ossos secos, 
sem vida.
+ Ao anúncio da palavra do profeta, os ossos começam a se 

“Eis que abrirei os vossos túmulos e vos farei subir dos vossos túmulos...” (Ez 37,12)

Leitura Orante Semanal - 28 de junho a 2 de julho de 2021

Ambiente: Mesa, Bíblia, cruz e vela acesa. movimentar, a se unir, sendo envolvidos de tendões, carne e 
pele.
+ Da mesma forma como aconteceu aos ossos, Deus afirma 
que vai abrir e tirar o seu povo de seus túmulos e reconduzi-
-los à terra de Israel.

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?
+ Às vezes na vida alguns acontecimentos nos fazem perder o 
rumo e o sentido da vida, como aconteceu ao povo que estava 
no exílio. Recorde algumas situações difíceis que você ou sua 
família tem enfrentado ou já enfrentaram.
+ Embora o povo exilado se comparasse a ossos dentro de tú-
mulos para os quais não haveria esperança, Deus demonstra, 
através do profeta Ezequiel, que não era indiferente à situ-
ação de sofrimento do seu povo. Pense nisso: Deus também 
não é indiferente ao seu sofrimento e ao de sua família.
+ Foi o anúncio da Palavra de Deus sobre os ossos secos que 
devolveu a vida e reacendeu a esperança de um novo come-
ço e de um futuro. Medite na importância da Palavra de Deus 
em sua vida.
+ O pecado conduz à morte, mas a Vitória de Cristo reconduz 
à vida pelo Sacramento do Batismo e da Confissão. Como você 
tem vivido a fidelidade ao Batismo? Você tem buscado a Con-
fissão?

4) ORAÇÃO: 
O que a Palavra me faz dizer a Deus?
A partir desta Palavra lida, falar, responder a Deus fazendo ora-
ções que podem ser: louvor, agradecimento, súplica, pedido de per-
dão... Deixe Deus ouvir o que está em seu coração depois de ter ou-
vido e meditado a Palavra.
+ Peça a graça de Deus para iluminar o seu caminho e o de 
sua família.
+ Reze para que Deus abençoe as famílias, parentes e amigos 
que você conhece e sabe que estão enfrentando grandes difi-
culdades e sofrimentos.
+ Peça a graça para que você sempre se deixe conduzir pela 
Palavra de Deus.

5) CONTEMPLAÇÃO: 
O que a Palavra me faz contemplar?
Ver com os olhos de Deus. Neste momento, não digo nenhuma pala-
vra, 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 com-
promisso que devo assumir?
 

6) REZAR O SALMO 130(129):  – “Das profundezas clamo a ti, Se-
nhor...” 
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