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Oração em Família

PROFETA  JOEL – 400 A.C.: O livro do profeta Joel (O 
senhor é Deus) apresenta na primeira parte (capítu-
los 1 e 2) a realidade presente de flagelo e dificulda-
des vivida pelo profeta e seus contemporâneos; na 
segunda parte (capítulos 3 e 4) apresenta uma rea-
lidade esperançosa para o futuro. A maioria dos bi-
blistas situam-no no pós-exílio por volta do ano 400 
a.C.

1) Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos 
fiéis e acendei neles o fogo do Vosso Amor. Enviai o Vos-
so Espírito e tudo será criado e renovareis a face da ter-
ra.
 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: Joel 2,12-18 
“Agora, portanto — oráculo do Senhor — retornai a mim 
de todo vosso coração, com jejum, com lágrimas e com 
lamentação”. Rasgai os vossos corações, e não as vos-
sas roupas, retornai ao Senhor, vosso Deus, porque ele é 
bondoso e misericordioso, lento na ira e cheio de amor, e 
se compadece da desgraça. 14Quem sabe? Talvez ele volte 
atrás, se arrependa e deixe atrás de si uma bênção, obla-
ção e libação para o Senhor, vosso Deus. Tocai a trombe-
ta em Sião! Ordenai um jejum, proclamai uma reunião 
sagrada! Reuni o povo, convocai a comunidade, congre-
gai os anciãos, reuni os jovens e os lactentes! Que o espo-
so saia de seu quarto e a esposa de seu aposento! Entre o 
pórtico e o altar chorem, os sacerdotes, ministros do Se-
nhor e digam: “Senhor, tem piedade do teu povo! Não en-
tregues ao opróbrio a tua herança, para que as nações 
zombem deles! Porque dirão entre os povos: Onde está o 
seu Deus? O Senhor encheu-se de zelo por sua terra e teve 
piedade de seu povo.”

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.
+ O profeta como porta voz de Deus pede que o povo 
retorne ao Senhor de todo o coração.
+ Pede que não seja um retorno superficial, simples-
mente externo, ritualista, mas que passe pelo cora-
ção. “Rasgai os vossos corações, e não as vossas ves-
tes, retornai ao Senhor”, diz o profeta.

“Não te deleites à vista de teu irmão no dia de sua desgraça!” (Jl 1,12)
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Ambiente: Mesa, Bíblia, cruz e vela acesa. + Deus apresenta a sua identidade: ele é bondoso, mi-
sericordioso, cheio de amor e compaixão.
+ Todo o povo é convocado para a penitência e ora-
ção.
+ O texto conclui que Deus teve piedade do seu povo.

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?
+ O povo se distanciou de Deus. Parece estar perto de 
Deus, entretanto, seu coração está longe. Como você 
percebe sua vida em relação a Deus? Perto ou distan-
te?
+ Em sua vida em que você percebe que deve retor-
nar ao Senhor?
+ Qual é a vontade de Deus neste contexto em que 
você vive?

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 graça de buscá-lo sempre em sua vida. 
+ Peça a luz do Espírito Santo para que você manifes-
te no relacionamento com Deus e com o próximo co-
erência e transparência. 
+ Faça sua oração pedindo o auxílio do Senhor, ini-
ciando com as palavras do texto: “Senhor, tem pie-
dade...”

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 
partir da vivência desta mensagem? Qual compromisso 
que devo assumir?

6) REZAR O SALMO 6:    “Senhor, não me castigues!...” 

Rezou conosco?  
Clique aqui: http://bit.ly/ObrigadoArquiFloripa
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