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PROFETA JOEL – 400 A.C.: O livro do profeta Joel (O se-
nhor é Deus) apresenta na primeira parte (capítulos 
1 e 2) a realidade presente de flagelo e dificuldades vi-
vida pelo profeta e seus contemporâneos; na segun-
da parte (capítulos 3 e 4) apresenta uma realidade es-
perançosa para o futuro. A maioria dos biblistas situ-
am-no no pós-exílio por volta do ano 400 a.C.

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: Joel 3, 1-5
“Depois disto, derramarei o meu espírito sobre toda car-
ne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos anci-
ãos terão sonhos, vossos jovens terão visões. Até sobre os 
escravos e sobre as escravas, naqueles dias, derramarei 
o meu espírito. Porei sinais nos céus e na terra, sangue, 
fogo e colunas de fumaça”. O sol se transformará em tre-
vas, a lua em sangue, antes que chegue o dia do Senhor, 
grande e terrível! Então, todo aquele que invocar o nome 
do Senhor, será salvo. Porque no monte Sião e em Jeru-
salém haverá salvação, como o Senhor falou, entre os so-
breviventes que o Senhor chama”.

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.
+ A profecia de Joel apresenta a promessa da efusão, 
do derramamento do espírito sobre toda a humani-
dade.
+ Todo o povo, sem exceção, profetizará.
+ Apresenta o “dia do Senhor’ como dia de salvação. 

3) MEDITAR: 
O que o texto diz para mim, para minha família? 
Colocar-se diante da Palavra como seu verdadeiro desti-

“Derramarei o meu espírito sobre toda carne” (Jl 3,1)

Leitura Orante Semanal 

Ambiente: Mesa, Bíblia, cruz e vela acesa. natário. Qual é a vontade de Deus para você segundo esta 
Palavra?
+ Todos, sem exceção, segundo a profecia de Joel, re-
ceberão o espírito, pois não há espaço para desigual-
dade. Como você sente em seu coração o modo de 
agir de Deus de não fazer acepção de pessoas? Como 
você vive esta realidade de sermos todos iguais, to-
dos irmãos e filhos de Deus?
+ Essa promessa do profeta Joel se concretizou a par-
tir de Pentecostes depois da Ressurreição de Jesus. 
Todos pelo Batismo recebemos o mesmo Espírito, so-
mos templos onde habita Deus. Como você vive a pre-
sença do Espírito Santo em sua vida?

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 graça de Deus para que você não faça acep-
ção de pessoas e que você possa sempre olhar cada 
pessoa que encontrar pelo caminho com caridade.
+ Pelo batismo somos profetas do Reino de Deus. 
Como você manifesta em sua vida o anúncio do Rei-
no de Deus na sua relação com o próximo? Quais ati-
tudes de caridade e de fraternidade são perceptíveis 
em sua 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 
partir da vivência desta mensagem? Qual compromisso 
que devo assumir?

6) REZAR O SALMO 103 (102):  –  “Bendize ao Senhor, ó 
minha alma...” 

Baixe a versão para celular em:
https://arquifln.org.br/leituraoranteemfamilia
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