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O que pode animar-te
na leitura orante da Bíblia?
1. «Faça-se em mim segundo a tua Pala-

vra» (Lc 1, 38)
Com a leitura orante da Bíblia ou lec-

tio divina, tu não vais estudar, nem ler 
a Bíblia para aumentar os conhecimen-
tos, nem preparar um trabalho apostóli-
co, nem ter experiências extraordinárias. Vais ler a 
Palavra de Deus para escutares o que Ele tem para 
te dizer, para conheceres a sua vontade e viver me-
lhor o Evangelho de Jesus Cristo.

Podes imitar a atitude de Samuel: «Fala, Senhor, 
que o teu servo escuta!» (1Sm 3, 10). Deve existir a 
mesma atitude de Maria: «Faça-se em mim segundo 
a tua palavra» (Lc 1, 38).

2. «... Quanto mais o Pai do Céu 
dará o Espírito Santo àqueles que 
lho pedem!» (Lc 11, 13b)

Descobrir a vontade de Deus 
não depende do teu esforço, mas 

da sua decisão soberana de entrar em contacto con-
tigo e de fazer com que ouças a sua voz. O ponto de 
partida deve ser a tua humildade: saber regressar à 
tua dignidade de criatura. Para isso, precisas de en-
trar em relação com Ele através do Espírito Santo. 

Sem a sua ajuda não é possível descobrires o senti-
do que a Palavra de Deus tem para  ti, hoje.

3. «Quando orares, entra no quarto 
mais secreto» (Mt 6, 6)
É importante criares um ambiente 

adequado e a disposição corporal que 
favoreça o recolhimento diante da Pa-
lavra de Deus, sem distrações que possam inter-
romper aquilo que se pode descrever como o convi-
vo com um amigo. Para isso, precisas de cultivar o 
silêncio dentro de ti.

4. «Quem tem ouvidos, ouça o 
que o Espírito diz às igrejas» (Ap 
2, 7)

A Bíblia não é simplesmen-
te tua, mas da comunidade da 

Igreja. Aliás, está nas tuas mãos porque a Igreja a 
transmitiu com fidelidade. Ao fazeres a sua leitura 
orante, não estás senão a entrar na grande aventu-
ra iniciada pela Igreja desde o seu início.

A tua leitura orante é como que um barquinho 
que te leva pelos meandros desse rio até ao mar. O 
clarão luminoso que nos vem desse mar já clareou 
a noite escura de muita gente. Mesmo que a faças 
individualmente, não te encontras a sós. Fazê-la 
grupo, ajuda-te melhor a tirar partido dela.

Quais são os passos da Lectio Divina?

Já foi dito que deves começar por te ambientares 
bem, exterior e interiormente, invocando o Espíri-
to de Deus. Após a serenidade, cumpre os seguintes 
passos para uma boa leitura orante:

A. LEITURA: conhecer, respeitar, situar

Através do silêncio exterior e interior, é impor-
tante acolheres o texto, despindo-te de preconcei-
tos – como Moisés descalçou as sandálias diante da 
sarça ardente (cf. Ex 3, 5) – e adotando uma atitude 
interpretativa sequenciada com aqueles três verbos 
que ajudem a que acolhas a Palavra para além da-
quelas verdades que gostarias de escutar.

B. MEDITAÇÃO: refletir, dialogar, atualizar

A meditação ajuda a contextualizar a Palavra no 
aqui e agora da história pessoal e comunitária. Im-
plica entrar em diálogo, declarando, também, quais 
são as razões da nossa esperança e aqueles fatores 
que nos impedem de ser melhor. A meditação faz-se 
como Maria, que guardava todos os acontecimen-
tos acerca de Jesus, meditando-os em seu coração 
(cf. Lc 2, 51). É um trabalho simbólico, que tenta no 

A Palavra de Deus
pode fazer um coração árido renascer.
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decorrer do tempo, juntar todas as peças de legos  
para se ir percebendo o(s) objetivo(s) em que somos 
chamados a estar envolvidos. 

C. ORAÇÃO: louvar, suplicar, recitar

Depois de entrar em ebulição, qualquer cozinha-
do implica vigiar enquanto a cozedura não chega ao 
ponto ideal da confeção. Depois do esforço pessoal 
de acolhimento da Palavra e da sua interpretação 
atualizadora, cabe confiar que Deus fez e fará tudo 
aquilo que a nós continua a parecer impossível. É 
com a oração que se responde adequadamente a 
Deus que nos fala, umas vezes louvando e outras 
suplicando com preces e salmos.

D. CONTEMPLAÇÃO: ver, saborear, agir

Contemplar é ter diante dos olhos da mente e do 
coração algum vislumbre da «sabedoria que leva à 
salvação» (2Tm 3, 15), começando a ver o mundo e a 
vida com os olhos de criaturas sedentas de Deus, as-
sumindo a própria pobreza e certos de não querer 
aderir aos falsos poderes humanos.

Trata-se de tomar consciência que muita coisa 
que parecia ser fidelidade ao Evangelho não era 
mais do que mera fidelidade aos teus próprios inte-

resses e ideias. Contemplar é saborear algo do amor 
de Deus que supera todas as coisas.

A ação faz, também, parte deste olhar cristão, de 
modo que a coerência com que vives a Palavra leve 
os outros e lê-la no “livro” aberto que é a tua vida 
diária. Isso implica mostrar com a vida que o amor 
de Deus se revela no amor ao próximo, que, no con-
vívio contigo, é levado a exclamar: «Faça-se (tam-
bém) em mim segundo a tua Palavra» (cf. Lc 1, 38).

NA EVANGELII GAUDIUM: 154. Há uma modalidade concreta 
para escutarmos aquilo que o Senhor nos quer dizer na sua Pa-
lavra e nos deixarmos transformar pelo Espírito: designamo-la 
por «lectio divina». Consiste na leitura da Palavra de Deus num 
tempo de oração, para lhe permitir que nos ilumine e renove. 
Esta leitura orante da Bíblia não está separada do estudo que o 
pregador realiza para individuar a mensagem central do texto; 
antes pelo contrário, é dela que deve partir para procurar desco-
brir aquilo que essa mesma mensagem tem a dizer à sua própria 
vida. A leitura espiritual dum texto deve partir do seu sentido 
literal. Caso contrário, uma pessoa facilmente fará o texto dizer 
o que lhe convém, o que serve para confirmar as suas próprias 
decisões, o que se adapta aos seus próprios esquemas mentais. 
E isto seria, em última análise, usar o sagrado para proveito 
próprio e passar esta confusão para o povo de Deus. Nunca 
devemos esquecer-nos de que, por vezes, «também Satanás se 
disfarça em anjo de luz» (2 Cor 11, 14).

153. Na presença de Deus, numa leitura tranquila do texto, 
é bom perguntar-se, por exemplo: «Senhor, a mim que me diz 
este texto? Com esta mensagem, que quereis mudar na minha 
vida? Que é que me dá fastídio neste texto? Porque é que isto 
não me interessa?»; ou então: «De que gosto? Em que me esti-
mula esta Palavra? Que me atrai? E porque me atrai?». Quando 
se procura ouvir o Senhor, é normal ter tentações. Uma delas é 
simplesmente sentir-se chateado e acabrunhado e dar tudo por 
encerrado; outra tentação muito comum é começar a pensar 
naquilo que o texto diz aos outros, para evitar de o aplicar à 
própria vida. Acontece também começar a procurar desculpas, 
que nos permitam diluir a mensagem específica do texto. Outras 
vezes pensamos que Deus nos exige uma decisão demasiado 
grande, que ainda não estamos em condições de tomar. Isto 
leva muitas pessoas a perderem a alegria do encontro com a 
Palavra, mas isso significaria esquecer que ninguém é mais pa-
ciente do que Deus Pai, ninguém compreende e sabe esperar 
como Ele. Deus convida sempre a dar um passo mais, mas não 
exige uma resposta completa, se ainda não percorremos o ca-
minho que a torna possível. Apenas quer que olhemos com sin-
ceridade a nossa vida e a apresentemos sem fingimento diante 
dos seus olhos, que estejamos dispostos a continuar a crescer, e 
peçamos a Ele o que ainda não podemos conseguir.

COMO FAZER A LECTIO DIVINA EM GRUPO?

1. Acolher as pessoas e proporcionar uma breve 
partilha de expetativas

2. Invocar o Espírito Santo através de uma oração 
breve ou um cântico    

3. Fazer a proclamação do texto bíblico escolhido 
(do Leccionário ou outro), em voz alta, dando 
tempo a que seja lido individualmente

4. Partilhar uma boa interpretação do Magistério ou 
de um bom comentador biblista

5. Abir o diálogo, se for necessário em pequenos 
grupos, para a contextualização da passagem bí-
blica, porventura tendo nas mãos um jornal

6. Rezar o texto, deixando que os participantes pro-
clamem as frases mais relevantes

7. Contemplar um ícone ou imagem que retrate 
uma cena quotidiana, deixando que ressoem mo-
tivações concretas para o compromisso de ação

8. Terminar com um Salmo recitado ou cantado


