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Preparando o encontro 

Objetivo: Despertar nos cristãos católicos maior interesse na prática da Leitura da Palavra de 

Deus, fazendo-os experimentar por meio do método da Lectio Divina, o grande amor de Deus, 

revelado em Jesus Cristo. Palavra eterna do Pai.  

Ambiente: Organizar um pequeno altar, Bíblia, castiçal ou pires como suporte para velas, água (se 

possível benta), flores... 
 

 

 
 

Refrão Orante: É Como a chuva que lava. É como o fogo que arrasa. Tua Palavra é 

assim. Não passa por mim, sem deixar um sinal! 
Canto de Abertura: A bíblia é a palavra de Deus semeada no meio do povo, que 

cresceu e cresceu e nos transformou, ensinando-nos a viver num mundo novo.  

Deus é bom, nos ensina a viver. Nos revela o caminho a seguir. Só no amor partilhando 

seus dons. Sua presença iremos sentir.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

                MEDITANDO A PALAVRA DE DEUS EM NOSSA IGREJA DOMÉSTICA 
Mãe/ Pai: Querida família, estamos vivendo o terceiro domingo do mês de setembro, 

semana passada fomos introduzidos em uma breve introdução sobre a Palavra de 

Deus, a divisão da bíblia, e como manuseá-la. Ao longo deste encontro iremos nos 

aprofundar um pouco mais leitura, meditação, oração e contemplação da Palavra de 

Deus. Iniciemos nosso encontro cantando sinal de nossa fé! 

 

     ... Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo estamos aqui... 

19º Encontro – LEITURA ORANTE DA PALAVRA 
Irmã Kelly Simone (IMST) 

 

Momento de acolhida e oração 
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Animador: Pai/ Mãe: Entre as muitas formas de se aproximar da Sagrada Escritura, 

existe uma privilegiada à qual somos todos convidados: a lectio divina ou o exercício 

de leitura orante da Sagrada Escritura. 

Eis os quatros degraus da meditação  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Filhos/a: LEITURA 

Vamos entender os passos para um bom encontro à luz da Palavra de Deus. A leitura é 

o primeiro passo para se conhecer e amar a Palavra de Deus.  

Não se ama o que não se conhece. Exige disciplina, ou seja:  ler, ler, ler muito, 

pronunciar bem as palavras e se possível em voz alta para familiarizar-se com a Bíblia. 

A leitura da Bíblia é para todos, crianças, jovens e adultos. Todos somos convidados a 

tirar um tempinho para a leitura da Palavra de Deus. 

PASSOS PARA ENTENDER A 

LEITURA ORANTE DA BÍBLIA 
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PAI/MÃE: A leitura, bem feita ajuda o leitor a analisar o texto e a situá-lo em seu contexto 

de origem. Esse estudo tem três níveis: Literário; histórico e teológico. Para entendermos 

esses níveis são necessários apenas um pouco mais de atenção sobre o texto. 

a) Literário: aproximar-se do texto e, através de perguntas bem simples: Quem escreve o 

texto? Onde? Por quê? Quando?  

Filhos/a:  b) Histórico: através do estudo do texto, atingir o contexto histórico em que ele 

surgiu ou em que se deu o fato narrado, e analisar a situação histórica em dimensões 

como: econômica, social, política, ideológica, afetiva, antropológica e outras.  

Trata-se de descobrir os conflitos que estão na origem do texto para, assim, perceber 

melhor a encarnação da Palavra de Deus na realidade conflitava da historia humana, tanto 

deles como na nossa. 

Pai/Mãe: C) Teológico: descobrir, através da leitura do texto, qual imagem de Deus 

aparece e o que Ele tinha a dizer ao povo naquela situação histórica; o que Ele significava 

e como Ele se revelava; como o povo assumia e celebrava a Palavra do Senhor. 

Todos: A leitura quando bem feita, ajuda a superar o fundamentalismo. Quando malfeita 

faz só aumentá-lo. O fundamentalismo é uma grande tentação que se instalou na mente de 

muita gente. Ele separa-o texto do resto da vida e da história do povo e o absolutiza como a 

única manifestação de Deus. A vida, a história do povo, a comunidade, já não teria mais 

nada a dizer sobre Deus e a sua vontade. O fundamentalismo anula a ação da Palavra de 

Deus na vida.   

Filho/a: Mas é bom ter sempre em mente que a bíblia primeiramente foi vivida, contada e 

recontada, cantada e rezada, depois escrita. Tudo o que está na Bíblia foi escrito bem mais 

tarde do acontecido. O método da leitura orante nos ajuda a chegar à experiência do Deus 

da vida, o Emanuel, o Deus-Conosco, que as comunidades de Mateus tão bem registraram 

no seu Evangelho.  

Todos: Senhor ensina-nos a compreendermos para melhor acolhermos tua Palavra de Vida 

Eterna, Jesus Cristo! 

Pai/Mãe: A Leitura é a porta para podermos entrar em contato direto com as pessoas que 

aparecem no texto, procurando sentir o que elas sentiam. Isso tudo poderá ser feito a partir 

de perguntas como essas: QUEM ESCREVEU O TEXTO? QUAL A MENSAGEM? EM QUE ÉPOCA 

FOI ESCRITO? 

Filho/a: MEDITAÇÃO DA PALAVRA 

A busca da mensagem do texto para a época em que foi escrito é importante, mas essa 

mensagem só estará completa quando. Interpretamos e atualizamos o texto para o contexto 

da nossa realidade.  A meditação tem como objetivo responder às perguntas: 

Pai/ Mãe:  ORAÇÃO 

Praticamente a oração, está presente em todas as etapas, pois o método é todo ele orante. 

Oração aqui é entendida como diálogo com Deus a partir dos apelos que ele faz através do 

texto.  
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A oração é o momento tanto para o louvor, para a ação de graças, para as súplicas, para os 

pedidos de perdão, para a reza de algum salmo conhecido, ou cantar algo que esteja em 

sintonia com o que foi lido e meditado.  

Todos: Ajuda Senhor nossa família e te buscar cada dia na Sagrada Escritura. 

Filho/ Filha: CONTEMPLAÇÃO 

É fazer silêncio para perceber a ação que Deus operou em nós através do texto. A 

contemplação nos ajuda a entender o que Deus está querendo de nós através do texto. E com 

isso somos convidados a assumir um compromisso de vida nos perguntando: 

• Como vou cultivar, saborear, “gostar” em minha vida o projeto de Deus? 

•  O que ficou em meu coração como apelo para um novo modo de ser e agir, aqui em casa, 

na escola, com meus amigos...? 

•  Como devo me relacionar com as pessoas a começar pela minha família, interagir com a 

realidade total e em especial com a realidade evangelizadora na catequese e na 

comunidade? 

VIVENCIANDO A LEITURA ORANTE 

Canto para a escuta da Palavra: Tua Palavra é lâmpada para os meus pés Senhor. Lâmpada 

para os meus pés Senhor. Luz para o meu caminho... 

 

      
      1º Passo: LEITURA  

Fazer a Leitura do livro do Profeta Isaias – Is 55,6-9. 

(se possível fazer a leitura do texto 2 vezes).  

 

Só agora leia o texto de Isaias. Durante a leitura, faça de conta que você também está na 

cena do texto, procure viver o que acontece, prestando atenção nos conselhos que são 

apresentados pelo Profeta.  

Após a leitura procure saber: O que significa “Buscai o Senhor, enquanto pode ser achado; 

Meus pensamentos não são como os vossos pensamentos... procure ler no roda pés de sua 

bíblia, para melhor compreender o texto e seu contexto. O que estava acontecendo naquela 

comunidade?  

  

 

 

2º Passo: MEDITAÇÃO 

       O que entendemos dessa Palavra? Qual parte do texto mais me chamou     atenção (cada 

um    pode repetir a palavra ou o versículo que mais lhe tocou? O que o texto tem de 

semelhante e de diferente com nossa vida? Como o texto irá me ajudar no dia a dia, em minha 

vida cristã?  

 

Jesus Verdade! Ajuda-me a conhecer a Tua Palavra 

Jesus Caminho! Abre meu coração para acolher a Tua vontade 
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3º Passo: Oração 

O que queremos dizer a Deus a partir desse dessa Palavra?  Cada um faça seu propósito e 

deixe que brote de seu coração uma oração a Deus. Agora é o momento de nos colocar em 

comunhão íntima com Deus, através da oração e expressar nossos sentimentos, angústias, 

apreensões, alegrias e sonhos que porventura surgiram durante os passos anteriores.  

Não se preocupe em falar muito e em preparar palavras bonitas, que fórmula usar. Fale com 

espontaneidade, simplicidade e naturalidade e conte a Deus Pai tudo o que o seu coração 

sente no momento. 

 

4º Passo: CONTEMPLAÇÃO 

Agora é o momento de contemplar, ou seja, de se ter uma “conversa tranquila com Deus", 

sem outro desejo a não ser o de permanecer ao seu lado.  

Olhar e sentir-se olhado por Ele, num sentimento de adoração, escuta e silêncio.  

Fala-se apenas com os olhos e com o coração 

 

 

 

- Durante essa semana continuar fazendo a meditação da Palavra de Deus, procurando 

observar a maneira de como manusear sua bíblia. 

- Procure deixar organizado em sua casa um pequeno altar para a Bíblia em sua casa. 

 ORAÇÃO E BENÇÃO 

Pai/Mãe: Ó Deus de ternura, envia sobre nós teu Santo Espírito para que iluminados com 

essa força que vem do alto possamos compreender e acolher Tua Santa Palavra em nossas 

vidas  

Todos: Amém! 

Pai/Mãe: Que através do conhecimento da tua Palavra, possamos anunciar teu Evangelho 

de Vida e Salvação para todos aqueles que encontramos: nossa família e nossos amigos.  

Todos: amém! 

Pai/Mãe: Faze ó Pai, que pela leitura da Palavra, todos os catequizandos, catecúmenos, 

catequistas e todas as comunidades eclesiais de base procure viver à luz da tua Palavra.  

Todos: Amém!  

 

CANTO FINAL 

Fazei ressoar (ressoar)/ A palavra de Deus em todo lugar! (bis) 

1. Na cultura, na história, vamos expressar.  Levando a palavra de Deus em todo lugar. 

Vamos lá!  

Jesus Vida! Fortalece a minha vontade para viver a Tua Palavra 

Compromisso 


