
Lectio divina 

1. O que é: 

. leitura meditada e orante da Sagrada Escritura 

. “leitura de Deus” (leitura que tem Deus por objeto): 

A pessoa lê a Deus simplesmente para estar com Ele, para escutar a sua 

voz. A lectio divina consiste em escutar e saborear a mensagem contida na 

Bíblia. É sentar-se, como Maria, aos pés de Jesus e não perder uma 

palavra saída de seus lábios. 

. experiência de Deus: 

É saborear o Verbo, saborear a Deus, no Espírito Santo, que vivifica a letra 

e suscita no leitor um gosto secreto para que se ponha em harmonia com 

o que leu e responda com sua oração e toda a sua vida à palavra do Pai. É 

uma experiência de Deus, pois nela se verifica uma comunicação de vida, 

uma participação, uma comunhão. 

. ascese (exercício contínuo, perseverante da busca de Deus) 

. “arte de estudar o coração de Deus” (Gregório Magno) 

Através da lectio divina aprendemos a conhecer o coração de Deus nas 

palavras do próprio Deus. 

2. Finalidade: 

. encontro pessoal e íntimo com Deus; contato direto com Deus, um estar 

com Deus, um escutar a Deus que fala pessoalmente, aqui e agora, a cada 

um dos homens que abre com fé as Escrituras. 

3. Uma antiga prática 

. Os monges da Idade Média praticavam assiduamente a lectio divina, que 

vem sendo como que “redescoberta” e vivamente estimulada. E isso entre 

religiosos e leigos, católicos e protestantes e até entre muitos não-

cristãos. 

V. recomendação feita pelo Concílio Vaticano II (Dei Verbum, 25). 



4. Diálogo com Deus 

. A busca pessoal de Deus e o encontro pessoal com Deus se verificam no 

diálogo. 

. O diálogo com Deus tem dois tempos: a leitura e a oração. A Deus 

falamos quando oramos. A Deus escutamos quando lemos. Leitura e 

oração são inseparáveis. 

5. Presença de Deus na Escritura 

. Deus está presente na Escritura. Cristo está presente na Escritura. 

. Deus falou e continua falando. Deus me fala. Deus dirige-se a mim, 

pessoalmente, aqui e agora. 

. Deus dirige a cada um dos seus leitores uma palavra para a sua salvação 

e santificação, uma mensagem pessoal e única. Esta mensagem pessoal 

está contida na grande mensagem universal, endereçada à comunidade 

dos homens. 

. A lectio divina (“leitura de Deus”) tenta individualizar e interiorizar a 

grande mensagem dirigida a todos os homens. 

6. Etapas: 

1ª) Leitura autêntica (e não o “livre exame” ou “livre interpretação” ) da 

Palavra de Deus. 

Ler “com os olhos da Igreja”. 

2ª) Mensagem para a sociedade da época de Cristo ou da época em que a 

Palavra foi escrita. 

O que a Palavra de Deus está dizendo para o contexto daquela época? 

3ª) Mensagem para a sociedade de hoje. 

O que a Palavra de Deus está dizendo para nós hoje? Qual a mensagem 

que ela traz para o nosso contexto histórico atual? 

4ª) Individualização e interiorização da Palavra de Deus 



O que ela está dizendo para mim pessoalmente? 

5ª) Conversão da Palavra em oração e vida: 

a) Responder, dialogando com Deus. Rezar com amor. Falar com Deus 

como um filho fala com seu pai, como um amigo fala com outro amigo 

(intimidade com Deus). 

b) Pôr em prática, na própria vida, a Palavra de Deus. 
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