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Lectio Divina

 Leitura orante da Sagrada Escritura;

 Lectio Divina é um exercício de escuta 
pessoal da Palavra de Deus. Funciona 
como uma escada de quatro degraus 
espirituais;

 A Igreja nos ensina que a Lectio Divina, 
uma prática de leitura orante, que 
deve ser feita diariamente para que a 
Palavra do Senhor penetre no coração do 
leitor e produza os efeitos necessários.



Lectio Divina

 Lectio Divina é um exercício de escuta 

pessoal da Palavra de Deus. Funciona 

como uma escada de quatro degraus 

espirituais: Leitura, Meditação, Oração, 

Contemplação;

 É preciso, portanto, estar aberto à ação 

do Espírito Santo.



Lectio Divina

 A tradicional lectio divina possui quatro 

passos fundamentais, que em latim se 

chamam lectio (leitura), meditatio

(meditação), oratio (oração) e contemplatio

(contemplação). Cada um desses passos é 

como que uma escada espiritual usada 

pelos monges desde o século III para 

elevarem-se até Deus através das 

Sagradas Escrituras.



Lectio Divina

 Monge Guido II, Idade média escreveu 

“Buscai na leitura e encontrareis na 

meditação; batei pela oração e 

encontrareis pela contemplação”;

 Para compreendermos melhor e 

crescermos na intimidade com Deus, 

vejamos os passos a seguir:





Leitura

 Leia com atenção um trecho da Bíblia. 
Pode ser da liturgia do dia ou algum 
trecho que você tenha escolhido para o 
seu momento de oração. O mais 
importante é procurar descobrir os 
detalhes que estão naquela narrativa: 
quem são os personagens, a situação 
vivida, qual foi a reação deles àquela 
Palavra ouvida. Busque entender o 
contexto. Leia e releia, se for preciso.



Leitura

 O que fala o texto? É necessário está 
atento aos detalhes: o ambiente, o 
desenrolar dos acontecimentos, os 
personagens do texto, quais são os 
diálogos, a reação das pessoas; 
procurando perceber os seus 
sentimentos, as questões mais 
interessantes, as palavras e trechos que 
chamam mais atenção. Esse passo é o que 
exige maior esforço da nossa parte.



Meditação

 O que diz o texto de forma pessoal para 

mim? Este é o momento de se colocar 

diante da Palavra. É hora de “ruminar”, 

saborear a Palavra de Deus. Na meditação 

vamos questionando, confrontando a 

passagem com a nossa vida, Deus Espírito 

Santo, nos guiará e vai nos conduzindo, 

como um amigo.



Meditação

 Após ler com atenção, pense: “O que essa 
Palavra diz para mim? Em que ela me 
tocou?”. Este é o momento de refletir 
sobre a Palavra, até mesmo ruminar 
aquele texto. Buscar um sentido novo, 
colocar-se diante da Palavra como quem 
seja o destinatário daquela mensagem. É 
momento de entender que a Palavra de 
Deus foi escrita para você, de modo 
pessoal.



Oração

 O que o texto me faz responder ao 

Senhor? A oração nasce como fruto da 

meditação;

 Os sentimentos nos levam a dar uma 

resposta a Deus. Através do Espírito 

Santo, nos é suscitado o louvor, a súplica, 

a oração penitencial, a oferta.



Contemplação

 O que a Palavra faz em mim? É o próprio 
Deus que age em nossas vidas. É permitir a 
ação de Deus que recebe a nossa oração e 
nos leva ao Seu coração;

 Depois que você fala, é momento de ouvir 
ao Senhor. Fique em silêncio, em paz. Ele 
dará a resposta aos seus questionamentos. 
Permita que o Espírito Santo de Deus te 
conduza neste momento de contemplação, 
sinta a presença d’Ele contigo e permaneça 
na presença d’Ele.



Prática da Lectio Divina

Texto 

escolhido: 

Lucas 5 , 1-11



Prática da Lectio Divina

Texto escolhido:

 1º passo: Leitura.

 Iniciar pedindo a luz do Espírito 

Santo;

 Leitura atenta do texto;

 Momento de silêncio interior 

para lembrar o que leu.



Prática da Lectio Divina

Texto escolhido:

 2º passo: Meditação

 Refletir, ruminar, aprofundar e 

repetir as palavras;

 Aplicar e atualizar a Palavra de 

Deus na vida;

 Ampliar e ligar a palavra com 

outros textos



Prática da Lectio Divina

Texto escolhido:

 3º passo: Oração

 Ler de novo, rezando com o 

texto da Palavra de Deus;

 Conversar com Deus;

 Atitude de oração, adoração, 

louvor, agradecimentos, perdão, 

seguimento, ... .



Prática da Lectio Divina

Texto escolhido:

 4º passo: Contemplação

 Buscar ver a realidade com os 

olhos de Deus;

 Mergulhar no mistério de Deus;

 Cultivar a amizade de Deus;

 Formular a compromisso de Vida 

(Discípulos e missionários)
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