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FORMAÇÃO – SETEMBRO DE 2018 

BÍBLIA, COMUNICAÇÃO DE AMOR 

“Eu vivo, mas já não sou eu; é Cristo que vive em mim. ” (Gálatas 2,20a) 

“Pois deveis saber, antes de tudo, que nenhuma profecia da Escritura é objeto de explicação 

pessoal, visto que jamais uma profecia foi proferida por vontade humana. Ao contrário, foi sob 

o impulso do Espirito Santo que pessoas humanas falaram da parte de Deus. ” (2 Pedro 1,20-

21) 

“Desde criança conheces as Escrituras Sagradas. Elas têm poder de te comunicar a sabedoria 

que conduz à salvação pela fé no Cristo Jesus. Toda Escritura é inspirada por Deus e é útil 

para ensinar, para argumentar, para corrigir, para educar conforme a justiça. Assim, a pessoa 

que é de Deus estará capacitada e bem preparada para toda boa obra. ” (2 Timóteo 3, 14-17) 

“Na fé, dom de Deus e virtude sobrenatural por Ele infundida, reconhecemos que um grande 

Amor nos foi oferecido, que uma Palavra estupenda nos foi dirigida: acolhendo esta Palavra 

que é Jesus Cristo — Palavra encarnada –, o Espírito Santo transforma-nos, ilumina o 

caminho do futuro e faz crescer em nós as asas da esperança para o percorrermos com 

alegria. ” (Papa Francisco) 

Criada por muitas mãos, repassada de geração em geração, primeiro pela 

tradição oral, então pela tradição escrita e hoje em dia disponível no universo digital, a 

Palavra de Deus tem percorrido os tempos e hoje está disponível para quem dela 

desejar beber, seja pela Bíblia escrita ou pela Palavra proclamada nas missas, 

celebrações e encontros, ou até mesmo nos coletivos. A palavra Bíblia vem do plural da 

palavra grega bíblion, que quer dizer livro. São 73 livros que contam a história do povo 

de Deus e a história da nossa salvação. Mais do que isso, nos fala do amor de Deus por 

nós. São João, em sua primeira carta, nos fala: “Quem não ama não conhece a Deus, 

porque Deus é amor” (1Jo 4,8). E ainda fala no Evangelho por ele escrito: “No princípio 

era a Palavra, e a Palavra estava junto de Deus, e a Palavra era Deus” (Jo 1,1). Se a 

Palavra é Deus e Deus é Amor, então a Palavra de Deus é a Palavra do Amor. É Deus 

que nos fala através das Santas Escrituras, por seu Espírito inspiradas, e a mensagem 

é o mandamento deixado por Jesus Cristo: “Amai-vos uns aos outros como eu vos amei” 

(Jo, 15, 12b). É pela Palavra que conhecemos a Deus, é através dela que Ele se 

comunica conosco. Como o Pai amoroso que é, pela Palavra Deus nos ensina, nos 

consola, nos censura, nos mostra o caminho a seguir.  

Ele se comunica conosco e nos chama a conversarmos de volta. Mas como 

conversar de volta? Nos últimos anos, o método da Lectio Divina, a Leitura Orante, vem 

se difundindo mais e mais. Praticada pelo povo de Israel, que utilizava a Palavra para 

rezar, ela ganhou a estrutura sistematizada que utilizamos hoje através da contribuição 
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do monge Guigo, no século XII. Ele definiu os quatro passos, que são comparados a 

degraus de uma escada, que nos leva ao Reino dos Céus. Os quatro passos são: 

 Leitura: o que diz o texto? 

 Meditação: o que o texto nos fala? 

 Oração: o que o texto me faz dizer a Deus? 

 Contemplação: o que vou fazer agora? 

A Lectio Divina é um exercício de ouvir a Palavra e através dela conversarmos com 

Deus, respondermos a mensagem de amor que Ele nos deixa em suas Escrituras. 
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