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Textos de estudo – LEITURA ORANTE

LEITURA ORANTE DA PALAVRA DE DEUS

“Mestre onde moras? Mestre onde estás?”
“No meio do povo, vem e verás!”

1. Ambiente

Escolha um ambiente agradável, silencioso e que te ajude a rezar. Uma vela, a bíblia, um

caderno e uma caneta para escrever sua experiência.

2. Motivação

João  ao  ver  o  Mestre  passar,  O  chama  de  Cordeiro  de  Deus.  Jesus  interroga  os

discípulos que o passa a seguir: o que vocês estão procurando? Eles querem saber onde Rabi

mora.

Em preparação do 11º ENPJ, nas terras da Amazônia, somos chamadas e chamados a

vivenciar  a  experiência  da  escuta  atenta  e  obediente  à  palavra  de  Deus  para  nós  hoje.

Queremos encontrar o Mestre, vivenciar e partilhar a beleza do encontro.

3. Mantra

“Deus, vos salve Deus (3 x)

Deus, salve a juventude onde mora Deus.

Vos salve Deus!”

4. Leitura

– João 1, 35-39

– 1º passo: Leitura

O QUE DIZ O TEXTO (conhecer, respeitar, situar)

Silêncio. Invocação da presença do Espírito Santo para que venha abrir nosso ser e nos

ajudar  na compreensão do mistério  que quer  ser  revelado.  Leia  atentamente o texto.  Ler,

pronunciar bem as palavras, se possível em voz alta. Este primeiro passo é muito importante e

muito exigente.

– 2º passo: Meditação

O QUE O TEXTO DIZ PARA MIM (ruminar, dialogar, atualizar)

Interiorize  o  texto,  lembre  as  palavras  que  fizeram arder  o  coração.  Releia  o  texto
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meditando frase por frase, você deve ruminá-lo, mastigá-lo até descobrir o que ele tem a nos

dizer. Entra-se em diálogo com o texto, com Deus, fazendo perguntas que obrigam a usar a

razão  e  que  procuram  trazer  o  texto  para  dentro  do  horizonte  da  nossa  vida.  Medita-se

refletindo, interrogando: o que há de semelhante e de diferente entre a situação do texto e a

nossa hoje?

– 3º passo: Oração

O QUE O TEXTO ME FAZ DIZER A DEUS (suplicar, louvar, recitar)

Reze a Deus ao reler o texto. Relacione a palavra de Deus com sua vida. Escolha entre as

frases do texto, uma frase para memorizar e meditar. A atitude de oração diante da Palavra de

Deus deve ser como aquela de Maria, que disse: “Faça-se em mim segundo a tua palavra” (Lc

1,38). A oração, provocada pela meditação, inicia por uma atitude de admiração silenciosa e da

adoração ao Senhor. A partir daí brota a nossa resposta à Palavra de Deus.

– 4ºpasso: Contemplação 

A QUE AÇÕES/COMPROMISSOS O TEXTO ME REMETE (enxergar, saborear, agir)

A contemplação é o que sobra nos olhos e no coração, depois que a oração termina. A

contemplação  é  como  a  fruta  da  árvore:  já  estava  dentro  da  semente.  Vai  crescendo aos

poucos,  amadurece lentamente. Contemple ao fazer preces ou louvores.  Disponha-se a um

compromisso de vida. Reze Salmo 39 (40) que dialoga com esse momento de escuta atenta à

palavra de Deus, segundo João.

A  contemplação  como  resultante  da  Leitura  Orante  é  a  atitude  de  quem  mergulha

dentro dos fatos para descobrir e saborear neles a presença ativa e criativa da Palavra de Deus

e, além disso, procura comprometer-se com o processo de transformação que esta Palavra está

provocando dentro da história.

5. Pai Nosso

6. Canto final: Hino do 11ºENPJ

“A Lectio Divina consiste, essencialmente, em rezar a Palavra, da qual a Igreja depende
como a água depende da fonte”

(DV 7.10.21)

_______________________________________________________________________________________________

Secretaria Nacional da Pastoral da Juventude
secretarianacional@pj.org.br | www.pj.org.br


