
LEITURA ORANTE

DOS EVANGELHOS DOMINICAIS

Roteiros para Grupos de Reflexão,  Grupos de Rua 
ou Círculos Bíbl icos

Tem-se falado muito em Leitura orante da Bíblia. O próprio Papa Bento XVI na 
sua Exortação Apostólica Verbum Domini apresenta e comenta os passos dessa maneira 
antiqüíssima  de  ler  a  Bíblia.  Aqui  está  apenas  uma  ajuda  para  ler,  refletir,  orar, 
contemplar e agir.
Leitura: Depois  de  uma  primeira  leitura  do  texto,  procuramos  ver  o  que  estaria 
acontecendo na comunidade que nos deu o Evangelho. É o pré-texto, o que está antes do 
texto e que motivou o texto. Quando a gente lê o Evangelho, a gente pensa naturalmente 
na nossa realidade. Assim também, quando lembravam fatos acontecidos com Jesus e 
coisas que ele disse, os autores dos Evangelhos pensavam no que estava acontecendo na 
sua comunidade.

O contexto é também importante. Quem costurou fatos e palavras de Jesus para 
formar o Evangelho seguiu uma ordem e é importante lembrar o que está antes e depois 
do trecho que estamos lendo. O contexto ajuda muito a entender o que o Evangelista 
quis dizer.

O texto é primeiramente uma nova leitura do trecho do Evangelho indicado para 
o domingo que vem. Sabendo o pré-texto e o contexto o grupo já entende melhor o que 
está sendo lido. Em seguida, as perguntas ajudam a situar e esmiuçar mais cada detalhe 
do texto.

Espelho para a comunidade que nos deu o Evangelho: Para termos confiança em 
como esse trecho do Evangelho pode ser uma luz para a nossa vida, precisamos pensar 
no que ele significou para o comunidade que o escreveu, como os fatos ou palavras de 
Jesus iluminavam a sua vida.
Meditação: Agora vamos trocar idéias sobre como esse trecho do Evangelho pode ser 
também um espelho para nós hoje.
Oração: Vamos pensar no que esse Evangelho que nós meditamos nos faz dizer a Deus. 
Em algum tempo de silêncio cada um faz a sua oração, ou isso pode ser feito também 
cada um pegando um papel e caneta e escrevendo uma carta para Deus. Essa carta não 
vai ser lida em público, vai ficar apenas entre Deus e quem a escreveu.
Contemplação: É diferente da oração e da meditação. Aqui é contemplar, olhar, é ficar 
olhando para Deus e Deus para você. Para ajudar, pode cada um ler para si mesmo o 
trecho do Evangelho  e  ficar  repetindo para  si  ou até  lendo lentamente em voz alta 
alguma frase que mais lhe tocou.
Ação: Aí é importante trocar idéias sobre o que o Evangelho mexeu com a gente. Talvez 
não seja preciso decidir por alguma ação determinada, mas apenas pensar na mudança 
de comportamento que o Evangelho vai provocar em nós.

Cantos e orações abrem e encerram a reunião.


