
 

O que é a Lectio Divina? 

 

 Padre Paulo Ricardo nos orienta a respeito da Lectio Divina. 
Forma tradicional de ler as Sagradas Escrituras, meio por 
qual Deus nos fala ao coração. 

“Quando rezamos falamos com Deus, quando lemos é Deus 
que nos fala.” (São Jerônimo) 

É uma forma tradicional da Igreja de ler as sagradas 
escrituras; a palavra divina precisa ser lida de uma forma 
bastante concreta, dentro do seio da Igreja, tendo a Igreja 
como matriz hermenêutica de interpretação. 

Além disso, ela nos coloca dentro da palavra de Deus como 
ela realmente é, como Deus nos fala. 

A expressão 'lectio divina' poderia ser traduzida como 'leitura orante da palavra de Deus' em que você está ali diante 
da sagrada escritura num diálogo com Deus. Não se pode ler a Bíblia como quem lê um documento do passado, mas 
palavra viva de Deus dirigida a você mesmo. Eu leio aquela palavra ouvindo a Deus. Esta é a primeira atitude para ser 
fazer uma lectio divina, atitude de quem lê a palavra mas não fica se perguntando o que significa ou como usar a 
palavra para minha pregação... não é um estudo bíblico, mas uma atitude do Deus que me fala, que me dirige a 
palavra. 

Há quatro fases com um dinamismo descendente e ascendente. 

A primeira fase é a 'lectio', ou seja, a leitura. Ouvir a palavra dirigida a mim. Pega-se um trecho e se lê com a atitude 
de que Deus está me falando. Fase descendente. 

A segunda fase é a ruminação, a meditação. A leitura da palavra deve ser aplicada a mim mesmo. Deve-se reler o 
texto parando nos lugares em que você sente que Deus lhe fala de forma mais contundente. 

Terceira fase é restituir a palavra para Deus. Agora vou dirigir-me a Ele. Fase ascendente. 

Note-se que a lectio divina é também uma escola de oração cristã com a dinâmica de Deus que me dirige a palavra e 
eu respondo. 

Na oração pagã é o contrário: eu me dirijo a deus primeiro, o chamo, o convoco e deus me responde. 

Assim, a terceira fase é nossa resposta a Deus. 

A quarta fase é a contemplação, ficar naquela presença silenciosa de Deus. Chega a hora em que eu me calo e fica só 
aquela presença amorosa de Deus. 

É como receber um banho de sol. Na contemplação recebe-se a luz divina, essa presença imensa em que Ele nos 
ilumina e dá o conhecimento do Seu amor como presença constante da vida. 

Essas são as quatro fases que nos ensinam a ler a sagradas escrituras e tirar fruto delas. 

O papa Bento XVI insistiu para que retomássemos a tradição da lectio divina e nos aplicássemos a palavra de Deus, 
como dizia S. Jerônimo, 'eu me aplico todo ao texto e aplico todo o texto da palavra de Deus a mim mesmo'. 

 

Fonte: https://padrepauloricardo.org/episodios/o-que-e-a-lectio-divina 
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