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1) Oração inicial: Comece invocando o Espírito Santo, 
que nos faz conhecer e querer fazer a vontade de Deus. 
Reze, por exemplo, com a seguinte oração: 

«Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos 
vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor.  
- Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será 
criado; e renovareis a face da terra. Ó Deus, que 
instruístes os corações dos vossos fiéis com as 
luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos 
retamente todas as coisas e gozemos sempre da 
sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém.» 
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2) Leitura da Palavra de Deus: Leia, com calma e 
atenção, um pequeno trecho da Bíblia (aconselhamos 
que nas primeiras vezes utilize-se os textos dos 
Evangelhos, por serem mais familiares a todos). Se 
for preciso, leia o texto quantas vezes forem 
necessárias. 
Procure identificar as coisas importantes deste trecho 
da Bíblia: o ambiente, os personagens, os diálogos, 
as imagens usadas, as ações. Você conhece algum 
outro trecho que seja parecido com este que leu? É 
importante que você identifique tudo isto com calma 
e atenção, como se estivesse vendo a cena. É um 
momento para conhecer e reconhecer a Boa Notícia 
que este trecho nos traz! 
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3) Meditar a Palavra de Deus: É o momento de 

descobrir os valores e as mensagens espirituais da 
Palavra de Deus: é hora de saborear a Palavra de Deus 
e não apenas estudá-la. Você, diante de Deus, deve 
confrontar este trecho com a sua vida. Feche os olhos, 
isto pode ajudar. É preciso concentrar-se! 
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4) Rezar a Palavra de Deus: Toda boa meditação 
desemboca naturalmente na oração. É o momento de 
responder a Deus após havê-lo escutado. Esta oração é 
um momento muito pessoal que diz respeito apenas à 
pessoa e Deus. É um diálogo pessoal! Não se preocupe 
em preparar palavras, fale o que vai no coração depois 
da meditação: se for louvor, louve; se for pedido de 
perdão, peça perdão; se for necessidade de maior 
clareza, peça a luz divina; se for cansaço e aridez, peça 
os dons da fé e esperança. Enfim, os momentos 
anteriores, se feitos com atenção e vontade, 
determinarão esta oração da qual nasce o compromisso 
de estar com Deus e fazer a sua vontade. 
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5) Contemplar a Palavra: Desta etapa a pessoa não é 
dona. É um momento que pertence a Deus e sua 
presença misteriosa, sim, mas sempre presença. É um 
momento no qual se permanece em silêncio diante de 
Deus. Se ele o conduzirá à contemplação, louvado seja 
Deus! Se ele lhe dará apenas a tranqüilidade de uns 
momentos de paz e silêncio, louvado seja Deus! Se 
para você será um momento de esforço para ficar na 
presença de Deus, louvado seja Deus! 
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6) Conservar a Palavra de Deus na vida: Leve a Palavra 
de Deus e o fruto desta oração para a sua vida. Produza 
os frutos da Palavra de Deus semeada no seu coração, 
frutos como: paz, sorriso, decisão, caridade, bondade, 
etc... Não se preocupe se alguma coisa não for bem, 
um dos frutos da Palavra de Deus é a noção do erro e a 
conversão pela sua misericórdia. O importante é que a 
semente da Palavra de Deus produza frutos, se 30, 60 
ou 100 por um... o importante é que produza, e que o 
Povo de Deus possa ser alimentado pelos testemunhos 
de fé, esperança e amor na vivência de um cristianismo 
sincero. 


