
Passos da Leitura Orante da Palavra

Quer saber mais sobre nós?
Entre em contato conosco.

CÉSAR DE BUS

- 2 -
A Palavra de Deus

em sua vida

Disposição
O que exige?

A escolha de um texto, com antecedência: pode ser 
qualquer texto bíblico, de preferência a leitura continuada do 
mesmo livro, ou também a Palavra proposta pela liturgia do 
dia.

Um pequeno exercício de relaxamento, um “acalmar-se”, 
silêncio exterior e interior, fazer o “ninho” para a oração.

Disciplina para o encontro com Deus: ter hora e lugar 
marcados e ser fiel ao plano proposto.

Fé: um colocar-se na presença de Deus, desejando rezar; 
invocar sempre as luzes do Espírito Santo.

Leitura:
O que o texto diz?

É o momento do encontro com o texto assim como ele é, e 
de respeito à leitura feita.

É necessária uma leitura lenta e atenta para conhecer e 
compreender o que o texto está dizendo.

É preciso ainda:
? reler, repetir, recordar de memória o texto bíblico e procurar  

relembrá-lo em voz alta;
? prestar atenção nos verbos, nas palavras-chave e reconhecer 

as idéias centrais;
? identificar no texto as pessoas, o que fazem, como se 

relacionam, onde estão;
? descobrir a imagem de Deus presente no texto.

Meditação:
O que o texto me diz?

É o momento de trazer o texto para dentro de nossa vida, 
de nossa realidade; de atualizar a Palavra; de interiorizar; de 
acolher os vários significados do texto; de relacionar com 
outros textos parecidos; de perguntar-se:
? O que o texto tem a ver comigo? O que tem a ver conosco?
? O que há de semelhante ou de diferente entre a situação do 

texto e a nossa hoje?
? O que a mensagem do texto fala para mim hoje? O que fala 

para nós hoje?

:

Oração
O que o texto me faz dizer a Deus?

É o momento de admiração silenciosa e de adoração ao 
Senhor; de encontro mais pessoal com Deus; de diálogo.

A partir daí brota nossa resposta à Palavra de Deus: 
expressão de nossos sentimentos de perdão, louvor, 
intercessão, súplicas, clamor; podemos nos valer, como ajuda, 
de salmos, hinos, cantos meditativos, que estejam relacionados 
com o texto.

Contemplação para a ação:
O que o texto provoca em mim?

É o momento do encontro com a Palavra, que é fonte de 
vida, que gera novas relações e que recria a comunhão:

com a Palavra na mente e no coração, olhar o mundo, as 
relações e as pessoas com o olhar de Deus;
realizar, em nossa vida cotidiana, aquilo que o Espírito Santo 
nos sugeriu na oração;
comunicar e viver este encontro com a Palavra, em vista da 
transformação pessoal, comunitária e social.

:

?

?

?
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Anunciador da Palavra

César de Bus desenvolveu sua missão de catequista e 

padre na Provença, sul da França, na segunda metade do século 

XVI. Este foi um período difícil marcado por muitas lutas, mas 

também por esperanças. Muitas pessoas de sua época pregavam 

contra os valores cristãos, mesmo assim César conseguiu 

encontrar luz e força para sua vida justamente na Palavra de 

Deus: “Tua palavra é lâmpada para os meus pés, e luz para o 

meu caminho” (Sl 118/119, 105).
Por um determinado período, Pe. de Bus viveu em 

relativa solidão, para melhor meditar sobre a Palavra de Deus e o 

novo Catecismo editado pelo Concílio de Trento, em 1566. A 

profundidade de sua conversão e ministério pode ser expressa 

pela seguinte comparação: A Palavra de Deus é como a goteira 

que escava e escava, até se tornar um riacho subterrâneo e 

explodir finalmente numa nascente rica e fecunda.

Ouvinte da Palavra

Partindo das obras elaboradas e utilizadas por César de 

Bus, podemos perceber que o conhecimento que ele tinha da 

Bíblia era verdadeiramente amplo e abrangia todo o Livro 

Sagrado. Em suas homilias e catequeses, fazia um uso muito 

freqüente da Bíblia lida e explicada sempre no sentido 

espiritual, como apoio e demonstração das verdades 

apresentadas.
Vale lembrar que, naquela época, o Concílio de Trento, 

como forma de resistência aos protestantes, proibia a leitura da 

Bíblia. Porém, Pe. César, sempre que possível, a propunha de 

forma abundante e na língua do povo:  “Assim como todo 

homem se deixa conhecer por aquilo que diz, do mesmo modo se 

conhece Deus pelas suas próprias palavras...”. “Portanto, 

aquele que quer saber quem é Jesus Cristo na sua misericórdia, 

na sua justiça e na sua providência, leia o evangelho (...) porque 

as suas divinas palavras (...) são dirigidas também a nós”. 

“Para saber se somos ovelhas de Jesus há dois sinais: escutar a 

sua Palavra e imitar os exemplos de sua vida”.

Reflexões sobre a Palavra

“O que quer dizer escutar a Palavra de Deus? Por 

acaso é suficiente ouvi-la? Sim, certamente, contanto que seja 

colocada em prática! (...).”
“'Vós não me escutais, dizia Jesus Cristo aos judeus,  

porque não sois de Deus!'. Refleti um pouco, meus queridos, 

sobre essa grave afirmação. Não se trata de uma declaração 

vazia, mas da verdade; não é palavra de homem, mas de Deus; 

não é dirigida aos outros, mas a ti.'”
“'Quem é de Deus, isto é, quem está na graça de Deus, 

quem carrega Deus consigo, quem está repleto de Deus, escuta 

a sua Palavra, acredita nela e a põe em prática: tudo isso está 

incluído no verbo 'escutar'”.
“Para pertencer, pois, ao aprisco de Cristo e para ser 

sua verdadeira ovelha, não é suficiente encontrar-se 

materialmente no redil, mas é necessário ouvir sua voz...; não 

ouvi-la é sinal de reprovação. Aliás, nem mesmo a sua escuta é 

suficiente... é preciso colocá-la em prática!”
“Jesus Cristo declara bem-aventurados aqueles que, 

após terem escutado a Palavra de Deus, a guardam e a 

realizam”.
“A montanha sobre a qual Jesus pregou à multidão é a 

montanha da Palavra de Deus, que nós devemos escutar, 

compreender, meditar dia e noite e colocar em prática (...). Por 

meio dela aprendemos o caminho que nos conduz a Jesus 

Cristo”.

“Jesus Cristo sobe ao monte para rezar, em seguida 

desce para ensinar à multidão. Dessa maneira convida 

todos aqueles que continuam o seu ministério a rezar antes e 

depois do anúncio da Palavra. O anunciador da Palavra 

deve rezar a fim de que seu trabalho dê frutos; e depois de ter 

transmitido a Palavra, é preciso que continue rezando, para 

que o seu fruto permaneça.”
“Antes de subir ao púlpito, reze para que Deus 

grave nos corações dos ouvintes as palavras que eles irão 

escutar e lhes conceda a vontade e a força de colocá-las em 

prática (...). Reze também para si mesmo, para que saiba 

tirar proveito da Palavra que propõe aos outros e não seja 

como a vela que, iluminando os outros, se consome”.

A Palavra de Deus e a Oração

Uma proposta para nós hoje

Ainda hoje existem, aqui e acolá, pessoas sedentas 

daquilo que as completem, que vivem na solidão, e que 

buscam o verdadeiro alimento na “Palavra que sai da boca 

de Deus” (Mt 4,4). 
Um caminho que nos ajuda a recuperar o gosto pela 

Bíblia é o método da Leitura Orante da Palavra de Deus: ele 

nasce da certeza da fé de que: “... a Palavra está ao seu 

alcance; está na sua boca, no seu coração, para que você a 

coloque em prática” (Dt 30, 14).
O que é o método:

• é encontro com Deus e com a realidade, através da Bíblia, 

que faz descobrir a riqueza da Palavra e sua ação 

transformadora em nossa vida;
• é oração desinteressada e gratuita, que desperta e 

aprofunda a fé, levando a uma vida de comunhão e missão.
O método da Leitura Orante é composto por alguns 

passos que não são normas para orientar a oração ou reuniões 

comunitárias, mas atitudes básicas frente à vida e frente à 

Palavra de Deus!

A Palavra de Deus e a Igreja

“... Não poderás fazer com facilidade o bem que 

desejas sem uma força estimulante externa. A viva voz do 

pregador tem uma certa quantidade de energia escondida que 

age muito melhor que o nosso saber; na verdade, ela não 

esclarece somente a inteligência, mas inflama também a 

vontade; não somente ensina o que é o bem, mas nos convence a 

praticá-lo”. 
“... o martelo da Palavra de Deus vai despedaçar a 

dureza do teu coração, a sua luz vai te iluminar, o seu fogo vai te 

aquecer e seu poder curador vai te curar”.
“... Deves saber também que, se és hoje um homem 

honesto, não tens certeza de que ainda o serás amanhã: podes 

cair a todo instante! Uma árvore, mesmo carregada de frutos e 

bem firme no terreno, precisa também de água e de trabalho: a

mesma coisa acontece conosco. Aliás, Deus quer que a nossa 

bondade e santidade cresçam a cada dia”.
“... Aqueles, também, que não ensinam conforme a Igreja, 

não transmitem a doutrina de Jesus Cristo, mas o erro; não 

edificam os fiéis, mas os seduzem”.
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