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 1. Caríssimos irmãos e irmãs: Saudações naquele que nos remiu e nos lavou em 

seu preciosíssimo sangue (Ord 3). 

 Como de costume, também neste ano, por ocasião das festas pascais, dirijo-me a todos 

vocês para saudá-los e desejar-lhes que a luz do Ressuscitado ilumine seu caminho, seja qual 

for a parte do mundo em que se encontram e a situação em que vivam. Peço ao Senhor da 

vida que ilumine também o caminho da Fraternidade universal, que se prepara para viver, 

como um momento de graça, os 800 anos de sua fundação. 

 Ao mesmo tempo, como nos anos anteriores, desejo partilhar com todos algumas 

reflexões sobre um tema que considero importante para nossa vida e missão. Realmente, 

desejo torná-los participantes de algumas reflexões sobre a Palavra de Deus em nossa vida e, 

mais concretamente, sobre a leitura orante da Palavra. Vivemos o tempo das palavras; e 

tomara que seja também da Palavra! Ela nos daria o conselho e a luz, o consolo e a esperança, 

de que tanto necessitamos. 

 2. Dois importantes acontecimentos eclesiais me levam a abordar este tema: a 

abertura do Ano Paulino, desejado pelo Papa Bento XVI, para comemorar o segundo milênio 

do nascimento de São Paulo, a ser iniciado a 28 de junho de 2008; e a XII Assembléia Geral 

Ordinária do Sínodo dos Bispos, que terá como tema: A palavra de Deus na vida e na missão 

da Igreja. Este Sínodo, do qual terei a honra de participar, será celebrado no Vaticano de 5 a 

26 de outubro de 2008. Os dois acontecimentos fizeram que este ano tenha sido batizado por 

muitos, e com razão, de o ano da Palavra. 

 Nós, que abraçamos a forma de vida que o Altíssimo revelou a Francisco há 800 anos, 

e cujo núcleo central é o Evangelho (cf. Test 14), não podemos deixar de refletir sobre a 

importância da Palavra de Deus em nossas vidas, como também sobre o que nos pede o ano 

da Palavra na caminhada que estamos a realizar como Fraternidade universal, dentro do 

projeto a graça das origens
1
. 

 3. A vida franciscana, como a vida consagrada em geral, deve pôr-se na escuta da 

Palavra. Em nosso mundo, existem palavras demais e pouco silêncio para que a Palavra possa 

ser ouvida com nitidez. Este ano da Palavra será um ano de graça se, desde já, o coração dos 

filhos da Igreja e, com ela e nela, o coração dos filhos e filhas de Francisco, se voltarem para 

a Palavra do Senhor, a fim de acolhê-la e obedecer-lhe, amá-la e vivê-la, procurá-la, guardá-la 

e anunciá-la. Este tempo será de graça se soubermos olhar-nos no espelho da Palavra e, 

confiando nela, remarmos mar adentro (cf. Lc 5,4-5) na barca da vida consagrada e da vida 

franciscana nos umbrais do século XXI. 

 Sendo servo de todos, também eu, “tenho por obrigação servir e ministrar a todos as 

odoríferas palavras de meu Senhor... as palavras do Espírito Santo, que são espírito e vida” 

(2Fi, 2-3). E, meus caros irmãos e irmãs, como gostaria de, mediante esta carta, poder 

                                                 
1
 A graça das origens, VIII Centenário da fundação da OFM, Roma, 8 de dezembro de 2004. 
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transmitir-lhes, a modo de Francisco, a veneração e o amor pelas Palavras divinas, e com que 

ardor desejaria transmitir-lhes o gosto pela Palavra! Como gostaria que juntos, com espanto, 

redescobríssemos a Palavra, e nos deixássemos acompanhar por ela, quer para reforçar nossa 

convicção de termos sabido escolher bem, quer para consolar nossas securas e nossas 

frustrações! Aquilo que em sua limitação minhas palavras não conseguirem seja-lhes 

ensinado pelo Espírito do Senhor, sob cuja inspiração foi escrita a Sagrada Escritura e cuja luz 

nos dá a graça de entendê-la. 

 

TUA PALAVRA ME ENCHE DE VIDA 

 

Nosso Deus é um Deus que fala 

 4. Diferente dos ídolos, que “têm boca e não falam” (Sl 115,5), nosso Deus é um 

Deus que fala. Assim o confessam os autores sagrados quando dizem oráculo do Senhor, e 

assim o confessamos nós sempre que, após ler ou ouvir uma página bíblica, proclamamos: 

Palavra de Deus, Palavra do Senhor. Deus fala, mas como? 

 Quando um semita diz que Deus fala não o diz no sentido restritivo como o dizemos 

nós. Enquanto em muitas de nossas línguas a palavra se reduz a uma locução verbal, para o 

semita, o termo dabar, que ordinariamente traduzimos por palavra, é muito mais rico, pois 

indica ao mesmo tempo palavra, fato ou acontecimento. Portanto, a palavra de Deus é um ato, 

uma mensagem e um sinal. Nela é o próprio Deus que se revela “através de acontecimentos e 

palavras intimamente conexos” (DV 2). Fatos e palavras formam a economia da revelação, 

que visa à salvação do homem e, com ele, de toda a criação. 

 5. Esta Palavra é sempre “viva e eficaz” (Hb 4,2), dinâmica e criadora: “E Deus 

disse: Haja luz; e a luz foi feita” (Gn 1,3). “Pela Palavra do Senhor foram feitos os céus” (Sl 

33,6), com sua Palavra foram feitas todas as coisas (cf. Sb 9,1), os céus narram a glória de 

Deus (Sl 19,1) e tudo faz ressoar sua voz (cf. Eclo 46,17; Sl 68,34). Assim como é 

apresentada na Bíblia, a criação é um verdadeiro discurso de Deus e, ao mesmo tempo, um 

discurso sobre Deus. Contudo, não só a criação, mas também a história do Povo de Deus é 

Palavra de Deus e Palavra sobre Deus: “Lembra-te dos tempos antigos, considera os anos de 

cada geração! Pergunta a teu pai e ele te ensinará, a teus avós e eles te dirão” (Dt 32,7). 

Podemos conhecer a Deus pelas maravilhas operadas em favor de seu Povo (cf. Ex 3,6) e, por 

isso, podemos chamá-lo de o Deus de nossos pais (cf. Ex 3,16; 6,7). 

 Nosso Deus é um Deus que se revela e se entrega no que diz e faz: Deus diz o que faz 

e faz o que diz. Sua Palavra, animada por seu amor salvífico pelos homens, é diálogo e 

aliança de amor, manifestação do dom de si, enquanto expressão de um amor que cria amando 

e amando doa a própria vida. A revelação de Deus ao mundo por meio da Palavra não tem 

como objetivo informar ao homem que Deus é amor, mas quer realizar no amor a união entre 

o homem e Deus. 

 6. Contudo, o Senhor não se revelou apenas através das obras, mas também com 

as palavras intimamente conexas com as obras. Se as obras confirmam as palavras, as 

palavras, por sua vez, proclamam as obras e as explicam (cf. DV 2). Ora, enquanto 

procuramos e encontramos a Deus na criação, já que do Altíssimo “traz o significado” (Cnt 

4), devemos procurá-lo e encontrá-lo também em sua Palavra. Se desde a aurora procuramos a 

Deus, se estamos sedentos dele e se nossa terra está ressequida, esgotada e sem água (cf. Sl 

63,2), procuremo-lo e encontremo-lo na humildade da Escritura santa: ela é forma solene e 

irrevogável da Palavra de Deus, Palavra viva, eficaz, cortante como uma espada de dois 
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gumes (Hb 4,12). Escuta-a, recorda-a e transmite-a (cf. Dt 6,4-9), e novamente será primavera 

em tua vida. 

 Assim, a Palavra de Deus, nascida do encontro entre o Deus que age e o homem que, 

inspirado pelo Espírito do Senhor, lê e interpreta o mencionado acontecimento, levar-nos-á 

pela mão até Cristo, o Verbo da Vida, que fixou morada entre nós; pois a Palavra na qual 

Deus se revela e se entrega a nós se manifesta e se esconde, traz em seu íntimo a mensagem 

do Ungido de Deus, do Messias Jesus. Ele nos fala em toda a Escritura, dele fala toda a 

Escritura, Palavra de Deus, enquanto escrita por inspiração do Espírito Santo (DV 9; cf. 24). 

 

Jesus, a última Palavra de Deus à humanidade 

 7. Jesus Cristo, o Verbo feito carne, é a Palavra que existia desde o princípio e 

estava com Deus (cf. Jo 1,1), e que, ao chegar a plenitude dos tempos (Gl 4,4), no seio da 

santa e gloriosa Virgem Maria, de cujo seio recebeu a verdadeira carne de nossa humanidade 

e fragilidade (2Fi 4), se fez carne e habitou entre nós (Jo 1,14). Pela encarnação, a Palavra do 

Pai, tão digna, tão santa e gloriosa (2Fi 3) se faz pessoa, a pessoa de Jesus Cristo, e nosso 

Deus se faz diálogo em carne viva. 

 A abundante Palavra do Antigo Testamento abrevia-se agora em Jesus Cristo que, ao 

mesmo tempo, se torna mediador e plenitude de toda a revelação (DV 2). Dele escreveu 

Moisés (cf. Jo 5,46-47), e se a “Lei foi dada por meio de Moisés, a graça e a verdade vieram 

por Jesus Cristo” (Jo 1,17). Desse modo, Jesus Cristo é o coração da Palavra de Deus, o 

Evangelho de Deus para o homem (cf. Mc 1,1), e todas as palavras do homem são assumidas 

como Palavra de Deus a serviço da única Palavra, a de Jesus Cristo, que ressoa no anúncio 

dos Profetas e dos Apóstolos
2
. 

 8. Assim, na afirmação da Carta aos Hebreus, a Palavra pronunciada em Jesus é a 

última Palavra de Deus à humanidade: “Muitas vezes e de modos diversos Deus falou 

antigamente a nossos pais pelos profetas. Agora, nos últimos dias, falou-nos pelo Filho” (Hb 

1,1). Confirma-o também o Catecismo da Igreja Católica: “Cristo, o Filho de Deus feito 

homem, é a Palavra única, perfeita e definitiva do Pai, que nele disse tudo e não terá outra 

palavra senão aquela”
3
. Enquanto fala as palavras de Deus (Jo 3,34), Jesus conta os segredos 

de Deus e é a revelação plena do Pai: “Ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem 

o Filho o quiser revelar” (Mt 11,27); em Jesus Cristo, Deus enviou seu Filho, a Palavra eterna, 

que ilumina todo o homem, “para que habitasse entre os homens e lhes expusesse os segredos 

de Deus” (DV 4): “Ninguém jamais viu a Deus. O Filho único de Deus, que está junto ao Pai, 

foi quem no-lo deu a conhecer (Jo 1,18). 

 Desde que “o Verbo se fez carne” (cf. Jo 1,14), a Palavra de Deus tem seu centro em 

Cristo Jesus. São muitas as palavras escritas, mas um só é o Verbo de Deus que sintetiza toda 

a Escritura
4
. Esta não é uma coisa, nem sequer um livro, mas uma pessoa viva; e esta pessoa é 

o Senhor Jesus, presente sob o véu das palavras das Escrituras, como presente está sob os 

véus do pão e do vinho (cf. DV 21). A encarnação da Palavra revela tudo que o homem pode 

conhecer de Deus. A revelação última de Deus em Cristo Jesus manifesta a verdade plena da 

revelação de Deus, primeiramente na voz da criação e depois na luz de Palavra inspirada. 

 9. Por outro lado, se na verdade dizemos que Cristo é a Palavra encarnada, na 

verdade dizemos também que nele se cumpre a Palavra da Escritura (cf. Lc 4,21): “Toda a 

Escritura divina constitui um único livro e este único livro é Cristo, porque toda a Escritura 

                                                 
2
 Sínodo dos Bispos, Lineamenta 10d. 

3
 Catecismo da Igreja Católica, n. 65. 

4
 Cf. RUPERTO DE DEUTZ, De operibus Spiritus Sancti, 1,6, in Sources Chrétiennes 131, 72-74. 
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fala de Cristo e nele encontra seu cumprimento”
5
. Jesus de Nazaré aparece como um 

acontecimento novo e último da história da salvação, acontecimento revelador daquilo que 

Deus é para os pobres, para os cativos, para os cegos, para os oprimidos, para todos os que 

esperam o ano da graça do Senhor (cf. Lc 4,18-19). 

 Portanto, achegar-se à palavra, meus caros irmãos e irmãs, é aproximar-se de Cristo, 

que fala quando se lê a Sagrada Escritura. Aproximar-se da Palavra é aproximar-se do Verbo 

da Vida. Se é certo que ignorar as Escrituras é ignorar a Cristo
6
, é também certo que não 

podemos ler as Santas Escrituras senão a partir de Cristo Jesus. 

 

Palavra de Deus e Povo de Deus 

 10. O povo de Deus que nasceu da Páscoa, isto é, a comunidade que, pela fé, 

entrou em aliança de amor com seu Deus, é chamado a expressar, mediante a obediência à 

Palavra do Senhor, a fidelidade à aliança estabelecida. Sua vocação será ouvir a Palavra e 

observá-la, escutar a Palavra e segui-la, escutar a Palavra e cumprir a vontade do Senhor (cf. 

Dt 6, 20-25). O povo de Deus deverá aprender, não sem grande dificuldade de discernir, que a 

obediência à Palavra vale mais do que sacrifícios e holocaustos (cf. Is 15,22). 

 Existe uma relação, clara e ao mesmo tempo misteriosa, entre Povo de Deus e Palavra 

de Deus, entre vida do Povo de Deus e obediência à Palavra de Deus (cf. Dt 4,1; 5,32-33; 

32,46-47), entre força da fé e apego à Palavra do Senhor, entre discernimento da vontade de 

Deus e meditação assídua da Palavra de Deus. 

 Compreendemos que não pode existir Povo de Deus, não pode existir Igreja, sem 

Palavra de Deus; que não pode existir liberdade sem obediência à Palavra, que não pode 

existir festa sem fidelidade à aliança estabelecida com seu Deus; como compreendemos 

também que não pode surgir uma Fraternidade, como “família unida em Cristo”
7
, que seja 

viva e operante, sem que a Palavra ocupe um lugar importante na vida dos irmãos e das irmãs. 

 11. Tampouco, não nos passa despercebido que existe uma relação íntima, estreita 

e profunda, entre abandono da Palavra de Deus e deterioração da fé, entre desinteresse pela 

Palavra e quebra das relações fraternas; e suspeitamos que a atual decadência da experiência 

cristã em amplos setores de nossas sociedades tem algo a ver com a dificuldade, 

experimentada também por muitos dos que hoje se consideram fiéis, de acolher, valorizar, 

contemplar e degustar a Palavra de Deus. 

 E nos perguntamos: Não estará aqui a raiz do cansaço, da rotina e da resignação que 

muitas vezes nos asfixia? Não estará no abandono da leitura assídua da Escritura a causa de 

nosso pessimismo diante do amanhã, da falta de lucidez em nossas análises da situação 

presente e de audácia em nossas opões de futuro? Pensemos nisso, irmãos e irmãs, e sejamos 

coerentes, se realmente quisermos pôr-nos a caminho, provar a graça das origens e recuperar 

seu frescor. 

 Na Palavra, o Senhor se revela e se entrega a nós; com sua Palavra nos ilumina e nos 

transforma; por sua Palavra nos liberta e nos guia, nos interpela e nos acusa, nos admoesta, 

nos consola e nos salva. Somos um povo que crê num Deus que fala e se revela, uma 

fraternidade que vive à escuta da Palavra. 

 Para o Povo de Deus, acolher a Palavra é acolher o próprio Deus, e acolher a Deus é 

acolher a vida. Para o Povo de Deus, a Palavra é a fonte da vida. Somos uma Fraternidade 

fundada na Palavra, que deve deixar-se refundar por ela, pois somente nela e a partir dela 

encontrará sua profunda razão de ser e a força para enfrentar os desafios do presente. 

                                                 
5
 HUGO DE SÃO VÍTOR, De arca Noe mor., II, 8, PL 176, 642. 

6
 SÃO JERÔNIMO, Commentarium  in Isaias, Prol., PL 24,17. 

7
 PAULO VI, Carta apostólica Ecclesiae Sanctae, 2, 25, agosto de 1966. 
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Palavra de Deus e oração 

 12. A Palavra de Deus nasce da experiência de fé de um povo, uma experiência 

rica em acontecimentos, que atinge seu ponto culminante no mistério pascal de Cristo. Desse 

modo, a Palavra de Deus é o lugar de uma visita e de um encontro com a pessoa de Cristo e, 

enquanto tal, para um cristão, e muito mais para um consagrado, é firmeza, alimento, pura e 

perene fonte de vida espiritual (DV 21), “alimento incorruptível descido do céu para a alma 

sedenta de contemplação”
8
. 

 Se rezar é entrar em relação pessoal com Deus, escutá-lo, falar-lhe e agir segundo 

Deus, na Escritura, “o Pai que está nos céus vem carinhosamente ao encontro de seus filhos e 

com eles fala” (DV 21). Se rezar é responder a Deus depois de tê-lo escutado, na proclamação 

ou leitura da Palavra o escutamos
9
 e lhe respondemos quando devolvemos a Deus a Palavra 

que ele mesmo nos entregou. Se rezar é fazer experiência de encontro com o Senhor, toda a 

Sagrada Escritura é uma história de encontros: a grande epopéia do encontro de Deus com o 

homem e do homem com Deus. 

 Na Sagrada Escritura, não só encontramos belos modelos de oração, como os salmos, 

o Magnificat (cf. Lc 1,46ss), a oração do cristão (Mt 6,9-13) ou a oração de Jesus (Mc 14,36-

39), mas também toda ela se torna oração quando, após escutar ou ler a Palavra, deixamo-nos 

envolver pelos sentimentos que o texto nos sugere e desperta em nós, tornando-se louvor, 

agradecimento, súplica, confiança, arrependimento, bênção. 

 Santo Agostinho dizia: “Se o texto é oração, rezai; se é gemido, gemei; se é 

reconhecimento, alegrai-vos; se é um texto de esperança, esperai; se expressa o temor, 

temei”
10

. Assim, a oração do fiel, a nossa oração, será um grito que brota do fundo de um 

coração que arde pela Palavra de Deus. Só Deus fala bem de Deus, afirmava Pascal. 

 A Palavra de Deus é o melhor manual de oração, pois nos ajuda a transformar em 

oração todas as realidades que enchem a vida. Entendo-a assim? Pessoalmente ou em 

fraternidade, a Palavra é usada como texto de oração, ou simplesmente como informação 

sobre Deus? Como vivo e como minha Fraternidade celebra a Liturgia das Horas? Que 

mudanças devo promover em minha vida para que a leitura da Palavra se converta em oração? 

Palavra de Deus e liturgia 

 13. Meus caros irmãos e irmãs, bem sabemos que a liturgia é o lugar privilegiado 

no qual a Escritura se transforma em Palavra (cf. Ne 8,1ss; Lc 4,16-21). Na liturgia, a Palavra 

se revela como poder de Deus em toda a sua capacidade criativa e salvífica (cf. 1Ts 2,13) 

enquanto sinal sacramental e sinal profético. Como sinal sacramental, na Palavra, é o próprio 

Cristo que se faz presente e fala ao Povo de Deus: Cristo “está presente por sua palavra, pois é 

Ele mesmo que fala quando se lêem as Sagradas Escrituras na igreja” (SC 7). Precisamente 

por isso, na proclamação litúrgica, a Palavra é plenamente eficaz, enquanto atualização da 

economia da salvação que nela se revela a nós. Por outro lado, como sinal profético, a Palavra 

anuncia e revela à comunidade eclesial o que se realiza na ação sacramental. Esta é a 

novidade da celebração cristã. Já não somos filhos da antiga Aliança, na qual se olhava para o 

futuro esperando o cumprimento das promessas. Somos filhos do Evangelho, e quando 

escutamos a Palavra podemos dizer realmente: hoje se cumpre, pois entre nós está realmente 

presente Aquele que é o cumprimento de todas as promessas (cf. Lc 4,16-21; 24, 15-35. 44-

49). 

                                                 
8
 FILÃO DE ALEXANDRIA, Quis rerum 79. 

9
 Cf. SANTO AMBRÓSIO, De officiis ministrorum, I, 20, 88, PL 16, 50. 

10
 SANTO AGOSTINHO, Ennarrationes in Psalmos, 29, 16, PL 36, 224. 
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 Se é verdade que a celebração litúrgica “se mantém e se apóia principalmente na 

Palavra de Deus”
11

, pois, de fato, na celebração litúrgica, a Palavra é proclamada e explicada, 

de tal modo que os que dela participam podem aproximar-se do mistério da Palavra realizada 

na ação sacramental, é também verdade que a liturgia é o espaço privilegiado para a 

compreensão da Palavra (cf. Lc 24,13ss). Não existe espaço mais apropriado para deixar-se 

prender pela Palavra do que o espaço litúrgico e, substancialmente, o eucarístico, no qual a 

epíclese, ou a invocação unânime da comunidade dos fiéis, pode estar certa de que, mais uma 

vez, será atendida, graças à promessa feita pelo Senhor (cf. Mt 18,19; Lc 11,13). O mesmo 

dom do Espírito que faz reconhecer no pão e no vinho o corpo do Senhor, permite também 

reconhecer, segundo o ensino comum dos padres da Igreja e do próprio São Francisco
12

, a 

Palavra de Deus na letra da Escritura inspirada! 

 14. A Palavra pronunciada por Jesus não se limita a efetuar e realizar sua obra 

salvadora durante o ministério público do Redentor, mas continua sua ação e fecundidade na 

Igreja, particularmente quando é lida ou escutada na celebração litúrgica. Nela, o naquele 

tempo torna-se neste tempo, hoje. Desse modo, a assembléia litúrgica é muito mais do que 

uma simples manifestação da unidade do povo de Deus: é sacramento visível do Verbo, 

segundo uma expressão de Santo Agostinho, é o sacramento do Verbo que se faz ouvir 

particularmente nas celebrações litúrgicas, nas quais a Palavra adquire um sentido novo e 

mais forte. 

 Portanto, a proclamação da Palavra nas celebrações litúrgicas tem um primado 

absoluto sobre qualquer outra forma de leitura. Se ao rito litúrgico tirássemos a proclamação 

da Palavra, privá-lo-íamos de sua relação com as maravilhas realizadas por Deus na história 

da salvação e, assim, de sua capacidade de configurar o povo de Deus e de dar-lhe a 

identidade que nasce dos acontecimentos dessa história. 

 Se quisermos entrar no mistério da celebração litúrgica, busquemos na Palavra a luz 

que nos há de iluminar, pois celebração e Palavra têm seu centro em Cristo Jesus, ambas 

recordam o mistério de Deus, ambas o perpetuam, cada uma a sua maneira. Tendo presente o 

que acabamos de afirmar, a leitura orante da Palavra deve ser considerada preparação ou 

prolongamento daquilo que acontece na celebração litúrgica. 

 Nossa liturgia deve tornar-se cada dia mais vida; e para isso devemos declarar guerra à 

monotonia, que nos faz tomar a Palavra com cautela, mas não por respeito. O que fazer para 

que em nossas celebrações litúrgicas a Palavra tenha a importância que lhe é devida? Que 

caminhos usar para comentar a Palavra, aplicá-la à vida e deixar-nos iluminar por ela? 

 

TUA PALAVRA É LÂMPADA 

PARA MEUS PASSOS, 

LUZ EM MEU CAMINHO 

 

A Palavra de Deus na vida de Francisco 

 15. Na época em que São Francisco viveu, os cristãos simples e os leigos em geral 

tinham um difícil acesso à Bíblia. Dois eram os principais obstáculos para aproximar-se do 

texto sagrado: o alto custo dos manuscritos e a língua, pois muitos eram iletrados ou, ao 

menos, não dominavam o latim, língua comum para achegar-se ao texto bíblico. Somente uma 

elite intelectual e rica podia permitir-se o luxo de possuir uma Bíblia. Francisco não pertencia 

                                                 
11

 Lecionário promulgado por Paulo VI, Praenotanda 3. 
12

 Cf. 1Cle 1-3.6.11-12; 2Fi 33-34; 1Ct 2-7; 34-37; Test 4-5.10.12. 



 7 

a essa elite e, certamente, chama a atenção vermos o grande conhecimento que tinha da 

Escritura sagrada e o grande amor que nutria pela Palavra. 

 De fato, sua vida esteve toda marcada pela Palavra. No início de sua aventura 

evangélica, foi a Palavra que lhe mostrou o que devia fazer (cf. 1Cel 22), e no fim de seus 

dias, seria novamente a Palavra a acompanhá-lo em seu glorioso trânsito (cf. 1Cel 110). A 

Palavra foi sua companheira de caminhada em cada instante, até deixar-se penetrar totalmente 

por ela: “Já aprendi tantas coisas na Bíblia que para mim é mais do que suficiente meditar e 

recordar. Não preciso de mais nada, filho, conheço o Cristo pobre e crucificado” (2Cel 105). 

Não admira, pois, que todos os seus Escritos, das Orações às Regras, passando pela Cartas e 

pelas Admoestações, estejam repletos de citações bíblicas, até apresentar-se como autênticos 

mosaicos escriturísticos. A Palavra do Senhor é perfumada e Francisco, embriagado de sua 

fragrância (cf. 2Fi 2-3). 

 O simples e idiota Francisco, como ele próprio costumava se apresentar (cf. Ord 39), 

sem maior instrução, isto é, sem uma formação própria do clérigo ou do letrado de então, 

tinha tal conhecimento da Palavra que “penetrava nas realidades escondidas dos mistérios e o 

que era inacessível à ciência dos mestres, abria-se a seu afeto cheio de amor” (2Cel 102). Sem 

ser mestre na arte de falar, ele resolvia questões difíceis e, como Jó (cf. Jó 28,11), iluminava 

os pontos obscuros, chegando a revelar aquilo que o texto escriturístico escondia aos 

estudiosos. 

 16. Como era possível? A resposta nos é dada por São Boaventura: “Não admira, 

pois, que o santo tenha recebido de Deus a compreensão das Escrituras, já que, pela perfeita 

imitação de Cristo, trazia impressa em suas obras a verdade delas e, pela plena unção do 

Espírito Santo, possuía em seu coração o Mestre das sagradas letras” (LM 11,2). Se somente 

amando-o se conhece a Deus
13

, Francisco conhece a Deus e seus segredos ocultos na Palavra, 

porque ama. Se o Pai revela seus segredos aos simples (cf. Lc 10,21-22; Dn 2,22; Eclo 4,18), 

Francisco conhece esses segredos porque escuta a Palavra com coração pobre e disponível, 

como Maria (cf. Lc 2,19.51). Se se conhece a Palavra na medida em que é posta em prática, 

Francisco a conhece porque não era um ouvinte surdo da Palavra, mas se apressava a vivê-la 

imediatamente: “É isto que eu desejo cumprir com todas as minhas forças” (LTC 25). Seu 

conhecimento da Escritura não era especulativo, mas sapiencial. Para ele, a Palavra não era 

um texto de ontem, mas de hoje e para o hoje de Francisco, como aparece quando diz: o 

Senhor me disse no Evangelho..., e não, naquele tempo disse Jesus, como era normal citar os 

ditos de Jesus. Francisco não estudou, mas viveu a Palavra, com simplicidade e pureza, tal 

como declara ter escrito sua Regra, que quer ser apenas um eco do Evangelho (cf. 2Cel 208). 

 Mas Francisco cresceu na compreensão da Palavra graças à meditação assídua daquilo 

que escutava. Era tão fiel a essa prática que não podia deixar de escutar a Palavra nem nos 

dias de sua enfermidade. Prova-o especialmente o fato de ter mandado escrever um 

evangeliário (copiar a Bíblia toda era caro demais) para seu uso. Desse modo, a Palavra, 

escrita na Antiga Aliança sobre pedra (cf. Ex 31,18), gravava-se agora em seu coração (cf. 

2Cel 102), graças também à memorização daquilo que escutava. Isso permitia-lhe meditar e 

saborear constantemente a Palavra, mesmo sem ter o texto diante de si, e permitia que a 

Palavra germinasse e frutificasse diariamente em sua vida. 

 Por isso, não é de estranhar que, na Palavra, Francisco encontrasse o dinamismo mais 

profundo de sua vida evangélica, o motor de arranque de sua caminhada espiritual. Como os 

Padres da Igreja, lendo a Bíblia, não lia simplesmente os textos escritos por mão de homem, 

mas por Cristo vivo e Cristo lhe falava. Encontrando-se com a Palavra, o Poverello não se 

encontrava com um texto a ser interpretado, mas com o próprio Cristo, que pede para ser 

escutado. Para ele, escutar a Palavra não era ler um livro, mas acolher o Cristo vivo, participar 

                                                 
13

 Cf. São Gregório Magno, Commento morale a Giobbe 2, II, X, 13, Città Nuova Editrice, vol 1-2, Roma 1994, 

144. 
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do Banquete da vida, no qual o próprio Cristo se faz nosso alimento. Deus se fez homem, fez-

se Eucaristia, fez-se Palavra. Por isso, Francisco nutria-se da Palavra como do Pão e do Vinho 

eucarísticos, e a Palavra oferecia-se a ele com a profundidade de Cristo: “Entremos amanhã 

bem cedo na igreja – dirá a Bernardo – e, tomando o Evangelho, peçamos o conselho a 

Cristo” (2Cel 15). Esta verdade explica muitas coisas na vida de Francisco. 

 17. Para Francisco, as santas Palavras são sinais sensíveis da presença real – 

corporaliter – atual e vivificante de Cristo, como o são o Pão e o Vinho eucarísticos. Para ele, 

a Palavra, como a Eucaristia, são um prolongamento da encarnação (1Cl 1-3). Na palavra, 

como na Eucaristia, Deus se revela e atua; a Palavra, como a Eucaristia, aproxima-nos do 

coração de Deus e nos salva. Acolher a Palavra é acolher a vida, rejeitar a Palavra é rejeitar a 

vida, que se oferece a nós também, e sobretudo, na Eucaristia (cf. 2Cel 209). Mesmo 

acostumados a ler essa verdade nos documentos do Vaticano II (cf. DV 21), tal comparação 

não deixa de nos surpreender. Para Francisco é uma evidência de fé: “E saibamos todos 

firmemente que ninguém pode salvar-se, a não ser através das santas palavras e do sangue de 

nosso Senhor Jesus Cristo, que os clérigos pronunciam, anunciam e administram” (2Fi 34). 

 Essa fé na presença real de Cristo em sua Palavra é o que explica a profunda 

veneração de Francisco pela Palavra: “Admoesto e exorto a todos os meus irmãos em Cristo a 

que, onde encontrarem as palavras divinas escritas, da maneira como puderem, venerem-nas 

e, no que lhes compete, se elas não estiverem bem colocadas ou se em algum lugar estiverem 

dispersas sem a devida honra, recolham-nas e guardem-nas, honrando o Senhor nas palavras 

que ele falou” (Ord 35-36). E o que pedia a seus irmãos, ele próprio o fazia, como 

pessoalmente anota Frei Leão no breviário que se conserva no protomosteiro de Santa Clara 

em Assis: “Ouvido ou lido o Evangelho, o bem-aventurado Francisco beijava sempre o 

Evangelho com a máxima reverência ao Senhor”. E não vejamos nesta atitude de profunda 

veneração pelo texto sagrado um sinal de fundamentalismo ou de integralismo, mas a 

expressão exterior de uma profunda atitude de fé diante da Palavra de Deus. 

 18. Por outro lado, para Francisco, o acolhimento da Palavra permanece sempre 

profundamente enraizado numa dimensão eclesial. Da Igreja, Francisco recebe a Palavra e 

dela, a luz para interpretá-la (cf. 1Cel 22). Para o Poverello, a Palavra é dada à Igreja e nela 

cresce pela fé e pela comunhão dos fiéis. A convicção da eclesialidade da Palavra leva-o 

também a “honrar e venerar a todos os teólogos e aos que nos administram as santíssimas 

palavras divinas, como a quem nos administra espírito e vida” (Test 13). Assim, a 

compreensão da Palavra insere-se na vida da Igreja. 

 Francisco viveu em clima de escuta atenta da Palavra e esta transformou sua vida. Não 

estranha, pois, que nas últimas exortações aos irmãos “antepôs o santo Evangelho às demais 

instituições” (2Cel 216). Era o mais belo presente que recebera do Senhor e o melhor que 

poderia deixar a seus irmãos. 

 À luz do que se disse, é justo que nos perguntemos: Como me comporto diante do 

texto da Escritura sagrada? Que atitudes interiores e que comportamentos exteriores tenho em 

relação à Palavra de Deus? Como entendo a relação entre Palavra de Deus e Igreja? Em mim 

e em minha Fraternidade, existe uma escuta genuína da Palavra de Deus? Que aspectos 

deveria esclarecer e reforçar em minha relação com a Palavra? 

A Palavra de Deus em nossa vida 

 19. Em nossos dias, depois de um longo e forçado exílio a que foi submetida a 

Palavra, e graças particularmente ao Concílio Vaticano II, percebe-se uma fome e uma sede 

sempre maior da Palavra de Deus, como já dizia o Profeta (cf. Am 8,11-12), e até podemos 

dizer que, na Igreja, assistimos a uma verdadeira primavera da Palavra; basta ver o interesse 
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que a Sagrada Escritura suscita entre clérigos, religiosos e leigos. Certamente, trata-se de uma 

necessidade vital à qual deve-se dar uma resposta, pois é o próprio Deus que a suscita. 

 São muitos os irmãos e irmãs que contribuem ativamente para esta primavera da 

Palavra. Entre nós, são cada vez mais os que, com os sacramentos da Eucaristia e da 

Reconciliação, fazem da Palavra o verdadeiro alimento de suas vidas, viático em seu 

caminhar, estímulo primário para sua conversão, força para a missão, luz em suas buscas de 

sentido, guia para o correto discernimento sapiencial da realidade que estão vivendo e das 

opções de futuro, solicitação a fazer, isto é, a pôr em prática a Palavra (cf. Lc 8,21), e fonte de 

perene consolação e esperança. São sempre mais os irmãos e irmãs que encontram prazer e 

alegria nas santíssimas Palavras e obras do Senhor, e com elas movem os homens ao amor de 

Deus, com gozo e alegria (Ad 20,1-2). São sempre mais os irmãos e irmãs que reconhecem e 

garantem o primado da Palavra em suas próprias vidas e na missão que lhes foi confiada, 

empenhando-se frequentemente na leitura orante da Palavra, na criação e animação de grupos 

bíblicos entre os leigos e religiosos, como também numa pregação que tem gosto de Palavra e 

permite que os fiéis a degustem. Todos estes são de Deus, porque escutam a Palavra de Deus 

(cf. Jo 8,47; Ord 34). 

 Aqui, quero agradecer o trabalho de tantos professores de Sagrada Escritura que 

partem o pão da Palavra nas escolas. Por própria experiência, conheço a preparação assídua e, 

portanto, o duro trabalho que isso comporta, mas também a alegria e o proveito que se 

experimenta. Particular menção merecem os irmãos que incansavelmente trabalham em nossa 

Faculdade de Ciências Bíblicas e Arqueologia de Jerusalém. A eles minha gratidão pessoal, 

pois é muito o que devo a este Centro, e o agradecimento em nome de toda a Ordem por seu 

trabalho em favor da Palavra. Gratidão e agradecimento também aos Estudos Bíblicos 

Franciscanos de Hong Kong e de Tóquio pelo monumental trabalho realizado na tradução dos 

textos bíblicos,  respectivamente para o chinês e o japonês, e hoje, pela grande difusão bíblica 

que fazem na China e no Japão. Finalmente, minha gratidão se estende a todos aqueles que se 

esforçam por ser terra boa e docilmente acolhem a semente da Palavra em seus corações; e a 

quantos, através da pregação e/ou qualquer outra atividade apostólica ou intelectual, que 

sempre deverá ser apostólica, dizem, anunciam e administram aos outros as santas palavras 

(cf. 2Fi 33-34; 2Cl 4-6). 

 20. A quantos vivem submersos nessa corrente de encontro e difusão da Palavra, 

chegue minha palavra de estímulo para que jamais diminua seu compromisso em favor da 

Palavra. Porém, a quantos ainda não estão nessa corrente, minha palavra quer ser de exortação 

e convite, fraterno e premente ao mesmo tempo, a fim de que, como Maria de Nazaré, modelo 

vivo do encontro com a Palavra (cf. Lc 1,38; 2,19.51) abram-se a ela e a gerem em suas vidas; 

e a exemplo de Francisco, modelo de escuta operante e sem glosa (1Cl 22), acolham a Palavra 

de todo o coração e diariamente perscrutem as Escrituras, como os cristãos da Beréia (At 

17,11). 

 “Ouvi, senhores filhos e irmãos meus, prestai atenção às minhas palavras (At 2,14). 

Inclinai o ouvido de vosso coração (cf. Is 55,3) e obedecei à voz do Filho de Deus” (Ord 52), 

exorta-nos o pai e irmão Francisco. Se hoje como ontem é urgente conhecer melhor o homem 

Jesus, reconhecido como Cristo e confessado como o Senhor, não temos outro caminho para 

chegar a esse objetivo senão tomar nas mãos o livro das Escrituras, abrir-lhe as portas de 

nossos corações e oferecer escuta e acolhida à Palavra. Se nosso coração arde no desejo de 

sair da insignificância ou da prostração de nossos cotidianos fracassos, não temos outro 

caminho senão deixar-nos possuir pela Palavra e dar-lhe amplo espaço em nossas vidas. Ser 

possuído pela Palavra e por Cristo é a mesma coisa. Se quisermos recriar e refundar nossa 

vida e missão, não nos resta outra saída senão abrir espaço à Palavra, relê-la, estudá-la, 

meditá-la, acolhê-la num coração vazio e pobre, sussurrá-la dia e noite (cf. Sl 1,2), para então 

vivê-la e celebrá-la. 
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 Freqüentar a Palavra, aproximar-nos dela, rondá-la e cortejá-la, fazer-lhe silêncio, 

escutá-la, familiarizar-nos com ela, guardar como um tesouro no cofre da memória essa 

Palavra, que, em dado momento, fez arder nosso coração (cf. Lc 24,32), deixar-nos 

surpreender por ela, permitirá que nos movamos ao ritmo da música de Deus, como 

Francisco, e nossa vida recuperará juventude, o cansaço ficará para trás e nossa caminhada ao 

encontro de Cristo, dos homens e mulheres, nossos irmãos, será “em corrida rápida e com 

passo ligeiro” (2In 12), sem deixar-nos “envolver pela amargura e o desânimo” (3In 11), e 

podemos “ir com mais segurança pelo caminho dos mandamentos do Senhor” (2In 15). 

 “A Palavra de Deus é fonte de vida consagrada” – afirmou-se no Congresso 

Internacional da vida consagrada, realizado em Roma, em 2004. “Crescer na vida de fé e criar 

comunidade é o resultado de ouvir a Palavra. Alimentados pela Palavra, transformamo-nos 

em servos da Palavra na tarefa da evangelização. A paixão pela Palavra nos leva à paixão pela 

humanidade. Ouvir a Palavra estimula um clima de relações interpessoais”. Na medida em 

que nos aproximamos da Palavra e a tornamos vida, nossas diferentes visões da realidade irão 

convergindo até se encontrarem numa comunhão profunda. 

 A razão última de nosso estilo de vida chamado consagração nada mais é que, de um 

modo ou de outro, ter escutado a Palavra. Todos os fundadores, e bem podemos dizer, 

especialmente Francisco e Clara, foram guardas da Palavra, ouvintes incansáveis da Palavra e 

fizeram de suas vidas uma resposta firme e profética da Palavra. A vida consagrada e, com 

ela, a vida franciscana de hoje necessitam espelhar-se na Palavra e enfeitar-se com ela. 

Somente a partir da Palavra poderão nascer de novo (Jo 3,3) e ganhar valor, caminhar com 

lucidez e audácia com os olhos postos no futuro (cf. VC 110) e, desse modo, não ser apenas 

memória, mas também profecia de futuro (NMI 3), viver o presente com paixão e abraçar o 

futuro com esperança (NMI 1). 

 A vida consagrada e, com ela, a vida franciscana, são chamadas a percorrer um longo 

êxodo de busca e de renovação que já não tem volta. Com muitos homens e mulheres, nossos 

contemporâneos, somos mendicantes de sentido (Sfc 6). A partir da escuta da Palavra, nossa 

vida será, no presente e no futuro, como o foi no passado, proposta alternativa e de fronteira. 

A Palavra nos convida a isso, impele-nos e nos convoca. A partir da e com a Palavra, nossas 

vidas serão testemunho de uma palavra que não se pode calar, de uma razão que não se pode 

ocultar, de uma convicção que se necessita partilhar. Com o fogo da Palavra, nosso coração 

arderá e nossa vida encontrará o ritmo de Deus, que é sempre jovem e atual, que jamais passa. 

A Palavra tem uma força transformadora impressionante e, se nossa vida se deixar tocar pela 

Palavra, transformar-se-á sem dúvida alguma: a rotina dará lugar à novidade evangélica, o 

cansaço, à coragem, a resignação, à lucidez e à audácia, os medos, à liberdade. Quando 

formos capazes de abandonar-nos à Palavra, de confiar nela, de apostar tudo numa única 

carta, aconteça o que acontecer, ficará em nós um sabor intenso que nos garante que somos de 

Deus e para Deus, que não estamos sós. Se nossa vida se puser à escuta da Palavra e se deixar 

levar por ela, encontrará novas paragens e novas sendas para tornar o caminho mais 

suportável e alegre. É necessário abrir espaços pessoais e comunitários à Palavra. Nosso 

futuro, como o futuro de toda a vida consagrada, está em deixar-nos fazer pela Palavra. 

 21.  A graça do VIII Centenário da fundação de nossa Ordem e do carisma 

franciscano será uma festa, uma ação de graças da Fraternidade universal e de toda a Família 

se, como nos convida o Pai e Irmão Francisco, abrirmos “os ouvidos de nosso coração para 

escutar atentamente a voz do Filho de Deus” (Ord 6), que faz ressoar a alegre notícia do amor 

de Deus pela humanidade. A graça das origens será provada pelos irmãos e irmãs somente se 

nos comprometermos com a Palavra e permanecermos fiéis às palavras, vida e doutrina e ao 

santo Evangelho de Jesus Cristo (2Fi 39). 

 Nós, que prometemos observar o Evangelho (RB 1,1), somos chamados a ser morada 

do Espírito do Senhor (cf. Jo 14,23), esposos, irmãos e mães de nosso Senhor Jesus Cristo (cf. 
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Mt 12,50), acolhendo a mensagem de Jesus e guardando sua Palavra em nossos corações, para 

depois gerá-la e dá-la à luz em nossas vidas, pois só assim o Espírito descerá sobre nós (cf. Is 

11,2). 

 Se guardarmos sua Palavra e seguirmos seus caminhos, viveremos e cresceremos; mas 

se nosso coração se afastar dela, morreremos sem remédio (cf. Dt 30,15-18). Não podemos 

deixar-nos matar pela letra, mas temos de seguir o espírito da Palavra divina e deixar-nos 

vivificar por ela (Ad 7,3-4). Sem a Palavra, guardada no coração e dada à luz na cotidianidade 

de nossa vida, morrerão o encanto e a canção de nossa existência, apagar-se-á a vida no olhar 

e no coração, ter-se-ão petrificado os sentimentos, secará o manancial da esperança. Sem a 

Palavra, haverá – ó desgraça – morte sem remédio! 

 A Palavra, mediante a qual fomos feitos e remidos, ainda hoje continua a levar-nos da 

morte para a vida (1Jo 3,14). O milagre operado na vida de Santo Agostinho, mediante o qual 

se viu curado da escravidão da carne ao escutar um texto da carta aos Romanos (cf. Rm 

13,11ss), continua a realizar-se em muitos homens e mulheres de nossos dias. Se os sete 

sacramentos são sinais que se vêem, a Palavra é um sacramento que se ouve, um sinal que, 

através de palavras humanas, nos permite entrar misteriosamente em contacto com a viva 

verdade e vontade de Deus e ouvir a própria voz de Cristo que, como ao paralítico, cura nossa 

paralisia e nos possibilita caminhar (Jo 5,1ss) ou, como ao cego de nascimento, abre nossos 

olhos para que possamos ver (cf. Jo 9,7). As águas de Israel, que curaram a lepra de Naamã, o 

sírio (cf. 2Rs 12.14), são para os santos Padres as divinas Escrituras. Elas continuam a curar 

nossas enfermidades, conforme testemunha a própria Escritura: “Não foi erva nenhuma que 

os curou, nem alguma pomada, mas sim tua palavra, Senhor, que tudo cura” (Sb 16,12). 

 22. Queridos irmãos e irmãs: o Amém, a testemunha fiel, que está fora e chama, 

convida-nos a abrir-lhe a porta que a separa dos que estamos dentro: “Eis que estou à porta e 

bato; se alguém ouvir minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e juntos faremos a 

refeição” (Ap 3,20). Temos dificuldades para crer que somos desejados pelo Senhor, e que é 

ele quem busca nossa presença (cf. Gn 3,8-9). Abramos a porta à Palavra, deixemo-nos 

habitar por ela, e com ela entrará e habitará em nossa casa muita gente ferida por experiências 

de fracasso, de solidão, de fragilidade e de desamor. E então, eles próprios nos ajudarão, 

como experientes escribas, a traduzir, compreender, discernir, intuir e decodificar a Palavra 

que chega a nós escondida por trás do gritos silenciosos da humanidade sofredora. 

 Queridos irmãos e irmãs, em nossas vidas, demos a primazia à Palavra, de forma que 

seja Ele, Cristo Senhor, e somente Ele, o Senhor absoluto de nossas vidas, como o foi da vida 

de Francisco e de Clara. E então seremos felizes: “Feliz aquele que... se compraz na lei do 

Senhor e recita sua lei dia e noite! Ele é como árvore plantada à beira da água corrente, que 

produz fruto a seu tempo e sua folhagem não murcha” (Sl 1,1-3). 

 Veneremos e acolhamos cuidadosamente as Escrituras, porque são Palavra de Deus, 

assim como nos ensina Francisco, seguindo nisso os Padres. Um deles, Orígenes, disse aos 

cristãos de seu tempo e hoje a nós: “Vós que estais acostumados a participar dos divinos 

mistérios, quando recebeis o corpo do Senhor o conservais com todo o cuidado e toda a 

veneração para que nenhuma partícula caia ao chão, para que nada se perca do dom 

consagrado. Afinal, estais convencidos de que é uma culpa deixar cair os fragmentos por 

descuido. Portanto, se para conservar seu corpo sois tão cautelosos – e é justo que o sejais – 

sabei que descuidar da Palavra de Deus não é culpa menor do que descuidar de seu corpo”
14

. 

 Que importância tem a Palavra de Deus em minha vida? Que lugar ocupa em meu dia? 

Que todas as manhãs o Senhor abra nossos ouvidos para escutar como discípulos e, assim, 

poder dizer uma palavra de alento a quem está cansado (cf. Is 50,4). 

                                                 
14

 Orígenes, In Exodum, hom. 13,3. 
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FALA, SENHOR, 

QUE TEU SERVO ESCUTA 
 

A leitura orante da Palavra 

 23. Nesta terceira parte da carta, meus caros irmãos e irmãs, desejo apresentar-lhes 

um método que nos leva a ver a Escritura sagrada como um organismo vivo e que nos 

interpela; uma leitura que nos leva a estabelecer um relacionamento pessoal com o texto. 

Trata-se, como bem intuíram, da leitura orante da Palavra. Sei muito bem que não é o único 

método de orar com a Palavra de Deus; porém, comunico-lhes aquilo que, há muito tempo, 

venho praticando, e que tem o mérito de ter alimentado a espiritualidade de muitos homens e 

mulheres durante séculos. 

 A leitura orante da Palavra é a arte que procura realizar a passagem do texto bíblico 

para a vida e se apresenta como um precioso instrumento que pode ajudar-nos a superar o 

abismo que muitas vezes percebemos entre fé e vida, entre espiritualidade e cotidianidade. A 

leitura orante da Palavra não é uma simples prática de piedade; é um método que visa a pôr 

em prática da palavra escutada; é uma hermenêutica existencial da Escritura que, antes de 

mais nada, leva o fiel a buscar Cristo na página bíblica, a pôr a própria vida em diálogo com a 

pessoa de Cristo que se nos revela e, finalmente, a ver iluminada com nova luz a própria vida 

cotidiana. 

 A leitura orante da Palavra é essencial e indispensável para o crescimento da fé 

naqueles que se dizem discípulos e missionários do Verbo do Pai e, sobretudo, de todos que 

professamos o Evangelho como nossa regra e vida (RB 1,1). De fato, se, como dissemos, é 

verdade que a celebração litúrgica é o lugar em que o naquele tempo se transforma em hoje, 

também é verdade que, particularmente através da leitura orante da Palavra, nos apropriamos 

dela e a personalizamos, deixando-nos instruir pelo próprio Deus (cf. Jo 6,45). Na liturgia, 

Deus fala ao povo; na leitura orante da Palavra, Deus fala a mim diretamente; e aquilo que na 

liturgia é diálogo com o povo, na leitura orante da Palavra esse diálogo se faz único e pessoal. 

Se a liturgia manifesta visivelmente a Igreja, a leitura orante da Palavra permite que cada um 

de nós se sinta Igreja: “Eu Igreja”, dizia São Bernardo
15

. 

 24. Entre nós, alguns resistem a adotar como método de oração a leitura orante da 

Palavra, por julgarem que é um método próprio e exclusivo da tradição monástica. Nada mais 

falso, meus caros irmãos e irmãs. O método da leitura orante da Palavra já estava em uso no 

judaísmo (cf. Ne 8,1ss), foi também utilizado por Jesus na sinagoga de Cafarnaum (cf. Jo 

6,26ss) e de Nazaré (Lc 4,17ss), assim como na liturgia celebrada com os discípulos de 

Emaús (cf. Lc 24,13ss) e, já no princípio, foi herdado pela igreja primitiva (cf. 2Tm 3,14-16). 

Desde então, gerações de cristãos oraram por este método, nutrindo solidamente sua fé com 

uma profunda espiritualidade bíblica. Um desses cristãos que deu um primado claro em sua 

vida à Palavra de Deus e que orou com o método da leitura orante da Palavra, como já vimos, 

foi nosso pai e irmão Francisco. 

 Os santos Padres não cessaram de convidar os cristãos a adotar este método de oração. 

Dentre todos eles, baste citar São João Crisóstomo, que recomendava o método ao povo que 

lhe fora confiado. Suas palavras parecem-me muito apropriadas no contexto ao qual fiz 

referência anteriormente: “Alguns dizem que não são monges... Ora, nisso vos equivocais – 

diz Crisóstomo – porque pensais que a Escritura seja somente para os monges; embora, ao 

contrário, seja mais necessária para vós, queridos fiéis, que estais no mundo. Existe algo mais 
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 Cf. São Bernardo, In Canticum Serm., 57,3, PL 183, 105; cf. Orígenes, In Canticum Canticorum, hom. 1,7, in 

Sources Chrétiennes 37,95. 
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grave e mais pecaminoso do que não ler a Escritura e crer que a leitura seja inútil e não sirva 

para nada?”
16

 E Crisóstomo continua a recomendar a seus fiéis: “Voltai para casa e preparai 

duas mesas: uma com os pratos da comida, outra com os pratos da Escritura”
17

. E mais: 

“Quando voltardes para casa – dirá em outra ocasião – tomai a Escritura e... voltai a ler e 

repeti o que tendes escutado
”18

. 

Caros irmãos e irmãs, se isso é válido para todos os fiéis que desejam tornar-se 

cristãos adultos, passando do bom para o melhor, o que dizer daqueles que, como nós, 

professaram viver segundo o santo Evangelho? 

 É verdade que este método entrou em crise na Idade Média, por causa de uma leitura 

que tendia mais para a quaestio e a disputatio do que para a meditação e a oração. Mas hoje, 

graças ao Vaticano II, depois de um exílio forçado da Palavra e do método da leitura orante da 

Palavra na vida de muitos cristãos, a Palavra foi libertada e assistimos a uma nova epifania da 

Palavra de Deus na comunidade cristã. Por outro lado, é o próprio Concílio a propor a todos 

os fiéis o método da leitura orante da Palavra: “O Santo Sínodo recomenda a todos os fiéis 

cristãos, principalmente aos religiosos a que, pela freqüente leitura das divinas Escrituras, 

aprendam a eminente ciência de Jesus Cristo” (DV 25). Os Lineamenta, propostos à nossa 

atenção em vista do próximo Sínodo, afirmam: “Deve-se estimular vivamente sobretudo essa 

prática da Bíblia que remonta às origens cristãs e que acompanhou a Igreja em sua história. 

Tradicionalmente, chama-se Lectio divina, com seus diversos momentos (lectio, meditatio, 

oratio, contemplatio)
19

. 

 Ao estimular a todos os irmãos e irmãs a assumir a leitura orante da Palavra como 

principal método de iniciação à vida espiritual e de seu desenvolvimento, convido-os também 

a se perguntarem: Que ressonância têm as palavras do Concílio e dos Lineamenta em minha 

vida e na vida de nossas Fraternidades? São muitos os leigos, para não falar dos religiosos, 

que levaram muito a sério esse premente convite da  Igreja. E nós? 

 

Método da leitura orante da Palavra 

 25. Como já vimos no texto citado dos Lineamenta, tradicionalmente a leitura 

orante da Palavra prevê quatro momentos: leitura, meditação, oração e contemplação. Esses 

quatro momentos têm a finalidade levar o fiel a um aprofundamento progressivo do texto 

bíblico, de forma que a leitura conduza ao encontro com o Senhor e, desse modo, a realizar 

uma verdadeira transformação da própria vida. A leitura orante da Palavra situa a vida do fiel 

na tensão evangelicamente fecunda da conversão, pois o processo que nela se realiza é um 

itinerário que da leitura e escuta da Palavra leva ao conhecimento e do conhecimento leva ao 

amor e a uma vida nova, em conformidade com a vontade do Senhor. Assim, a leitura do 

texto bíblico se transforma em martyria, em testemunho da Presença, que encontra seu mais 

elevado cumprimento no dom da própria vida por amor. 

 Aquilo que diremos sobre o método da leitura orante da Palavra não pretende ser um 

esquema rígido. A leitura orante da Palavra é um caminho para Deus e, como qualquer 

caminho, também este deve ser proporcional ao passo, à força e ao ritmo do caminhante. O 

resultado para o qual se deve tender não é a realização de um esquema, mas a livre utilização 

dele para conseguir o encontro com Deus através da Palavra lida, escutada, acolhida, orada, 

contemplada e vivida nos dias feriais de nossa existência. 

 Por motivos de praticidade, indico como momentos da leitura orante da Palavra os 

seguintes: Leitura/escuta, meditação/assimilação, oração/contemplação, prática/anúncio. 
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 São João Crisóstomo, In Matthaeum, 2,5, PG 57,30. 
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 São João Crisóstomo, In Matthaeum 5,1, PG 57, 55. 
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 São João Crisóstomo, In Genesim, 6,2, PG 54, 607. 
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 Sínodo dos Bispos, Lineamenta 25. 
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 Leia/escute: o que diz o texto? 

 26. A leitura não só é o primeiro passo da leitura orante da Palavra, mas é também 

a porta que nos abre ao entendimento e à compreensão da Palavra, assim como à oração com 

ela. A leitura não é um fim em si mesma, mas deve orientar para a interiorização da Palavra e 

para o diálogo de meditação. Contudo, para que cumpra essa missão é necessário saber ler. 

Uma leitura inteligência e proveitosa, entre outras coisas comporta: 

a. Leitura programada. A leitura da Palavra exige a dedicação de um tempo 

determinado, que favoreça a calma, o silêncio, a solidão. A leitura, como a 

oração para a qual tende, não pode ser feita nos restos de tempo, em tempos a 

preencher. Para que a leitura seja eficaz é necessário reservar-lhe um tempo 

considerado importante, e ser fiel a ele. Em sua jornada, que espaço ocupa a 

leitura orante da Palavra? Por que? 

b. Leitura atenta e em silêncio. Em nossos dias, a disciplina da vigilância e a 

atenção tornou-se uma arte difícil, também para nós, assediados que estamos 

por mil chamadas à extroversão, distraídos por muitos ruídos que nos vêm de 

fora e que ressoam por dentro. Ao invés de sermos porteiros vigilantes (cf. Mc 

13,34) para acolher a Palavra, fazemos parte de uma geração de sonolentos, 

surdos, cegos e mudos, prisioneiros das redes vazias da trivialidade, fracos de 

espírito, que pisam constantemente no acelerador para fugir da realidade. As 

palavras vão se acumulando nas prateleiras de nosso coração, as idéias, os 

discursos, os raciocínios, as opiniões e os comentários vão ocupando todos os 

seus ângulos e devoram esse espaço de deserto e silêncio ao qual Deus nos quer 

atrair; e sua Palavra permanece no umbral de nossa casa, porque a porta está 

fechada e não há resposta a seu chamado. 

Se perdermos o hábito da atenção, leremos o texto, mas a Palavra não nos 

surpreenderá; provavelmente cresceremos na ilustração, mas não na sabedoria 

do coração; consultar-nos-ão como peritos, mas em nossas respostas não existirá 

a vibração que, por trás delas, faz intuir um coração deslumbrado e habitado 

pela palavra. Por outro lado, uma leitura sem silêncio exterior não nos levará à 

compreensão do texto e à oração (cf. Mt 6,6). O conhecimento de Deus, objetivo 

último da leitura, exige tempo e, como diz Guilherme de Saint-Thierry, 

“silêncio e segredo”
20

. A leitura orante da Palavra exige uma cura de silêncio. 

Numa sociedade como a nossa, somos chamados a recuperar espaços de 

silêncio, fazer deserto, para garantir nosso equilíbrio interior e psicológico, para 

contemplar o mundo e os outros com os olhos do coração, os únicos que podem 

penetrar nas profundidades e, sobretudo, para escutar a voz de Deus que fala e 

que para todos tem algo de novo a dizer. Estamos dispostos a isso? 

c. Leitura assídua. Ler com proveito exige também assiduidade. Uma leitura 

ocasional não edifica, mas nos torna instáveis. Na leitura da Palavra, a 

assiduidade é necessária, pois somente ela produz a familiaridade e a 

familiaridade produz e aumenta a fé, como diz o grande conhecedor da Palavra 

São Jerônimo
21

. Somente a assiduidade na leitura levar-nos-á à assimilação da 

Palavra, até torná-la parte de nós mesmos. Somente uma leitura assídua levar-

nos-á à oração, robustecerá a fé e transformará nossa vida à imagem e 

semelhança da Palavra. “Lê com freqüência as divinas Escrituras... o Livro 

santo jamais saia de tuas mãos”, aconselha São Jerônimo
22

, e Santo Isidoro de 
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 Cf. Guilherme de Saint-Thierry, Super Cantica Cantocorum, 1,28, em Sources Chrétinnes 82, 109. 
21

 Cf. São Jerônimo, Epistula ad Eustochium, 22, 17, PL 22, 404. 
22

 São Jerôniomo, Epistula ad Nepotianum, 52, 7, PL 22,527. 
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Sevilha adverte: “Quem quiser estar sempre unido a Deus deve ler com 

freqüência as Escrituras”
23

. Somente quem ler assiduamente pode entrar na 

intimidade da Palavra e descobrir seus segredos. Talvez por esse motivo, depois 

de pedir a todos os irmãos que acolham benignamente com amor divino as 

fragrantes palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, Francisco admoesta: “E os que 

não sabem ler, façam-nas ler com freqüência” (1Fi 19-20). Com que freqüência 

você se dedica à leitura orante da Palavra? Está satisfeito? 

d. Leitura de fé. Não se trata de uma leitura de caráter intelectual, mas sapiencial, 

espiritual, quer dizer: uma leitura que parte da certeza que é o Espírito que 

inspira a Palavra e a explica. Não se trata de ler e aproximar-nos de uma palavra 

humana, mas de uma Palavra que confessamos ser Palavra de Deus. Com a 

leitura, não se trata de saciar nossa curiosidade intelectual, mas de encontrar-se 

com a Palavra, de saborear a Palavra que é Cristo. Isso pressupõe a fé, a única 

que nos leva a descobrir, por trás das palavras, a Palavra da vida. Sem a fé, a 

leitura será uma leitura morta e estéril, por mais erudita que seja. Ler a Palavra 

sem fé seria, no dizer de Kierkegaard, como contemplar o espelho sem ver-se 

nele. Se a fé, somente a leitura não nos manifestará o mais íntimo de nosso ser, 

não questionará nossa vida e, portanto, não poderá transformar-nos. Uma leitura 

da Palavra que não seja na fé não só não dará os frutos que seriam de esperar, 

mas produzirá a morte: “a letra mata, mas o espírito dá vida” (2Cor 3,6). 

Somente uma leitura feita com os olhos da fé há de dispor-nos a escutar e a 

acolher a mensagem da Palavra, por mais difícil e radical que pareça, com um 

coração aberto e disposto. Nesse contexto, é sumamente importante recordar 

que a leitura orante da Palavra, ou a lectio divina, é uma leitura feita a dois: o 

Espírito que a inspirou e a torna verdadeiramente Palavra viva em quem a lê, e 

nós. Sem o Espírito, e continuamos a falar de fé, não encontraremos na Palavra 

o Verbo de Deus. Uma leitura feita com fé leva-nos a uma leitura epiclética, 

que produzirá em nós a compreensão, a iluminação, a docilidade e o vazio 

necessário para deixar-nos habitar pela Palavra e, como Maria, gerá-la em nossa 

vida. Como estamos com a fé quando lemos a Escritura sagrada? Como nos 

colocamos diante da Palavra, como palavra humana ou como Palavra de Deus? 

Acolho ou domestico as exigências radicais do Evangelho? 

e. Leitura contínua. Procurar textos segundo o próprio gosto é reduzir a Escritura a 

um livro no qual se busca o que se quer encontrar. Por isso, é recomendável 

fazer a leitura orante da Palavra baseando-se no lecionário ou fazendo uma 

leitura continuada da Sagrada Escritura ou de um de seus livros. Somente assim 

evitar-se-á cair num puro subjetivismo. A compreensão do texto, exigida pela 

leitura orante da Palavra, depende da familiaridade com todo o texto bíblico, de 

modo que um texto possa ser compreendido e comentado com outro texto. É 

necessário ler a Bíblia com a Bíblia. Por isso, podemos e, na medida do 

possível, é necessário que nos sirvamos dos instrumentos ao nosso alcance e que 

nos ajudem a uma melhor compreensão do texto, como pode ser um bom 

comentário, sem esquecer, porém, que a Palavra de Deus nos foi dada para a 

unção espiritual e para a caridade, não para a simples erudição ou a simples 

cultura. Deixo-me iluminar e julgar pela Palavra ou sou daqueles que buscam 

ser justificados por ela em tudo o que fazem e dizem? 

f. Leitura eclesial. A Igreja é o corpo no qual a Palavra pode ressoar 

verdadeiramente como aquilo que é: Palavra de vida. A Igreja, que não é dona 

da Palavra, guarda-a e a interpreta autenticamente graças à ação do Espírito que 
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a assiste. Só a comunhão com ela, vivida em plena docilidade ao Espírito, único 

verdadeiro exegeta da Palavra, pode livrar-nos do subjetivismo interpretativo, 

do arbítrio e do consumismo privado da Palavra. Francisco, conforme já 

dissemos, adverte-nos sobre tudo isso e nos ensina a ler a Palavra em comunhão 

com a Igreja. 

A leitura orante da Palavra só é possível no contexto eclesial e, por isso, 

comunitário, mesmo quando é feita individualmente. A Palavra, nascida na 

comunidade de fé, é compreendida na comunidade, e por isso a vida fraterna em 

comunidade fomenta a redescoberta da dimensão eclesial da Palavra: acolhê-la, 

meditá-la, vivê-la juntos, comunicar as experiências que dela afloram e assim 

entrar numa autêntica espiritualidade de comunhão (CdC 24). 

A leitura da Palavra, com todos os requisitos dos quais falamos, deve estar 

acompanhada da vontade de escutá-la. “Ouve, Israel” (Dt 4,1; 5,1; 6,4-9), é o 

convite que ressoa constantemente aos ouvidos do Povo de Deus. Ouve, é o 

constante refrão na boca dos profetas e o imperativo para todo aquele que se 

dispõe a entrar na leitura orante da Palavra. 

À Palavra corresponde a escuta, a única que permite aceitá-la, acolhê-la e abrir-

lhe o nosso coração, para imediatamente lhe obedecer (cf. Mc 1,18.20). A 

escuta exige fazer silêncio, que permite que o mundo do outro, neste caso da 

Palavra, entre em nós; exige prestar atenção, que permite gerar a Palavra no 

coração, hospedá-la; exige disponibilidade, isto é, que entre em nós e ali more. 

Assim, compreende-se que sem a escuta, a leitura é superficial, a Palavra se 

perde, a comunicação se desfaz e o encontro não acontece. 

Medita/assimila: O que te diz hoje a Palavra? 

 27. Não basta ler a Palavra, é necessário guardá-la, protegê-la no coração (cf. Ex 

3,10), para que possa produzir os frutos esperados. Não basta o encontro material com a 

Palavra, é necessário assimilá-la, acolhê-la com fé, fazê-la nossa. Este é precisamente o 

objetivo do segundo momento da leitura orante da Palavra: a meditação/assimilação. 

 Para a Bíblia, meditar significa sussurrar, pronunciar em voz baixa. É por isso que a 

meditação a que nos referimos é conhecida também como ruminação da Palavra. É através 

desse sussurro ou ruminação do texto bíblico que se chega ao conhecimento do texto, ao 

conhecimento da vontade de Deus, para poder pô-la em prática, vivê-la, obedecer-lhe. Desse 

modo, a meditação leva à assimilação e desta se passa para a compreensão do hoje da Palavra, 

que permite a confrontação da vida, pessoal ou comunitária, com a Palavra escutada. 

 A meditação não é uma elucubração, mas um diálogo, um encontro pessoal com o tu 

que, durante a leitura, se revelou a nós como o ele. Portanto, a meditação não é uma técnica 

que tem como finalidade o próprio sujeito, mas um caminho que procura abrir o sujeito à 

alteridade e à comunhão com o Verbo, a fim de chegar a ter os mesmos sentimentos de Cristo 

(cf. Fl 2,5). Porém, não se chega a isso sem trabalho, sem a ruminação que, segundo as 

próprias possibilidades, comportará também o estudo da Palavra. 

 A meditação é uma operação espiritual que da leitura e da escuta do texto bíblico leva 

a uma resposta de oração e contemplação, e a uma resposta de vida: a meditação visa a viver, 

encarnar a Palavra. Não é por acaso que a tradição bíblica fala em mastigar e comer a Palavra: 

“Filho do homem, alimenta-te e sacia-te deste rolo que te dou. Comi-o e, em minha boca, foi 

doce como o mel (Ez 3,3). Jeremias, por sua vez, fala de devorar a Palavra com avidez, tanta 

era a alegria que o inundava ao comê-la (cf. Jr 15,16), a doçura que lhe proporcionava (cf. Sl 

119, 103, 105). A meditação/assimilação faz que nos deixemos habitar pela Palavra, a 

acolhamos no próprio íntimo; por isso, somente quem come a Palavra pode comunicá-la aos 

demais: “Come este rolo e vai falar à casa de Israel” (Ez 3,1). 
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 Neste segundo momento da leitura orante da Palavra, deve acontecer a simultaneidade 

necessária entre a compreensão da Palavra de Deus através da mente e a acolhida generosa do 

coração. Na meditação, precisamente porque se trata de assimilar o texto, deve evolver-se 

toda a pessoa, sintetizada no binômio tradicional de mente e coração. Este momento é 

sumamente importante, pois se trata de deixar-se transformar pela Palavra, para ser Palavra 

viva do próprio Cristo, a própria Palavra de Jesus, tornada visível e feita carne em quem a 

recebe com amor. 

 28. Na Regra não bulada, baseando-se na parábola do semeador (cf. Mt 13,3-23), 

Francisco apresenta quatro tipos de encontro com a Palavra (RnB 22,11-18). No primeiro 

caso, a Palavra não é entendida e logo vem o maligno para levar o que foi depositado no 

coração. No segundo caso, a Palavra é abandonada por causa das perseguições ou tentações. 

No terceiro caso, a Palavra é sufocada pela preocupações do mundo. No quarto caso – é o 

caso de quem escuta a palavra com coração bom, isto é, com boas disposições –, a Palavra é 

compreendida, guardada e dá fruto. 

 Se não for escutada com coração bom, a Palavra se perde, é sufocada, não pode 

produzir fruto. Quem não acolhe a Palavra com determinadas disposições é terra ao lado do 

caminho, terra pedregosa e entre espinhos, onde a Palavra não pode crescer e, muito menos, 

dar fruto. Francisco nos adverte contra essa possibilidade dizendo: “Acautelemo-nos muito da 

malícia e da esperteza de satanás que quer que o homem não tenha sua mente e o coração 

dirigidos para Deus” (RnB 22,19). O maligno quer que a Palavra não encontre terra boa, isto 

é, que não permaneça no coração. Pois, afinal, o maligno absolutamente não quer que a 

Palavra ponha o coração em estreita relação com o Senhor. Para evitar essa relação, com 

astúcia, o maligno procura ir contra o coração dirigido para o Senhor: a Palavra guardada no 

coração do homem. 

 Seguindo as escrituras, Francisco apresenta o coração do homem como uma casa, uma 

habitação da qual o maligno foi expulso pelo poder da Palavra. É necessário vigiar, estar de 

prontidão, para que não volte com força maior, sob pretexto de uma recompensa. Perder a 

Palavra do coração significaria perder o Senhor, enquanto que guardá-la e protegê-la no 

coração permite “servir, amar, adorar e honrar o Senhor Deus com coração limpo e mente 

pura” (RnB 22,26). É a permanência da Palavra que transforma o coração de pedra em 

coração de carne, o coração imundo em coração puro: “Vós estais limpos graças à Palavra que 

vos anunciei” (Jo 15,3). 

 Na meditação/assimilação, apostamos o fruto da leitura orante da Palavra. Portanto, é 

necessário prepará-la com atenção, tanto na disposição do coração como nos aspectos 

exteriores: tempo, lugar, silêncio... E aqui ressoa também a Palavra do Senhor: “Atraí-la-ei a 

mim, levá-la-ei ao deserto e lhe falarei ao coração” (Os 2,16). Temos de dispor o coração para 

a Palavra como um campo reservado e protegido, recordando que a Palavra ressoa somente 

num coração disponível e no silêncio. Então, o deserto transforma-se em lugar habitado pela 

Palavra, em memória do primeiro amor (cf. Jr 2,2), em lugar da fidelidade (cf. Dt 32,10-12). 

Com que meios guardo a Palavra no coração? 

Ora/contempla: O que dizes ao Senhor com a Palavra? 

 29. Uma vez que a Palavra é assimilada através da meditação, chegou o momento 

de orar com a Palavra. Uma vez que sabemos o que o Senhor nos diz, é o momento de 

perguntar-nos: o que dizemos ao Senhor. Orar é responder a Deus depois de tê-lo escutado, é 

dizer sim a seu projeto sobre nós e, em certo sentido, restitui-lhe a Palavra escutada. 

 Nesta terceira fase da leitura orante da Palavra, chegou o momento de falar ao Senhor, 

de manifestar-lhe o que sentimos no coração, guiados pela Palavra. O pai São Francisco é um 

bom exemplo disso em suas Orações. A Palavra chegou a nós, aninha-se em nosso coração e 
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agora volta para Deus em forma de oração. É o que vemos nas grandes orações do Novo 

Testamento: Magnificat (cf. Lc 1,46ss), Benedictus (cf. Lc 2,67ss) e Nunc dimitis (cf. Lc 2,29-

32). 

 No contexto da leitura orante da Palavra, a oração é um grito que brota das 

profundezas do coração, que arde pela Palavra de Deus. Transformar a Palavra em oração é 

olhar-nos no Espelho, presente nela, para deixar-nos transformar por ele, interior e 

exteriormente, e assim sermos nós um espelho para os outros (cf. 3In 12-13). Cumpre-se a 

palavra de Ambrósio: “Quando escutas, Deus te fala; quando oras, tu falas a Deus”. O círculo 

se fecha, está completo. 

 Portanto, a oração não é um meio para a leitura orante da Palavra, mas o resultado 

dela, como resultado da oração é a contemplação: momento passivo da intimidade em que a 

Palavra é saboreada no coração, conhecimento de Deus com a experiência do coração, 

concentração no mistério de Deus (cf. Jo 17,3). Após uma prolongada oração, a pessoa 

experimenta a presença do Senhor, que desperta em nós o espanto, a maravilha, o olhar limpo 

da realidade com os olhos dos simples, dos pobres de espírito. Nesse contexto, a 

contemplação é o que sai de um coração habitado e tocado pela Palavra. 

 Assim, a oração nos leva ao concreto da vida, pois a oração nunca pode ser separada 

da vida: oramos o que vivemos e amamos a Deus através de nossas situações e das coisas 

concretas que vivemos; a contemplação, por sua vez, leva-nos a concentrar-nos no essencial: 

olhar unicamente para Jesus, repousar nele, acolher seu amor por nós (cf. Lc 10,39)
24

. Desse 

modo, a contemplação nos leva a descobrir e a saborear nos acontecimentos e situações da 

vida a presença ativa e criadora da Palavra, e o encontro na Palavra é substituído pelo 

encontro com a Palavra. Então, a Palavra habitará pela fé em nossos corações e, finalmente, 

conheceremos o amor de Cristo (cf. Ef 3,17-19). 

Põe em prática/anuncia: O que fazer com a palavra? 

 30. A conclusão natural da leitura orante da Palavra é esta: pôr em prática a 

Palavra e dar testemunho do Senhor. Na Escritura sagrada, uma mesma palavra, shemá, 

significa escutar, obedecer, pôr em prática. Escutar não é só adquirir informação sobre Deus, 

mas também aderir a uma Palavra que compromete o modo de viver. Se escutar é a resposta 

natural do homem a um Deus que fala, a obediência da fé (cf. Rm 1,5; 10,14-17) é a meta de 

toda a escuta. 

 A leitura orante da Palavra não é, pois, somente uma escola de oração, mas é também 

uma escola de vida. “Não é quem diz Senhor, Senhor, que entrará no Reino dos céus, mas 

aquele que escuta e põe em prática a Palavra” (Mt 7,21). Nossa comunhão com o Senhor, 

expressa em termos humanos usados pelo Evangelho – mãe, irmãos, irmãs –, depende de 

transformar em vida a Palavra de Deus em nossas vidas (cf. Mt 12,48-50. 

 Quem acolhe a Palavra na fé e na obediência e a deixa agir, experimenta uma força 

transformadora, pois é habitado por Cristo, como diz o Apóstolo: “É Cristo que vive em mim” 

(Gl 2,20). A obediência à Palavra ilumina qualquer outra obediência. A Palavra acolhida com 

um coração puro nunca é ineficaz, pois como diz o profeta: “Como a chuva e a neve descem 

do céu e para lá não voltam sem regam a terra para que ela se torne fértil e produtiva, para dar 

semente ao senhor e pão para comer, assim acontece com a palavra que sai de minha boca: 

não volta para mim vazia, sem ter realizado a minha vontade, sem ter cumprido sua missão” 

(Is 55,10-11). Quando, como Maria, acolhemos a Palavra e a conservamos no coração (cf. Lc 

1,38; 2,19.51), a Palavra nos põe no caminho de quem precisa de nós (cf. Lc 1,39-45). A 

Palavra escutada e acolhida transforma-se em vida. 

                                                 
24

 É o que Francisco sente e manifesta nos Louvores ao Deus altíssimo, depois de ter orado por longo tempo no 

Monte Alverne. O Senhor é tudo para ele: o bem, todo o bem, o sumo bem (cf. LD 3). É a experiência que 

aparece em 4In 9-14. 
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 Francisco sempre se esforçou por passar da vida para a Palavra e da Palavra para a 

vida, encarnando em propostas concretas de vida cada fragmento que lia ou escutava da 

Palavra. Segundo ele, se for somente ouvida, a Palavra de Deus é palavra morta, que produz a 

morte. Aos que, privados de sabedoria espiritual, limitam-se a ouvir a Palavra, pode-se aplicar 

as palavras que Francisco escreve numa de suas Cartas: “Vêem e conhecem, sabem e fazem o 

mal; e perdem conscientemente suas almas” (2Fi 68). Por isso, preocupa-se muito em 

preservar os irmãos de escutarem uma Palavra descomprometida e desencarnada da vida. 

 Já nos referimos à explicação que Francisco dá da parábola do semeador na Regra não 

bulada (cf. RnB 23,10-17). Esse texto mostra a preocupação de Francisco para que seus 

irmãos sejam terra boa, a fim de que a Palavra semeada em seus corações possa germinar, 

crescer e dar fruto. E mostra a mesma preocupação em duas de suas Admoestações. Para 

Francisco, a Palavra de Deus não pode permanecer ineficaz. A Palavra escutada é chamada a 

produzir fruto na vida e, além disso, quer ser restituída ao Senhor, de quem provém todo o 

bem, com a palavra e o exemplo (Ad 7). As santíssimas palavras não podem ser separadas das 

obras do Senhor. A atividade pastoral dos irmãos e das irmãs, que consiste em levar os 

homens ao amor de Deus com gozo e alegria, está ligada à escuta atenta e à prática da 

Palavra. Francisco não suporta a superficialidade (cf. Ad 20). 

 O ponto de chegada a leitura orante da Palavra é a evangelização. E é importante não 

esquecer isso. O fruto da leitura orante da Palavra só é obtido quando se rompe a casca do 

confortável seio materno e se permite que os outros bebam na mesma Palavra que, afinal 

transformou nosso coração. Bento XVI dizia recentemente: “Alimentai vosso dia com oração, 

com meditação e com escuta da Palavra de Deus. Vós que tendes familiaridade com a antiga 

prática da lectio divina, ajudai também os fiéis a valorizá-la em sua existência diária. E sabei 

traduzir em testemunho o que a Palavra indica, deixando-vos plasmar por ela que, como 

semente acolhida em terreno bom, dá frutos abundantes. Desse modo, sereis dóceis ao 

Espírito, crescereis na união com Deus, cultivareis a comunhão fraterna entre vós e estareis 

prontos a servir com generosidade os irmãos, sobretudo os que se encontram em 

necessidade
25

. Chamados a anunciar aos outros a Palavra, somente saciando nossa sede no 

encontro com a Palavra, como a samaritana, poderemos converter-nos em mensageiros da 

palavra (Sfc 17). 

 

 

CONCLUSÃO 

 31. A menina de Nazaré, a Virgem feita Igreja, ela, palácio, casa e tabernáculo da 

Palavra (SM 1.4), que está atenta à Palavra e é capaz de guardá-la e meditá-la em seu coração, 

é modelo para todos nós que queremos escutar, acolher e viver a Palavra. Chamados a 

caminhar a partir de Cristo, Palavra do Pai à humanidade, sentimos a necessidade de olhar 

para Maria, ouvinte atenta da Palavra, a fim de que a escuta da Palavra, na antiga e sempre 

válida tradição da leitura orante da Palavra, interpele, oriente e modele nossa existência (cf. 

NMI 39). É o único caminho para conseguir que entrem em nós os traços do Verbo 

encarnado
26

. 

 Caros irmãos e irmãs: Francisco e Clara, e com eles muitos de nossos irmãos e irmãs, 

durante estes 800 anos de história de nossa Fraternidade, constataram que a Palavra de Deus é 

uma Palavra viva e eficaz. Eles se deixaram prender, interpelar, questionar e iluminar por essa 

Palavra libertadora e criativa, e suas vidas mudaram. Eles nos mostraram também que a 

Palavra só é eficaz se a encarnarmos na vida diária, e que não podemos oferecê-la enlatada ou 

fechada, mas deve ser exposta a partir da vida, porque não é uma ideologia, mas uma proposta 

                                                 
25

 Bento XVI, Mensagem para a Quaresma de 2008. 
26

 Congregação para os Institutos de Vida Consagrada e as Sociedades de vida Apostólica, Caminhar a partir de 

Cristo, 14 de junho de 2002). 
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de vida. É preciso ler nossa vida a partir da Palavra e a Palavra a partir da vida. E também 

nisso os pobres podem ser nossos mestres. 

 Chamados a anunciar a Palavra, os irmãos e irmãs de hoje e de amanhã, num mundo 

profundamente secularizado, não poderão testemunhar a Cristo se não forem contemplativos 

que, no silêncio da leitura orante da Palavra, deixaram-se regenerar pela viva e eterna palavra 

de Deus (1Pd 1,23). Se somente podemos falar de Deus se antes tivermos falado com ele, a 

Palavra só pode ser comunicada aos outros se antes tivermos saciado nossa sede de plenitude 

no manancial da Palavra. Seguindo o exemplo dos que nos precederam no seguimento de 

Cristo segundo a forma de vida evangélica que Francisco e Clara nos transmitiram, sejamos 

diligentes na escuta da Palavra e recebamo-la com docilidade. Não nos contentemos somente 

em ouvir a Palavra, enganando-nos a nós mesmos, mas ponhamo-la em prática, pois só assim 

poderá salvar nossas vidas e será para nós fonte de felicidade, gozo e alegria (cf. Tg 

1,19.21.25; Jr 15,16). 

 Estamos a caminho; um caminho que queremos que nos leve ao essencial de nossa 

experiência de fé, um caminho que nos afaste da tentação de domesticar as palavras proféticas 

do Evangelho para adaptá-las a um estilo de vida cômodo. E neste caminho necessitamos 

fortalecer-nos com o alimento da Palavra. A forma de vida que Francisco e Clara nos 

deixaram vive da Palavra, bebe da Palavra e encontra seu descanso na Palavra. O desejo de 

serviço e de missão, que nos leva a ser menores entre os menores da terra, mantém-se aceso 

graças à Palavra. A fidelidade que se aloja no coração de tantos irmãos e irmãs reaparece 

todos os dias na meditação assídua da Palavra. A comunhão entre nós, a partir da lógica do 

dom, mantém-se viva graças à Palavra que nos convoca. Somente a Palavra nos põe a 

caminho e nos impele para a missão, capacitando-nos ao mesmo tempo, para realizar uma 

séria revisão de nossa missão e iniciar, com ousadia, caminhos inéditos de presença e 

testemunho. Deixemo-nos acariciar pela brisa da Palavra. Seja ela lâmpada para nossos 

passos, luz em nosso caminho (cf. Sl 118,105. 

 

Fala, Senhor, que teu servo escuta! 
 

Fala, Senhor... 

Não fiques calado! 

Teu silêncio é terrível. 

Necessitamos mais de ouvir tua voz 

do que de pão e de vinho, 

mais do que do amor e da vida. 

Necessitamos ouvir essa voz que nos faça companhia 

em nosso trabalho e em nossa peregrinação. 

Fala, Senhor... 

Não fiques calado! 

Teu silêncio é terrível. 

Fala, mesmo que não te escutemos! 

Fala, mesmo que nosso ruído interior afogue tua voz! 

Fala, mesmo que tua palavra nos queime! 

Fala, Senhor... 

Não fiques calado! 

Teu silêncio é terrível. 

Senhor, dá-nos fome e sede, 

não de pão ou de água, 

mas de escuta de tua Palavra. 

Senhor, tu que buscas o homem 
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no aqui e no agora, 

concede-nos o favor de escutar hoje tua voz. 

Maria, Mãe e Serva da Palavra, 

alcança-nos a graça de descobrir sua beleza, 

de modo que, guardando-a em nosso coração, 

seja nosso gozo e alegria. Fiat, fiat. 

 
Roma, 23 de março, solenidade da Ressurreição do Senhor de 2008. 

 

FR. JOSÉ RODRÍGUEZ CARBALLO, OFM 

Ministro geral 
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