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LEITURA ORANTE (LECTIO DIVINA) 
SOBRE O LEMA DO JUBILEU DIOCESANO 

«Crescendo em direção a Cristo» (Ef 4,1-16) 
 

Convido o Povo de Deus da Diocese de Jales a utilizar este 
ROTEIRO PARA A LEITURA ORANTE DA CARTA DE SÃO PAULO AOS EFÉSIOS 4,1-16, 
que inspirou o lema do Ano Jubilar Diocesano. Que ele produza bons frutos na vida 

de cada um de nós, de nossas famílias, comunidades e pastorais, e de nossa Igreja Diocesana! 
(Dom Reginaldo Andrietta) 

 
1. Entrando em contato com o TEXTO 

Leia o texto de Efésios 4,1-16 em sua Bíblia, seguindo estes passos: 
1º passo: leia todo o texto, sem pressa e com atenção.  
2ºpasso: leia Efésios 4,1-3 e pergunte-se: De onde a carta é escrita? 
(Atenção à expressão “prisioneiro no Senhor”) O que é pedido aos 
cristãos? 
3ºpasso: leia Efésios 4,4-6 e pergunte-se: Em quais atitude se insiste 
nesses versículos? O que se diz de Deus?  
4º passo: leia Efésios 4,7-11 e pergunte-se: O que Cristo dá a cada 
um de nós? Por que Ele pode fazer essa doação? 
5º passo: leia Efésios 4,12-13 e pergunte-se: Os diversos ministérios, 
os diversos dons servem para quê? 

6º passo: leia Efésios 4,14-15 e pergunte-se: De que a comunidade deve se prevenir? Qual é o 
fundamento verdadeiro da fé? 
7º passo: leia Efésios 4,16 e pergunte-se: O que faz Jesus no corpo, que é a Igreja? 
Concluindo a leitura: perguntemo-nos: O que torna possível alcançar a UNIDADE na comunidade, na 
Igreja? Essa é uma obra divina ou humana?  
 

2. ILUMINANDO ESSE TEXTO – O que o texto 
diz?  

2.1. Contexto: A Carta aos Efésios, no fundo, é 
uma carta-circular, ou seja, um escrito 
destinado a girar pelas comunidades da Ásia 
Menor (atual Turquia), uma das províncias 
romanas do século primeiro, cuja capital era 
Éfeso. Temos, aqui, uma homilia, uma 
pregação destinada a um público amplo e de 
cultura grega. Essa cultura desafiava o 
cristianismo, pois trazia costumes, ideias e 
atitudes que não coincidiam com aquilo que 
um(a) cristão(ã) deveria viver. Com isso, os 
cristãos poderiam desfiar-se do projeto de Cristo, que era o Reino de Deus. 

2.2. Finalidade: Essa exortação (conselho, encorajamento) aos cristãos da Ásia Menor tinha por objetivo 
fortalecer a identidade do cristão, membro da Igreja. Para isso, é fundamental manter a unidade da 
Igreja, que é formada por pessoas com diversos dons, os quais, colocados a serviço, edificam o corpo 
de Cristo, que é essa mesma Igreja. 

2.3. Proposta:A pregação de Paulo insistirá nas atitudes próprias da fé cristã, as quais propiciam a 
unidade da Igreja: humildade, amabilidade, compreensão mútua, aceitação, paz. Porém, o apóstolo 
deixa claro que a fonte maior dessa unidade não está em nós, seres humanos, mas em Deus-
Trindade. Jesus Cristo nos une em uma só fé, em um só batismo e em um só Espírito. Os carismas, 
os dons que cada cristão e cristã dispõe servem para edificar a Igreja, portanto, não são qualidades 
individuais para se esgotarem na vida privada, mas servirem a comunidade. 

2.4. Desafio: Crescermos no conhecimento do Filho de Deus, atingindo a “idade adulta” na fé, não nos 
deixando enganar por doutrinas e propostas sedutoras e anticristãs. Daí, Paulo nos convida a:“viver 
segundo a Verdade, no Amor, crescendo sob todos os aspectos em relação a Cristo” (Ef 4,15). Ele é o 
nosso modelo, meta e motivação para um crescimento integral: humano, social e espiritual. 



3. MEDITANDO – O que o texto me/nos diz? 
O autor diz escrever essa carta a partir da prisão, sofrendo por causa de Cristo. Porém, não se lamenta, 
mas mostra a força de sua fé. Coloque-se diante do apóstolo e medite nas questões que ele lhe 
propõe: 

 Eu já experimentei o desprezo e a rejeição por causa do 
Evangelho? Em caso afirmativo, o que me manteve de pé? 
 Vivo segundo a vocação para a qual o Senhor me chamou? 

Quais qualidades/atitudes das que indica Paulo necessito fortalecer? 
(Conferir: Ef 4,1-3) 
 Sinto-me, de verdade, fazendo parte da Igreja? Vivo a fé em 

comunidade? O que faço para edificar a minha comunidade? O que 
existe em mim que dificulta isso? 
 Quais dons o Senhor me concedeu? Como eu estou pondo 

esses dons a serviço da comunidade? Sei reconhecer os dons das outras pessoas? 
 Eu me preocupo em formar-me para conhecer melhor a minha fé? Há algo que não aceito? O meu 

modo de viver e pensar manifesta a verdade do Evangelho? 
 

Se esta Leitura Orante estiver sendo feita em grupo, escolha uma das questões acima  
que mais lhe fez refletir e compartilhe com os demais. 

 
4. ORANDO – O que o texto me/nos faz dizer a Deus? 

 
 Para ajudar-lhe em sua oração pessoal à luz de Efésios 4,1-16: 
 Dê graças a Deus pela sua fé, seu batismo e por todas as pessoas que lhe 

transmitiram essa fé e lhe fizeram amadurecer e crescer nela. 
 Ore por todos os que são perseguidos e rejeitados pela sua fé autêntica em 

Cristo e por aqueles que desgastam sua vida por amor, pelos mais humildes, 
fracos e marginalizados.  

 Peça perdão pelos seus comportamentos que lhe afastam de sua vocação 
cristã. Peça perdão pelos pecados seus e de seus irmãos que quebram a 
unidade da Igreja. 

 Peça a Deus por todos que formam a Igreja, com a sua diversidade de 
ministérios e carismas. Peça para que todos, especialmente você, ponham esses dons a serviço da 
comunidade. 

 Deixemos o nosso coração descansar na Trindade Santa. Saboreemos o amor de Deus Pai, que nos 
elegeu como filhos muito amados e opera em todos nós. Contemplemos o rosto ressuscitado do 
Filho, o homem novo, a nossa meta e modelo no amor. Sintamos a presença do Espírito Santo que 
nos fortalece na unidade e nos impulsiona a entregar-nos por amor. 
 

Após a oração silenciosa, caso você esteja em um grupo, expresse em voz alta 
alguma oração de petição, agradecimento ou perdão, segundo aquilo que o Espírito lhe sugeriu. 

 
5. COMPROMETENDO-ME – Quais atitudes este texto me (nos) propõe? 

5.1. Retomar o texto: leia novamente Efésios 4,1-16. 
5.2. Compromisso: à luz da mensagem oferecida pelo texto, da meditação 

compartilhada e da oração, escrevo uma palavra ou frase, à margem 
do texto (na própria Bíblia) ou em um caderno de anotações. Assim, 
formulo o compromisso que a Leitura Orante despertou em mim. 
Observação: esse compromisso pessoal deverá estar em sintonia com 
o Jubileu de 60 Anos da Diocese de Jales. 

5.3. Compartilhando: caso você esteja fazendo essa Leitura Orante em um 
grupo, compartilhe com os demais o compromisso assumido. 

 
ORAÇÃO FINAL  
 

Hino Oficial do Jubileu Diocesano e Oração Oficial do Jubileu Diocesano  
(Disponíveis aqui: https://diocesedejales.org.br/jubileu/) 

https://diocesedejales.org.br/jubileu/

