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AO POVO DE DEUS DA DIOCESE DE JALES 
 

Deixemos ecoar em nossos corações as palavras de esperança proferidas pelo Papa Francisco 
naquele “Momento Extraordinário de Oração em Tempo de Pandemia” (27 de março de 2020), 
realizado no Vaticano, e que emocionou o mundo todo: 

 
«O Senhor interpela-nos e, no meio da nossa tempestade, convida-nos a despertar e 

ativar a solidariedade e a esperança, capazes de dar solidez, apoio e significado a estas horas 
em que tudo parece naufragar. [...] Da sua cruz, o Senhor desafia-nos a encontrar a vida que nos 
espera, a olhar para aqueles que nos reclamam, a reforçar, reconhecer e incentivar a graça que 
mora em nós. Não apaguemos a mecha que ainda fumega (cf. Is 42,3), que nunca adoece, e deixemos 
que reacenda a esperança.» 

 
Em tempos como estes em que vivemos, uma das maiores fontes de esperança e luz para nossa 

vida e nossos caminhos é, sem dúvida, a Palavra de Deus. Contudo, é necessário admitirmos que a 
maior parte dos fiéis católicos não tem um contato direto com a Palavra de Deus. Aquilo que falta é, 
justamente, a leitura direta e pessoal do texto bíblico. 

 
Por isso, Papa Bento XVI convidou-nos a colocar a Palavra de Deus no centro da vida da Igreja 

e solicitou-nos uma «animação bíblica da pastoral inteira» (Verbum Domini, 73). O Papa 
esclarece o que isso significa: «Não se trata simplesmente de acrescentar qualquer encontro na 
paróquia ou na diocese, mas de verificar que, nas atividades habituais das comunidades cristãs, nas 
paróquias, nas associações e nos movimentos, se tenha realmente a peito o encontro pessoal com 
Cristo que Se comunica a nós na sua Palavra» (Idem). 

 
O Papa Francisco também nos deixou isso claro, quando afirmou: «A Sagrada Escritura é fonte 

da evangelização» (Evangelii Gaudium, 174). Em seguida, ele nos indicou o caminho para que isso 
aconteça: «A evangelização requer a familiaridade com a Palavra de Deus, e isto exige que as 
dioceses, paróquias e todos os grupos católicos proponham um estudo sério e perseverante da 
Bíblia e promovam igualmente a sua leitura orante pessoal e comunitária» (Ibid., 175).  

  
Queremos, então, aproveitar esse momento de pandemia da Covid-19, que nos obriga a um 

maior isolamento em nossas residências e a evitar grandes reuniões e celebrações, para propor a todos 
algumas dicas de como podemos pôr em prática a «animação bíblica da vida e da pastoral» em 
nossa Igreja Diocesana. 
 
1. Em âmbito litúrgico: ao prepararmos nossas missas, novenas e demais celebrações, 

dediquemos tempo à reflexão dos textos bíblicos que serão proclamados. Iniciemos a preparação 
das celebrações pela leitura, reflexão e compreensão das leituras bíblicas, especialmente do 
Evangelho. O bom entendimento da Palavra de Deus é fundamental para uma liturgia que agrade 
ao Senhor e produza bons frutos, afinal: «É muito grande a importância da Sagrada Escritura na 
celebração litúrgica. Dela se extraem os textos para a leitura e explicação na homilia e os salmos 
para cantar; do seu espírito e da sua inspiração nasceram orações, preces e hinos litúrgicos; dela 
tiram o seu significado os sinais e ações litúrgicos» (Conc. Vat. II, Sacrosanctum Concilium, 24). 
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2. Em âmbito catequético: nos encontros catequéticos online, os catequistas estejam sempre 
utilizando as citações bíblicas dos encontros, lendo com os catequizandos; eles, acompanhando em 
suas bíblias. O texto bíblico seja bem refletido a partir dos passos propostos pelo livro de catequese 
da diocese, fazendo com que a palavra possa ecoar no coração dos catequizandos. Motivar os 
catequizandos a realizar as atividades relacionadas ao texto bíblico, propostas, seja pelo livro de 
catequese, seja pelo catequista, tais como: caça-palavras, palavras cruzadas, decifrando códigos, 
completando as frases etc. Incentivar os catequizandos a reler os textos bíblicos com seus pais e 
meditar sobre eles em família, em clima de oração. Propor ações em favor da comunidade, dos 
pobres, dos idosos e doentes que os levem a vivenciar a Palavra em gestos concretos, com os 
devidos cuidados preventivos à saúde. É bom nos recordarmos, aqui, das palavras do Diretório 
Geral da Catequese (Congregação para o Clero, 15/08/1997): A catequese «tem de ser impregnada 
e embebida de pensamento, espírito e atitudes bíblicas e evangélicas, mediante um contato 
assíduo com os próprios textos sagrados; e recordar que a catequese será tanto mais rica e eficaz 
quanto mais ler os textos com a inteligência e o coração da Igreja» (n. 127). 

 
3. Em âmbito das pastorais, movimentos e equipes da Igreja: este é um momento precioso 

para iniciarmos, incentivarmos e aplicarmos o método da Leitura Orante da Bíblia (Lectio Divina) 
em nossos vários grupos comunitários. Uma dica seria meditarmos, se possível semanalmente, ao 
menos o Evangelho proposto pela liturgia dominical, seguindo e valorizando bem cada passo da 
Lectio Divina: 1º) Leitura: O que diz o texto bíblico? 2º) Meditação: O que este texto diz para 
mim (ou para nós)? 3º) Oração: O que este texto me (nos) leva a dizer a Deus? 4º) 
Compromisso: Quais atitudes este texto me (nos) propõe? Este quarto passo, tradicionalmente, 
é denominado “Contemplação”. Porém, convém chamá-lo de “Compromisso”, pois se torna mais 
claro. No primeiro passo, Leitura, é importante fazer perguntas ao texto que nos ajudem a relê-lo 
com maior atenção, p. ex.: Com quem Jesus se encontra? Onde ele está? O que dizem ou fazem a 
Jesus? Qual é a reação dele? Qual é a reação das demais pessoas? Etc.  Ajuda muito, nesse primeiro 
passo, um breve comentário bíblico que situe o texto em seu contexto histórico, literário e teológico. 
Para isso, pode-se recorrer a bons sites católicos ou livros. Uma boa edição da Bíblia também é 
oportuna. Atualmente, existem duas ótimas no Brasil: Bíblia do Peregrino (Paulus Editora) e TEB 
– Tradução Ecumênica da Bíblia (nova edição, 2020: Edições Loyola). A Diocese e/ou as próprias 
paróquias poderiam fornecer subsídios de auxílio para a prática da Lectio Divina em nossas 
pastorais, movimentos e equipes. Motiva-nos as recomendações do Papa Bento XVI na Verbum 
Domini, o qual recomenda «... abeirar-se da Escritura em diálogo com Deus. Como diz Santo 
Agostinho: “A tua oração é a tua palavra dirigida a Deus. Quando lês, é Deus que te fala; quando 
rezas, és tu que falas a Deus”» (n. 86). 

 
4. Em âmbito familiar: sugerimos que a prática da Lectio Divina ou outras formas de meditação e 

oração da Palavra de Deus possam ser aplicadas. Isso pode-se dar utilizando lives ou programas 
gravados em plataformas como o YouTube, que auxiliem as famílias a meditar, com maior 
profundidade, a Palavra de Deus. Seria oportuno que essas práticas fossem diárias ou semanais, 
promovendo a fidelização da sua audiência, devendo neste caso, ser de curta duração, mas intensas 
a fim de produzir o resultado desejado. Não nos esqueçamos que «os esposos são, para os seus 
filhos, os primeiros anunciadores da Palavra de Deus. A comunidade eclesial deve sustentá-los e 
ajudá-los a desenvolverem a oração em família, a escuta da Palavra, o conhecimento da Bíblia. 
Por isso, o Sínodo deseja que cada casa tenha a sua Bíblia e a conserve em lugar digno para poder 
lê-la e utilizá-la na oração» (Verbum Domini, 85). 

 
Esperamos que essas propostas possam ajudar nossas queridas comunidades, pastorais, 

movimentos e equipes a perceberem que, ao nos aproximarmos da Palavra de Deus, opera-se uma 
verdadeira transformação de vida, pois nas Escrituras Sagradas encontramos «uma Pessoa que 
dá à vida um novo horizonte e, desta forma, o rumo decisivo» (Bento XVI, Deus caritas est, 1). 

 
Cordialmente, em Cristo. 
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Assessor da 

Comissão Bíblica Diocesana 

     Pe. Claudemir Ortunho 
         Assessor da Coordenação Diocesana 
            de Animação Bíblico-Catequética 

 
 

 
Dom Reginaldo Andrietta, Bispo Diocesano 

 


