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A Igreja se alimenta da Palavra de 

Deus (Ez 3,1)



E a compartilha com a 

humanidade faminta (Mt 15,32)
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 O Papa Francisco disse que só existe 

dois tipos de pessoas na humanidade: 

 As que passam ao largo do irmão 

caído; 

 As que se aproximam e o cuidam.

A única diferença



Premissa...



Embora, ao longo dos séculos, a Igreja nunca se 

tenha distanciado da Palavra de Deus, os modos 

de realizar esse contato se diferenciaram bastante.

Em nossos dias, torna-se indispensável estabelecer 

e fortalecer, em pessoas e comunidades, o vínculo 

entre a Palavra de Deus e a vida.

Premissa



A Palavra de Deus "pura e perene fonte da vida espiritual"

 A Palavra de Deus ocupa um lugar único, central na vida 

espiritual. Não pode existir autêntica vida espiritual sem o 

contato transformador com a Palavra de Deus. 

 "Nos Livros sagrados - lemos na constituição dogmática Dei 

Verbum do Concílio Vaticano II, que tem por objeto a 

Sagrada Escritura -, com efeito, o Pai que está céus vem 

carinhosamente ao encontro de seus filhos e fala com eles.

 E é tão grande o poder e a eficácia ela constitui pura e 

perene fonte da vida espiritual" (nº 21).



A Palavra de Deus "pura e perene fonte da vida espiritual"

 Na revelação, ultrapassando a distância infinita que o 

separa do homem, Deus o alcança e "conversa" com ele. 

Quer estabelecer um diálogo e um relacionamento de 

amizade.  Não faz conhecer alguma "coisa". 

 Autocomunica-se para que o ser humano, por sua vez, 

possa entrar em comunhão com Ele e viver da sua vida 

divina.



 Mediante esta 

revelação, portanto, o 

Deus invisível, levado 

por Seu grande amor, 

fala aos homens como 
a amigos e com eles se 

entretém para convidá-

los à comunhão 

consigo e nela recebê-

los" (nº 2).



A Palavra de Deus "pura e perene fonte da vida espiritual"

 A vida espiritual nasce desta iniciativa de amor de Deus e é 

resposta de amor.

 Não é tanto o fruto de um empenho ascético (jejum, 

sacrifício...) e volitivo, quanto a consequência do deixar-se 

transformar pela Palavra. 



A Palavra de Deus "pura e perene fonte da vida espiritual"

 A Palavra de Deus, de fato, fez-se "carne" em Jesus. Nele o 

diálogo entre Deus e o homem não é mais somente verbal, 

como quando Deus falava por boca de Moisés ou dos 

profetas. 

 Em Jesus a Palavra de Deus se personifica e a vida divina 

nos é comunicada em plenitude. Nele o colóquio de Deus 

conosco se torna existencial e vital.



Em Jesus a 

Palavra de Deus 

se personifica



A Palavra de Deus "pura e perene fonte da vida espiritual"

 A sua Palavra - a sua Pessoa - suscita um relacionamento de 

amor e é acolhida e vivida no interior deste relacionamento.

 Assim a nossa resposta torna-se concreta como é concreta 

a Palavra de Deus: vivendo a Palavra somos transformados 

na Palavra, em Cristo, e, nele, podemos ser uma resposta 

plena e autêntica a Deus que fala.



A Palavra na 
vida 

da Igreja 



A Palavra na vida da Igreja 

 “A Igreja sempre venerou as divinas Escrituras da mesma 

forma que venerou o próprio Corpo do Senhor, já que, 

principalmente na Sagrada Liturgia, sem cessar toma da 

mesa tanto da Palavra de Deus, quanto do Corpo do Cristo, 

o pão da vida, e o distribui aos fiéis" (DV, nº 21).



A Palavra na vida da Igreja 

 É a experiência, ou pelo menos a tensão constante, que 

caracterizou a Igreja desde a antiguidade, quando a vida 

dos fiéis queria ser somente "vida evangélica"; uma vida 

guiada e permeada da Palavra de Deus. 



A Palavra na vida da Igreja 

 O anúncio do querigma, 

catecumenato, catequese, 

liturgia... tudo, na Igreja 

primitiva, girava em torno da 

Palavra que devia ser 

anunciada, explicada, 

pregada, vivida...



"Que a alma se nutra cotidianamente da 

divina leitura", porque sem nos nutrirmos da 

Palavra de Deus não vivemos.

Nascido em 340 morto em 420

Em 386 foi para Belém onde traduziu a Bíblia 

para o latim 



A Palavra na vida da Igreja 

 Para os antigos, até o fim da Idade Média, a exegese, a 

teologia, a espiritualidade e a pastoral, constituíam um 

"conjunto orgânico". 

 Os Padres da Igreja eram grandes teólogos porque eram 

grandes comentadores da Sagrada Escritura. Muitas vezes 

eram grandes bispos e quase todos eram grandes santos 

e homens espirituais. A Palavra de Deus nutria o 

pensamento e a vida deles.



A Palavra na vida da Igreja 

 Foram sobretudo os monges que se mantiveram em contato 

frequente com a Palavra de Deus, e que a conservaram 

sempre nos lábios e no coração, quase mastigando-a, 

"ruminando-a", como se costumava dizer com uma 

terminologia técnica. 



Monte Athos na 
Grécia
- 20 Mosteiros e 100 

casas menores

- 9.000 monjes

- Desde o século 8º

- Coração da Igreja 

do Oriente









Pintam 

ícones





Eremitas – moram sozinhos



Meteora na Grécia





A Palavra na vida da Igreja 

 Mas São João Crisóstomo reivindicava para todos os 

leigos o contato constante com a Escritura. Falando ao 

seu povo, assim se exprimia: 

 "Alguns de vocês dizem: 'Eu não sou um monge' (...). Mas 

é aqui que está o erro, porque acreditam que a Escritura 

é só para os monges, enquanto que ela é ainda mais 

necessária para vocês, fiéis, que estão em meio ao 

mundo”.



A Palavra na vida da Igreja 

 E também exortava os pais 

de família com estas 

palavras:

 "Quando voltarem para 

casa, devem pegar a 

Escritura. E com suas 

esposas, com os seus filhos 

releiam e repitam juntos a 

Palavra que ouviram [na 

igreja]".



A Palavra na vida da Igreja 

Esta aspiração a 

permanecer em contato 

vital com a Palavra, até 

que ela seja a natural 

nutrição da vida espiritual, 

foi constante no decorrer 

da história da Igreja, pelo 

menos nos santos.



A Palavra na vida da Igreja 

 Todavia, desde o final da Idade Média advertiu-se um 

progressivo distanciamento da vida espiritual da Palavra de 

Deus, até chegar a falar de um "divórcio".  

 Com o aparecimento da teologia sistemática na época da 

escolástica e depois com a emancipação de uma exegese 

(crítica como ciência) autônoma, a unidade dessas 

disciplinas se quebra, ao ponto de radicalizar-se com a 

chegada da época moderna. 



A Palavra na vida da Igreja 

 Com o Renascimento e o Humanismo, de fato, a exegese se 

separa da teologia, a teologia se separa da exegese, 

 a espiritualidade é separada da dogmática e da exegese, 

 a pregação muitas vezes ignora a exegese e a dogmática, 

tornando-se moralizadora,

 chega-se assim a uma progressiva separação e ruptura das 

disciplinas teológicas.



A Palavra na vida da Igreja 

Especialmente nos últimos séculos pôde-se falar, 

pelo menos no âmbito da Igreja católica, de "exílio" 

da Palavra de Deus.

Os fiéis católicos - foi escrito - "há séculos não 

conheciam e não tinham mais um contato direto 

com as Escrituras e nem sequer a ocasião de 

valorizar a Palavra de Deus na sua vida de fé. 



Exílio da Palavra



A Palavra na vida da Igreja 

Em todo caso:

A Igreja anunciou a Palavra em todas as 

celebrações;

Na arte (música, pintura, escultura...);

O catolicismo não é religião do livro.



Basílica de São Francisco



Basílica de São Francisco



Capela

Sistina



Capela

Sistina



A Palavra na vida da Igreja 

 É verdade que a Igreja católica sempre viveu da Palavra, 

mas foram reservados o seu uso e manuseio aos clérigos e 

aos especialistas. A Sagrada Escritura constituía só 

formalmente o elemento fundamental e disjuntor da vida 

eclesial".

 Isso aconteceu sobretudo depois do Concilio de Trento.



A Palavra na vida da Igreja 

Concílio de Trento

1545 – 1563



A Palavra na vida da Igreja 

 Lutero afirmava: só Sagrada Escritura, só fé, só graça;

 Fortaleceu o livro;

 A Igreja Católica com a contrarreforma afirmou a Sagrada 

Escritura a Tradição, a fé e as obras, a graça e não algum 

mérito com participação humana;

 De qualquer forma na sequência houve acentuação maior 

dos reformadores na Bíblia e nós, católicos, nos ministérios 

ordenados e na Igreja.



A Palavra na vida da Igreja 

Depois de Trento

Houve acentuação 

no ministério 

ordenado



A Palavra na vida da Igreja 

Talvez houve 

exageros! 

Cabe a nós tirar 

essas incrustações 

históricas



A Palavra na vida da Igreja 

 Foi o Concílio Vaticano II que restituiu à Palavra de Deus o 

lugar que efetivamente lhe cabe na vida da Igreja. 



A Palavra na vida da Igreja 

 A Dei Verbum reafirmou a sua centralidade na liturgia (nº 21);

 Na pregação, a qual deve ser "alimentada e regida pela 

Sagrada Escritura" (nº 21); 

 Na teologia que "apoia-se, como em perene fundamento, na 

palavra de Deus escrita" (nº 24); 

 Na vida cotidiana dos fiéis, que deve ser marcada pela 

"assídua leitura das divinas escrituras" (nº 25).



A Palavra na vida da Igreja 

 Vários documentos da Igreja sobre a Palavra de Deus após 

Vaticano II

 Movimentos Eclesiais enfatizam a Palavra

 Cursos de Bíblia para leigos

 Círculos Bíblicos

 Celebração da Palavra...



 O que é a Sagrada Escritura na realidade? A tradição a 

considerou uma mensagem de Deus, uma carta que Deus 

enviou à humanidade. 

 A Palavra de Deus é, todavia, algo mais do que uma 

mensagem de Deus. De fato, quando Deus fala, diz Ele 

próprio, doa Si mesmo. "Deus nada mais doa que Si mesmo", 

recorda Santo Agostinho.

Em cada Palavra está todo o Verbo



 A Palavra que o Pai desde sempre pronunciou é o Verbo, o 

seu Filho. Palavra única porque no Verbo o Pai se exprime 

plena e definitivamente: dá totalmente Si mesmo. 

 Santo Agostinho escreve que "no Verbo, o Pai disse tudo de 

maneira inefável.

Em cada Palavra está todo o Verbo



 "Doando-nos o Filho, que é a sua única e definitiva Palavra -

escreve São João da Cruz -, o Pai nos deu tudo de uma só 

vez e não tem mais nada para revelar"; "nele - parece dizer -

Eu lhe disse e revelei tudo". 

Em cada Palavra está todo o Verbo



 Por que então, poderíamos nos perguntar, a Palavra de 

Deus, sendo única, quando se exprime na linguagem 

humana, é articulada em muitas palavras? 

 A Bíblia é um conjunto de 73 livros! Estamos diante daquele 

mistério de amor que a tradição da Igreja chamou de 

"condescendência“ – precisou se ajustar a nós. O amor de 

Deus pela humanidade é tão grande que o leva a adaptar-

se a ela. 

Em cada Palavra está todo o Verbo



Condescendência 



Da mesma forma que a humanidade de Cristo é 

sacramento da sua divindade e quem vê Cristo vê 

o Pai (Jo 12, 45; 14, 6.9), como não se pode 

encontrar o Pai a não ser no Filho (Mt 11, 27), 

também as palavras da Escritura são sacramento 

da Palavra, do Verbo de Deus. 

Em cada Palavra está todo o Verbo



 Em Cristo está cada palavra da Escritura, porque Ele 

recapitula todas, realizando-as completamente.  Toda a 

Escritura é, em síntese, um só livro "e aquele livro único é 

Cristo - escrevia Hugo de São Vítor - porque cada Escritura 

divina nos fala de Cristo e cada Escritura em Cristo se 

cumpriu".

Em cada Palavra está todo o Verbo



 Esta profunda convicção fazia exclamar aos antigos: 

 "A Igreja com todo o seu ardor procura nas Escrituras 

Aquele que ama", e se traduzia em um insistente convite: 

"Leia e releia o livro da vida, o livro que Jesus lê, que aliás 

é o próprio Jesus. Envolva-se nele... Revista-se do seu 

amado, Nosso Senhor Jesus Cristo... A sua Palavra é de 

fogo...". 

Em cada Palavra está todo o Verbo



 Cada Palavra é Palavra de Deus. E ainda: Cada Palavra é 

todo o Verbo; em cada Palavra está toda a Palavra;

 Vivendo uma Palavra e depois outra e outra constata-se 

que, ao colocarmos em prática qualquer uma das Palavras 

de Deus, os efeitos no fim são idênticos.

Em cada Palavra está todo o Verbo



Em cada Palavra está todo o Verbo

 O fato é que cada Palavra, mesmo sendo expressa em 

termos humanos e diferentes, é Palavra de Deus. Mas dado 

que Deus é Amor/Caridade, cada Palavra é caridade. E, 

quando uma das Palavras cai em nossa alma, ela como que 

se transforma em fogo, em chamas, em amor/caridade. 

 A Palavra nos faz ser Amor/Caridade, como Deus é Amor.



 Assim como na Hóstia Santa Jesus está por inteiro, mas 

também num seu pedacinho, no Evangelho está Jesus por 

inteiro, mas também em cada sua Palavra".

Em cada Palavra está todo o Verbo



Palavra 
VIVA



 “Se ainda hoje na Igreja, “apesar de todo um despertar 

em torno da bíblia, se deve lamentar uma certa 

esterilidade da Palavra, isto se deve ao fato de que, na 

maioria das vezes, ela é abordada de modo mais 

intelectual que sapiencial ou mais especulativo que 

orante” (Zevini – Biblista).

Palavra VIVA



 A própria bíblia qualifica a Palavra de Deus como Palavra de 

vida.

 “A Palavra de Deus é viva”, lemos na Carta aos Hebreus (4, 

12); ou melhor, “vivente”, segundo lemos no grego.

 Ela é tal porque “Palavra do Deus vivo” (Jr 23, 36), do Deus da 

vida. 

 “Se alguém guardar a minha Palavra, jamais verá a morte (Jo 

8, 51ss). 

 Só tu “tens palavras de vida eterna” (Jo 6, 68).

Palavra VIVA



 Para ter a vida em plenitude: “Se permanecerdes em mim e 

minhas palavras permanecerem em vós...” (Jo 15, 6). 

 “Minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a Palavra 

de Deus e a põem em prática” (Lc 8, 21), Jesus nos dá a 

entender que a Palavra de Deus nos torna consanguíneos 

com ele: pessoas de sua família. 

Palavra VIVA



Uma Palavra a ser vivida



 Diante do Deus que fala e se comunica, a principal atitude 

exigida de nós é: escutar e acolher. Esse é um dos temas 

fundamentais da espiritualidade bíblica .

 A ordem “Ouve” (em hebraico: Shemá) chama a atenção 
para os traços fundamentais da fé de Israel e de sua 

coerência com ela (Dt 6, 4-9).

 “Ouvi-o”, é a ordem que o Pai dirige aos discípulos em 

relação a seu Filho, Palavra pronunciada por toda a 

eternidade (Mt 17, 5).

Uma Palavra a ser vivida



 Trata-se de escutar - como repete a Escritura - não somente 

com o ouvido, mas com o coração. A Palavra de Deus deve 

ser mantida “dentro do coração” (Dt 6, 5.6). 

 Ela não está no céu, alta demais para ser alcançada; não 

está além do mar, distante demais. Não: essa Palavra “está 

muito perto de ti, e está na tua boca no teu coração, para 

que a coloques em prática” (Dt 30, 11-14).

 A Palavra só dá fruto se encontrar um terreno bom, ou seja, se 

cair num “coração nobre e generoso” (Lc 8, 15).

Uma Palavra a ser vivida



 Não se trata, pois, de uma aceitação passiva. A autêntica 

escuta, a do coração (e não só do ouvido), quer dizer 

assimilação e interiorização da Palavra, de modo a informar 

toda a vida cristã e plasmar o homem novo.

 Também não basta meditar ou rezar a Palavra; é preciso 
transformá-la em vida, como adverte de São Tiago: “Tornai-

vos praticantes da Palavra e não simples ouvintes, 

enganando-vos a vós mesmos!” (Tg 1, 22).

Uma Palavra a ser vivida



Só compreende o 

evangelho quem 
o vive, dizia São 

Jerônimo
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Mt 13,1-8



2



3



4



5



6



7



8



9



10



11



Eu quero ser 
terreno bom 
para dar 
alegria a 
Deus!


