
A PALAVRA DE DEUS NA LITURGIA



MANDATO DE NOSSO SENHOR 

“Portanto ide, fazei discípulos de
todas as nações, batizando-os em
nome do Pai, e do Filho, e do
Espírito Santo; ensinando-os a
observar todas as coisas que eu vos
tenho mandado; e eis que eu estou
convosco todos os dias, até a
consumação dos séculos”. (Mt
28,19)



MISSÃO DA IGREJA

O Mandato de Nosso Senhor 
continua vivo na missão da Igreja:

 ENSINAR

REALIZAR

Na Evangelização da Igreja não 
pode haver a dissociação destes 

dois atos.



ANTIGO TESTAMENTO

Já no Antigo Testamento 
encontramos de forma significativa 

estes dois momentos:

ENSINAR (Palavra)

REALIZAR ( Rito)  



ALIANÇA MEDIADA POR MÓISES
“Em seguida, leu o Livro da Aliança
para o povo, e eles disseram:
‘Faremos fielmente tudo o que
o SENHOR ordenou’. Depois Moisés
aspergiu o sangue sobre o povo,
dizendo: “Este é o sangue da aliança
que o Senhor fez com vocês de
acordo com todas essas palavras”.(Ex
24,7-8)



ALIANÇ A MEDIADA POR JOSUÉ

Josué relembra as maravilhas de 
Deus (Palavra) e o povo serve ao 

Senhor.

ENSINAR (Palavra)

REALIZAR ( Selar Compromisso)  



“1Josué reuniu todas as tribos de Israel em Siquém; convocou
todos os anciãos de Israel, seus chefes, seus juízes seus
escribas, que se colocaram ordenadamente na presença de
Deus. Disse então Josué a todo povo: ‘Assim diz o Senhor(...)
15Porém, se não vos parece em servir ao Senhor, escolhei hoje
a quem quereis servir: se aos deuses aos quais serviram vossos
pais do outro lado do rio (...) Quanto a mim e à minha casa
serviremos ao Senhor. 16Então o povo respondeu: ‘Longe de
nós abandonar o Senhor para servir a outros deuses. (...) 21O
povo, porém respondeu a Josué: ‘Não! É ao Senhor que
serviremos’” (Js 24, 1-21)



ALIANÇAS NO ANTIGO TESTAMENTO

PALAVRA 

e

RITO



A LITURGIA CRISTÃ

A Liturgia Cristã sempre se 
apoiou nestes dois momentos 

para organizar seus ritos:

LITURGIA DA PALAVRA

e

CELEBRAÇÃO DO RITO



A PALAVRA DE DEUS NA LITURGIA

“A Igreja sempre venerou as Escrituras 
divinas, como venera o próprio Corpo 

do Senhor, porque, de fato, 
principalmente na sagrada liturgia, não 

cessa de tomar e entregar aos fiéis o 
pão da vida, da mesa tanto da Palavra 

de Deus como do Corpo de Cristo” 
(Dei Verbum, 21).



PRESENÇA DO SENHOR
Na Liturgia Jesus se faz realmente
presente! “Para que possa celebrar
vivamente o memorial do Senhor,
lembrem-se os fiéis de que a presença
de Cristo é uma só, tanto na Palavra de
Deus, ‘pois quando se lê na Igreja a
Sagrada Escritura, é ele que fala’, como
‘especialmente sob as espécies
eucarísticas’ ” (IELM, 46).



O PRÓPRIO DEUS QUEM FALA

Na Celebração da Palavra, Jesus se faz
realmente presente! “Para realizar tão
grande obra, Cristo está sempre
presente na sua Igreja, especialmente
nas ações litúrgicas (...). Está presente
na sua palavra, pois é Ele que fala ao
ser lida na Igreja a Sagrada Escritura”

(Sacrosanctum Concilium, 7).



PALAVRA COMO INSPIRAÇÃO

“É enorme a importância da Sagrada
Escritura na celebração da Liturgia,
porque:

 É nela que se vão buscar as leituras
que se explicam na homilia e os
salmos para cantar;



A PALAVRA DE DEUS NA LITURGIA

 Com o seu espírito e da sua 
inspiração nasceram as preces, as 
orações e os hinos litúrgicos

 Dela tiram a sua capacidade de 
significação as ações e os sinais” 
(Sacrosanctum Concilium, 24). 



DEUS FALA  E O POVO RESPONDE

“Efetivamente, na Liturgia
Deus fala ao seu povo e, Cristo
continua a anunciar o
Evangelho. Por seu lado, o
povo responde a Deus com o
canto e a oração”.

(Sacrossanctum Concilium, 33)



EM SUMA 

Trocando em miúdos:

A Liturgia tem sua fonte na Sagradas
Escrituras, dela se alimenta sempre,
pois dela tudo adquire, de modo
que a celebração litúrgica encontra
seu sentido pleno somente se for
iluminada pela Palavra de Deus!



AS VÁRIAS LEITURAS PARA CADA CELEBRAÇÃO 
O Elenco das Leituras na Missa Existe um elenco de
leituras próprias para cada celebração litúrgica: Missa,
Batismo, Matrimônio, Exéquias etc. O mais importante
elenco é o da Missa, sobretudo para as celebrações de
domingo, páscoa semanal dos cristãos. Reforma Litúrgica
do Vaticano II: Preocupação de oferecer ao povo uma
leitura das partes mais importantes das Sagradas
Escrituras, ao longo de três anos.



LITURGIA DA PALAVRA NA SANTA MISSA



LITURGIA DA PALAVRA

“A parte principal da liturgia da
Palavra é constituída pelas leituras da
Sagrada Escritura e pelos cantos que
ocorrem entre elas, sendo
desenvolvida e concluída pela homilia,
a profissão de fé e a oração universal
ou dos fiéis. (Instrução Geral do Missal

Romano, 55).



LITURGIA DA PALAVRA

Pois, nas leituras explanadas pela homilia, Deus
fala ao seu povo, revela o mistério da redenção e
da salvação e oferece alimento espiritual; e o
próprio Cristo, por sua Palavra, se acha presente
no meio dos fiéis. Pelo silêncio e pelos cantos o
povo se apropria dessa Palavra de Deus e a ela
adere pela profissão de fé; alimentado por essa
Palavra, reza na oração universal pelas
necessidades de toda a Igreja e pela salvação do
mundo inteiro” (Instrução Geral do Missal
Romano, 55).



A Liturgia da Palavra é semelhante a um diálogo entre duas
pessoas: Deus e seu povo, Jesus e sua comunidade reunida no
Espírito Santo. É o diálogo da Aliança (vejam Ex 19-24). Há
momentos em que ouvimos a fala do Senhor, há momentos em
que a comunidade aclama ou responde àquilo que ouviu. Por isso,
ao fazermos a passagem dos Ritos Iniciais para a Liturgia da Palavra,
torna-se necessário fazer esta ponte, de forma clara e mistagógica,
de modo que toda a comunidade compreenda que é tempo de
ouvir, prestar atenção como discípulo na Palavra que Deus mesmo
hoje nos dirige.



Ao iniciar a Liturgia da Palavra temos três opções: 
a. Iniciar a Liturgia da Palavra com um silêncio orante, de

modo que a comunidade se torne capaz de ouvir o que
o Senhor irá falar (cf. IGMR, 55);

b. Iniciar com uma breve admoestação, ou seja, um
convite à escuta, feito pelo presidente, diácono ou
outro ministro preparado para isto (cf. IGMR, 128;
IELM, 15,38);

c. Introduzir a Liturgia da Palavra com um canto ou refrão
meditativo que conduza à escuta;



SILÊNCIO NA LITURGIA
“A liturgia da palavra deve ser celebrada de modo a favorecer a
meditação. Deve, por isso, evitar-se completamente qualquer
forma de pressa que impeça o recolhimento. Haja nela
também breves momentos de silêncio, adaptados à
assembleia reunida, nos quais, com a ajuda do Espírito Santo,
a Palavra de Deus possa ser interiorizada e se prepare a
resposta pela oração. Pode ser oportuno observar estes
momentos de silêncio depois da primeira e da segunda leitura
e, por fim, após a homilia”. (IGMR, n.56)



E o que dizer da chamada procissão da Palavra? Ou
procissão de acolhida da Palavra?
É um costume amplamente difundido, sobretudo no
Brasil. Porém, é importante recordar que o único
livro da Palavra que é levado em procissão é o
Evangeliário – símbolo do Cristo Palavra.



As Leituras Bíblicas 
“Mediante as leituras é preparada para os fiéis a
mesa da palavra de Deus e abrem-se para eles os
tesouros da Bíblia. Por isso, é melhor conservar a
disposição das leituras bíblicas pela qual se manifesta
a unidade dos dois Testamentos e da história da
salvação; nem é permitido trocar as leituras e o
salmo responsorial, constituídos da palavra de Deus,
por outros textos não bíblicos” (IGMR, 57).



ESTRUTURA DA LITURGIA DA PALAVRA
Silêncio ou uma breve admoestação ou um refrão orante; 

Primeira Leitura (geralmente retirada do Antigo Testamento) 
seguida por breve silêncio; 

Salmo Responsorial;

Segunda Leitura (sempre retirada no Novo Testamento) somente 
nos domingos, solenidades e algumas festas, seguida por breve 
silêncio; Sequência (para grandes solenidades: Páscoa, 
Pentecostes e Corpus Christi); 



ESTRUTURA DA LITURGIA DA PALAVRA:
Aclamação ao Evangelho (acompanhada de Procissão com o 

Livro do Evangelho); 

PROCLAMAÇÃO DO EVANGELHO (com incensação do Livro no 
início); 

Homilia (seguida de breve silêncio); 

Profissão de Fé (somente aos domingos e solenidades);

Oração dos Fiéis



PRIMEIRA LEITURA 

É a partir dos Evangelhos, que foram escolhidas as
Primeiras Leituras para os domingos do Tempo
Comum e o canto de aclamação geralmente é tirado
do Evangelho do dia.



SALMO RESPONSORIAL 

O Salmo Responsorial sempre se relaciona com a
Primeira Leitura. Trata-se de uma resposta a esta
leitura. É a Palavra de Deus cantada!



SEGUNDA LEITURA 

A Segunda Leitura é semi-contínua das cartas
do Novo Testamento; não há preocupação de
ligá-las com os outros textos bíblicos.



PROCLAMAÇÃO DO EVANGELHO 

“A Leitura do Evangelho constitui o ponto alto da liturgia
da palavra, para a qual a assembleia se prepara com as
outras leituras, na ordem indicada, isto é, a partir do
Antigo Testamento até chegar ao Novo”. (IELM, n.13)



PROCLAMAÇÃO DO EVANGELHO 

“A leitura do Evangelho constitui o ponto culminante da liturgia da
palavra. Deve ser-lhe atribuída a maior veneração. Assim o mostra a
própria Liturgia, distinguindo esta leitura das outras com honras especiais,
quer por parte do ministro encarregado de a anunciar e pela bênção e
oração com que se prepara para o fazer, quer por parte dos fiéis que, com
as suas aclamações, reconhecem e confessam que é Cristo presente no
meio deles quem lhes fala, e, por isso, escutam a leitura de pé; quer ainda
pelos sinais de veneração ao próprio Evangeliário”. (IGMR, n.60)



HOMILIA

“A homilia é parte da liturgia e muito recomendada: é um
elemento necessário para alimentar a vida cristã. Deve
ser a explanação de algum aspecto das leituras da
Sagrada Escritura ou de algum texto do Ordinário ou do
Próprio da Missa do dia, tendo sempre em conta o
mistério que se celebra, bem como as necessidades
peculiares dos ouvintes”. (IGMR, n.65)



HOMILIA

“Habitualmente a homilia deve ser feita pelo sacerdote celebrante
ou por um sacerdote concelebrante, por ele encarregado, ou
algumas vezes, se for oportuno, também por um diácono, mas
nunca por um leigo. Em casos especiais e por justa causa, a homilia
também pode ser feita, por um Bispo ou presbítero que se
encontra na celebração mas sem poder concelebrar”. (IGMR, 66).



HOMILIA

“Nos domingos e festas de preceito, deve haver homilia em
todas as Missas celebradas com participação do povo, e não
pode omitir-se senão por causa grave. Além disso, é
recomendada, particularmente nos dias feriais do Advento,
Quaresma e Tempo Pascal, e também noutras festas e
ocasiões em que é maior a afluência do povo à Igreja”
(IGMR, 66).



PROFISSÃO DE FÉ

“O símbolo, ou profissão de fé, tem como finalidade permitir
que todo o povo reunido, responda à palavra de Deus
anunciada nas leituras da sagrada Escritura e exposta na
homilia, e que, proclamando a regra da fé, segundo a fórmula
aprovada para o uso litúrgico, recorde e professe os grandes
mistérios da fé, antes de começarem a ser celebrados na
Eucaristia” (IGMR, 67



ORAÇÃO DOS FIEIS 

“Na oração universal ou oração dos fiéis, o povo responde, de
algum modo à palavra de Deus recebida na fé e, exercendo a
função do seu sacerdócio baptismal, apresenta preces a Deus pela
salvação de todos. Convém que em todas as Missas com
participação do povo se faça esta oração, na qual se pede pela
santa Igreja, pelos governantes, pelos que se encontram em
necessidade, por todos os homens em geral e pela salvação do
mundo inteiro”. (IGMR, 69)



ORAÇÃO DOS FIÉIS 

Normalmente a ordem das intenções é a seguinte:

a) Pelas necessidades da Igreja;

b) pelas autoridades civis e pela salvação do mundo;

c) por aqueles que sofrem dificuldades;

d) pela comunidade local. (IGMR, 67)



OS LECIONÁRIOS CONTÊM AS LEITURAS PARA AS 
CELEBRAÇÕES EUCARÍSTICAS E SÃO TRÊS: 

 Dominical: domingos e solenidades; 

 Semanal (dias de semana – ano par e ano ímpar) e

 Santoral (próprio dos santos e missas para as diversas 
necessidades e votivas)



LECIONÁRIO 
DOMINICAL 



O CICLO TRIENAL DAS LEITURAS
Cada ano, sobretudo aos domingos, vem caracterizado 

pela proclamação de um dos evangelhos sinóticos: 

ANO A: SÃO MATEUS 
ANO B: SÃO MARCOS 
ANO C: SÃO LUCAS

O Evangelho de João ocupará as festas e tempos fortes do 
ano litúrgico: Advento, Natal, Quaresma e Páscoa; e João 
6 completa o evangelho de Marcos no ano B.



No Ciclo Trienal dos Domingos: Há ligação de um domingo a
outro. Também esta é a organização (trienal, anos A, B e C) para
algumas festas como Santíssima Trindade, Corpus Christi e
também para o Domingo de Ramos, na Semana Santa.



LECIONÁRIO SEMANAL 



Para os dias de Semana, há um elenco de leituras 
para dois anos: 

 Anos Par ;
 Ano Ímpar;
 Durante a semana (exceto nos Tempos do Advento e

Natal, Quaresma e Páscoa) o Evangelho é o mesmo
para todos os anos; o que muda é a Primeira Leitura e
o Salmo Responsorial que variam nos anos pares e
ímpares.



LECIONÁRIO SANTORAL



LECIONÁRIO SANTORAL
Nas memórias dos Santos e Santas existem leituras
próprias no Lecionário Santoral... Contudo a Instrução do
Elenco das Leituras da Missa aconselha a tomar as
leituras do dia da semana corrente, a não ser que o Santo
ou Santa a ser celebrado goze de grande devoção por
parte do povo ou seja o padroeiro da igreja em que se
celebre etc.



EVANGELIÁRIO



Evangeliário: livro que fala! “O Evangeliário é livro
litúrgico que contém o Evangelho de Jesus Cristo. É
o único livro simbólico da celebração, digno de todo
o respeito e, por isso, merecedor de homenagens
especiais durante a celebração. Por meio do
Evangeliário, Jesus Cristo vem à assembleia e
anuncia o seu Evangelho.



EVANGELIÁRIO DA SANTA MISSA

Na Missa, sem diácono, o leitor
(instituído) pode conduzir na
procissão de entrada um pouco
elevado o Evangeliário, não,
porém, o Lecionário (cf. IGMR,
120)



Quando há diácono, ele mesmo leva um pouco
elevado o Evangeliário na procissão de entrada e
precede o sacerdote ou sacerdotes. Chegando ao
altar, omitida a reverência, o coloca
respeitosamente sobre o altar (cf. IGMR, 172-173).
Ainda, há que considerar que na preparação da
Missa, o Lecionário já esteja no ambão (cf. IGMR,
118b).



Ao chegar ao presbitério, o Evangeliário é
depositado sobre o altar. É a Palavra da
Salvação, depositada sobre a mesa que
acolherá o Alimento e a Bebida da Vida. Diante
da Assembleia se apresentam dois símbolos
fortes da celebração: A Palavra e o Altar!



Quando é o Bispo que preside a Liturgia, ele pode dar a
Bênção com o livro dos Evangelhos sobre o povo. JMJ,
Rio de Janeiro, 2013. “O primeiro momento em que o
Evangeliário é usado na Missa é na procissão de
entrada, à frente do presidente da celebração.
Relaciona- se assim, o anúncio da salvação que entra na
Igreja com aquele que é o responsável para anunciar
esta Palavra, quem presidirá a celebração



AMBÃO 
OU 

MESA DA PALAVRA



Local da Palavra de 

Deus na Liturgia 

“No recinto da Igreja deve existir um lugar
elevado, fixo, adequadamente disposto e
com a devida nobreza, que ao mesmo
tempo corresponda à dignidade da palavra
de Deus e lembre aos fiéis que na missa se
prepara a mesa da palavra de Deus e do
corpo de Cristo, e que ajude da melhor
maneira possível a que os fiéis ouçam bem
e estejam atentos durante a liturgia da
palavra. Por isso se deve procurar, segundo
a estrutura de cada igreja, que haja uma
íntima proporção e harmonia entre o
ambão e o altar” (IELM, 32).



DO AMBÃO SÃO PROFERIDAS:

a) Leituras Bíblicas - Antigo e Novo Testamentos (cf. IGMR, 58);

b) Salmo Responsorial (poder ser cantado do Coro, se for 
necessário, cf. IGMR, 61); 

c) Evangelho (cf. IGMR, 133); 

d) Homilia (poder também feita da cadeira presidencial ou 
outro lugar, cf. IGMR, 136



DO AMBÃO SÃO PROFERIDAS:

e) Oração Universal (pode ser feita de outro lugar, como do Coro, cf. IGMR, 
71). 

f) Precônio Pascal (cf. IGMR, 309);

g) Outras possibilidades: Proclamação do Natal (Calendas); Ladainha dos 
Santos – ???



A maneira certa de proclamar a Palavra É preciso
também saber proclamar a Palavra de Deus! A
Igreja tem uma “tradição” no que se refere à
maneira correta de proclamar os textos
sagrados... “Leitura” nas celebrações litúrgicas
não são meras leituras... São PROCLAMAÇÃO de
algo solene: o evento da nossa Salvação, a Páscoa
de Jesus!...


