
LECTIO DIVINA 

1. Oração Inicial – Veni Creator Spiritus 

Vinde Espírito Criador, a nossa alma visitai e enchei os corações com 
vossos dons celestiais. Vós sois chamado o Intercessor de Deus, 
excelso dom sem par, a fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e 
salutar. Sois o doador dos sete dons e sois poder na mão do Pai, por 
Ele prometido a nós, por nós seus feitos proclamai. A nossa mente 
iluminai, os corações enchei de amor, nossa fraqueza encorajai, qual 
força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli, e concedei-nos a vossa 
paz, se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao 
Filho Salvador, por vós possamos conhecer que procedeis do Seu 
amor, fazei-nos sempre firmes crer. Amém! 

2. Leitura - O que fala o texto? 

É necessário estar atento aos detalhes: o ambiente, o desenrolar dos 
acontecimentos, os personagens do texto, quais são os diálogos, a 
reação das pessoas, procurando perceber os seus sentimentos, as 
questões mais interessantes, as palavras e trechos que chamam mais 
atenção. Esse passo é o que exige mais esforço da nossa parte. 

3. Meditação - O que o texto diz de forma pessoal para mim? 

Este é o momento de se colocar diante da Palavra. É hora de explorar 
a Palavra de Deus. Na meditação, vamos questionando, confrontando 
a passagem com a nossa vida, por meio do Espírito Santo. 

4. Oração - O que o texto me faz responder ao Senhor? 

A oração nasce como fruto da meditação. Os sentimentos nos levam 
a dar uma resposta a Deus. Através do Espírito Santo, nos é suscitado 
o louvor, a súplica, a oração penitencial, a oferta. 

5. Contemplação - O que a Palavra de Deus faz em mim? 

É o próprio Deus que age em nossas vidas. É permitir a ação de Deus 
que recebe a nossa oração e nos leva ao Seu coração. Na 
contemplação, nós somos impelidos a ser como Cristo. 
 
(Adaptado de um texto sobre a Lectio Divina do Pe. Pedro Israel Thinnes) 


