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ABRIU-LHES 

o entendimento 

para compreenderem 

as Escrituras 

(Lc 24, 45) 



Nossa identidade
Sem o Senhor que nos introduz 

na Sagrada Escritura, é impossível

compreendê-la em profundidade; 

mas é verdade também o contrário, 

ou seja, que, sem a Sagrada Escritura,

permanecem indecifráveis 

os acontecimentos da missão de Jesus 

e da sua Igreja no mundo. 



Domingo 

da Palavra de Deus
um “domingo dedicado  

inteiramente à Palavra de Deus, 

para compreender     

a riqueza inesgotável 

que provém daquele diálogo 

constante de Deus com o seu povo” 

(Carta ap. Misericordia et misera, 7).

http://w2.vatican.va/content/francesco/pt/apost_letters/documents/papa-francesco-lettera-ap_20161120_misericordia-et-misera.html


Com esta Carta, 

pretendo dar resposta 

a muitos pedidos 

que me chegaram 

da parte do povo de Deus 

no sentido de se poder celebrar 

o Domingo da Palavra de Deus

em toda a Igreja 

e com unidade de intenções.



O caráter performativo da 

Palavra de Deus
“Assim é possível compreender a sacramentalidade

da Palavra através da analogia com a presença real 
de Cristo sob as espécies do pão e do vinho 
consagrados. 

Aproximando-nos do altar e participando no 
banquete eucarístico, comungamos realmente o 
corpo e o sangue de Cristo. 

A proclamação da Palavra de Deus na celebração 
comporta reconhecer que é o próprio Cristo que Se 
faz presente e Se dirige a nós para ser acolhido” 
(Verbum Domini, 56).

http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/pt/apost_exhortations/documents/hf_ben-xvi_exh_20100930_verbum-domini.html


Estabeleço que 

o IIIº Domingo do Tempo Comum 

seja dedicado à 

- celebração, 

- reflexão e 

- divulgação 

da Palavra de Deus.



Formas de viver este Domingo 

como um dia solene 

✓ Entronizar na celebração eucarística 
o texto sagrado = valor normativo

✓ Colocar em evidência a sua 
proclamação e a homilia como 
serviços que se presta à Palavra de 
Deus

✓ Celebrar o rito de Leitorato
ou confiar um ministério semelhante

✓ Entrega da Bíblia



Na Palavra a unidade e

o sentido dos acontecimentos 

Povo reunido em torno da 

Sagrada Escritura 

➢ “como um só homem”

➢ “o povo escutava com 

atenção”

➢ “comoção e pranto”



Os levitas liam, clara e 

distintamente, o livro da Lei de 

Deus e explicavam o seu sentido

➢ “Este é o dia consagrado ao 

Senhor, vosso Deus”

➢ “Não vos entristeçais,        

porque a alegria do Senhor      

é a vossa força” (Ne 8, 1-10)



A Sagrada Escritura 

livro do povo

A Bíblia pertence 

ao povo convocado 

para escutar e 

se reconhecer nesta Palavra



Os que tem a vocação 

de ministros da Palavra
Todos devem sentir a exigência 
de a tornar acessível à sua 
comunidade.
Primariamente os Pastores têm 
a grande responsabilidade de 
explicar e fazer compreender a 
todos a Sagrada Escritura. 



A homilia
➢ possui “um caráter 

quase sacramental” (EG 142)

➢ falar com o coração para chegar 

ao coração das pessoas que 

escutam, de modo a expressar o 

essencial que é recebido e 

produz fruto.



Os Catequistas
atendendo ao ministério que 

desempenham de ajudar a crescer 

na fé, 

sintam a urgência de se renovar através 

da familiaridade e estudo das sagradas 

Escrituras, que lhes consintam promover 

um verdadeiro diálogo entre aqueles 

que os escutam e a Palavra de Deus.



Sagrada Escritura 

e a fé dos crentes

a fé vem da escuta,  
e a escuta centra-se 
na Palavra de Cristo (Rm 10, 17) 

- na ação litúrgica, 
- na oração
- e reflexão pessoais.



Cristo, o 1º exegeta

“começando por Moisés e 

seguindo por todos os Profetas, 

explicou-lhes, em). todas as 

Escrituras, tudo o que Lhe dizia 

respeito” (Lc 24, 27).



A Sagrada Escritura 

e a Eucaristia
“A Igreja venerou sempre as divinas 
Escrituras como venera o próprio 
Corpo do Senhor, não deixando 
jamais, sobretudo na sagrada 
Liturgia, de tomar e distribuir aos fiéis 
o pão da vida, quer da mesa da 
palavra de Deus quer da do Corpo 
de Cristo” (Dei Verbum, 21).

http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19651118_dei-verbum_po.html


Domingo da Palavra

O dia dedicado à Bíblia pretende ser, 

não “uma vez no ano”, mas 

uma vez por (para) todo o ano,    

porque temos urgente necessidade de 

nos tornar familiares e íntimos da 

Sagrada Escritura e do Ressuscitado, 

que não cessa de partir a Palavra e o 

Pão na comunidade dos crentes. 



A inspiração da 
Sagrada Escritura

base essa donde emergem 
- a finalidade salvífica,
- a dimensão espiritual
- e o princípio da 
encarnação
para a Sagrada Escritura (DV).



Finalidade primordial: 

Salvação

A Bíblia não é uma coletânea 

de livros de história nem de 

crônicas, mas está orientada 

completamente para a 

salvação integral da pessoa. 



Tudo está orientado 

para esta finalidade inscrita 

na própria natureza da Bíblia,

composta como história de 

salvação na qual Deus fala e 

age para ir ao encontro 

de todos os homens 

e salvá-los do mal e da morte.



O papel do Espírito Santo na 

Sagrada Escritura é fundamental. 

Sem a sua ação, estaria sempre 
iminente o risco de ficarmos fechados 
apenas no texto escrito, facilitando 
uma interpretação fundamentalista, 
da qual é necessário manter-se longe 
para não trair o caráter inspirado, 
dinâmico e espiritual que o texto 
possui. 



O papel do Espírito Santo 

é fundamental. 

O Espírito Santo transforma 

a Sagrada Escritura 

em Palavra viva de Deus,

vivida e transmitida na fé 

do seu povo santo.



Na transmissão oral, 

Na Sagrada Escritura,

Na Tradição viva da Igreja 

A fé bíblica 

funda-se sobre a Palavra viva, 

não sobre um livro.

O papel do Espírito Santo



O papel do Espírito Santo

Quando a Sagrada Escritura 

é lida com o mesmo Espírito 

com que foi escrita, 

permanece sempre nova. 



O rosto da Palavra de Deus

O Verbo de Deus 

precede e excede 

a Sagrada Escritura (VD 17).



A Palavra de Deus e a 

caridade

➢ A Palavra de Deus apela 
constantemente para o amor 
misericordioso do Pai, 
que pede a seus filhos 
para viverem na caridade.

➢ Escutar as Sagradas Escrituras para 
praticar a misericórdia: 
este é um grande desafio 
lançado à nossa vida.



Maria e a recepção da 

Palavra de Deus

A bem-aventurança de Maria 

– por ter acreditado –

antecede todas as bem-aventuranças 

pronunciadas por Jesus para os pobres, 

os aflitos, os mansos, os pacificadores e 

os que são perseguidos, 

porque é condição necessária 

para qualquer outra bem-aventurança.



Domingo da Palavra de Deus

Possa o domingo 

dedicado à Palavra 

fazer crescer no povo de Deus 

uma religiosa e assídua familiaridade

com as sagradas Escrituras.



Roma, em São João de Latrão, 

no dia 30 de setembro de 2019, 

Memória litúrgica de 

São Jerônimo 

e início do 1600º aniversário 

da sua morte. 

Francisco


