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INTRODUÇÃO

A Escuta da Palavra de Deus leva a pessoa a entrar em sintonia com 
o Cristo. Ela é o alimento espiritual de todo cristão. Foi incluída 
pelo Padre Caffarel na Carta de 1970. Diante das perturbações 
da sociedade, ele pensou que era preciso reforçar as exigências 
solicitadas aos equipistas.

Neste ponto concreto de esforço dois termos são usados: Escuta 
e Palavra. Nós escutamos Deus, que nos fala para nos salvar e nos 
comunicar sua vida em abundância. Por isso faz-se necessária uma 
escuta profunda e assídua, a fim de que a Palavra de Deus seja vivida 
e não apenas lida. 

A relação com Deus é o pilar de toda nossa vida espiritual. Vamos, 
portanto, desfrutar do silêncio diário para escutar o que o Senhor 
diz a cada um de nós. Esse momento com Sua Palavra não é um 
monólogo. Deus espera uma resposta. Uma resposta que seja de 
amor, a fim de que a Palavra seja posta em prática. 
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I

DE ONDE VEM A ESCUTA DA PALAVRA?

1 – Das raízes na Bíblia

A – o Antigo Testamento
Desde o Antigo Testamento existe a orientação de escutar a 
Palavra de Deus.

No Deuteronômio, encontramos o versículo bem conhecido: 
“Escuta, ó Israel!: Iahweh nosso Deus é o único Iahweh. Tu 
amarás a Iahweh teu Deus com todo o teu coração, com toda 
a tua alma e com todas as tuas forças. Estes mandamentos que 
hoje te imponho serão gravados no teu coração! Tu os ensinarás 
aos teus filhos […] Tu os escreverás sobre os pilares de tua casa 
e sobre as tuas portas” (Dt 6,4-9). Esta expressão “Escuta, ó 
Israel” é o lema de todo esse livro. Ele é, depois, retomado em 
vários cânticos. 
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Samuel disse também: 
“Falai, Senhor, vosso servo escuta!” (1Sm 3,10).
Podemos ler no livro do profeta Amós: “Eis que vêm dias – 
Oráculo de Iahweh – em que enviarei fome sobre a terra, não 
fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a Palavra de Deus 
(Iahweh)… ” (Am 8, 11).

B – o novo Testamento

O Evangelho de São João inicia-se com “No princípio era o Verbo 
(a Palavra) e o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus ” (Jo 
1,1). Ele continua:  “E o Verbo fez-Se homem e habitou entre 
nós ” (Jo 1,14). A Palavra é Jesus de Nazaré. Jesus é a nossa 
luz: “O Verbo era a luz verdadeira que, vindo ao mundo, a todo 
homem ilumina ” (Jo 1,9). O exemplo da Anunciação a Maria 
nos mostra que a vontade de Deus pode nos ser transmitida 
por mensageiros. Devemos aprender a discernir, a escutar, 
como Maria.

No Evangelho de São mateus, no Monte Tabor, durante a 
Transfiguração de Jesus, o Pai disse aos três discípulos presentes:
“Este é o Meu Filho amado, em quem me comprazo: escutem-
-no!” (Mt 17,5). Nas três únicas palavras do Pai mencionadas 
no Evangelho, esta é um conselho único e simples do Pai aos 
seus filhos: “Escutem-no”.

O próprio Jesus nos explica como se tornar um filho de Deus: 
“Minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a Palavra 
de Deus e a põem em prática” (Lc 8, 21). 

“A Palavra de Deus é viva e eficaz e mais afiada que qualquer 
espada de dois gumes” (Hebreus   4, 12).

“Felizes os que escutam a Palavra de Deus e a põem em prática” 
(Lc 11, 28).
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Existem muitos outros apelos à escuta da Palavra, como, por 
exemplo, na parábola do semeador (Mt 13, 18-23; Mc 4, 13-20 
e Lc 8, 4-8):  “Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça!”

2 – A Tradição

Na queda do império romano, a capacidade de compreender e de 
usar a informação escrita foi perdida, exceto nos monastérios 
e conventos, onde a leitura meditativa da Bíblia foi inspirada: 
a lectio divina (a leitura orante). 
Mais tarde, os vitrais das catedrais representavam as cenas 
da Bíblia, formando uma catequese para o povo.

O Vaticano II nos recorda: “A Sagrada Tradição e a Sagrada 
Escritura constituem um único depósito sagrado da Palavra de 
Deus” (Dei Verbum 10).

O Concílio recomendou que se fizessem traduções nas línguas 
nacionais (Dei Verbum 22).

3 – O Padre Caffarel

O Padre Caffarel, em seu livro As Equipes de Nossa Senhora 
– Desenvolvimento e Missão dos Casais Cristãos, escreve: “A 
escuta da Palavra de Deus, eis a segunda orientação geral que eu 
proponho. A ascese, no sentido da marcha em direção à santidade, 
exige uma pesquisa ativa e perseverante de Deus, especialmente 



9

pelo estudo das Escrituras. Ora, esse estudo tem 
um espaço bem fraco na vida pessoal dos esposos, 
na vida do lar, na vida da equipe. Doravante há 
necessidade de se lançar mais deliberadamente. 

Veremos então os milagres resultantes da Palavra de 
Deus, porque ela é criadora: ela faz viver aqueles que 

se abrem à sua virtude, ela faz surgir a alegria no lar”.
Nas suas cartas sobre a prece, o Padre Caffarel in-
siste sobremaneira a respeito da escuta da Palavra 
de Deus. Ele nos diz: “Sim, Deus fala. Mas devemos 

saber escutá-Lo… Deus fala aos homens de muitas maneiras” 
(Novas Cartas sobre a Oração: “Um Deus que fala”, 1975).
“Escutar não é apenas um assunto de inteligência. É nosso ser 
inteiro, alma e corpo, inteligência e coração, imaginação, memória 
e vontade, que deve ser atento à palavra do Cristo, abrir-se a ela, 
ceder o lugar, se deixar investir, invadir, apoderar por ela, dando-
lhe uma adesão sem reserva”.

Ele diz ainda: “Para ouvir, talvez haja necessidade de começar a escutar”  
(Presença de Deus – Cem Cartas sobre a Oração, Carta 6, 1969).

4 – Os santos e os Papas

São Bento é citado pelo Papa Bento XVI como 
“mestre da escuta da Palavra de Deus, uma escuta 
profunda e perseverante ”.

No prólogo da Regra, São Bento escreve: “Escuta, meu 
filho, os preceitos do Mestre e presta atenção ao teu 
coração. (…) Vamos, pois, a Escritura nos incita:  Já é hora 
de despertardes do sono” (Rm 13,11). Vamos abrir os 
olhos à luz divina, os ouvidos atentos à voz de Deus 
que grita diariamente essa advertência:
“Hoje, se vocês ouvirem Sua Voz, não endureçam seu 
coração” (Ps 94,8).
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A Palavra de Deus está, de fato, no coração da Regra escrita no 
princípio do século VI e ainda em vigor 1.500 anos mais tarde.

São João da Cruz, na subida ao Monte Car-
melo, escreve: “Desde que Deus nos deu Seu 
filho, que é a Sua Palavra, Ele não tem outra 

palavra a nos dar”. 

Santo Padre João Paulo II sublinhava: 
“A santidade permanece mais do que nunca uma 
urgência pastoral”. Ele encorajava uma escuta 
renovada da Palavra:
“Concebe-se esta primazia da santidade e da 
prece somente a partir de uma escuta renovada 
da Palavra de Deus… É necessário que a escuta 
da Palavra se torne um encontro vital”.

o Papa francisco nos diz: “O Senhor semeia sempre 
Sua Palavra. Ele pede somente um coração aberto 
para escutá-la e boa vontade para colocá-la em prá-
tica. (…) As duas condições para seguir Jesus são: 
escutar a Palavra de Deus e colocá-la em prática” 

(Missa de 23/9/2014). Ele escreveu também “cada 
palavra na Escritura, antes de ser exigência, é dom” 
e “devemos acolher a Palavra com o coração dócil e 
orante” (Evangeliim Gaudium, 142, 149).
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POR QUE A ESCUTA DA PALAVRA?

II

1 – Para cada um

Porque, como cristãos, queremos nos aprofundar no 
conhecimento e no amor do Senhor. Diz-nos São Jerônimo: “O 
desconhecimento das Escrituras é o desconhecimento do Cristo”.

Porque a escuta da Palavra de Deus nos permite refletir Jesus 
dentro dos nossos próprios olhos e de ver assim com o seu olhar.
Porque Deus nos fala para nos revelar Seu amor e o projeto de vida 
que Ele tem para cada um de nós.

Para que cada um de nós possa se nutrir espiritualmente, a Palavra 
de Deus deve ser venerada como o Corpo do Senhor.

2 – Para o casal

Porque torna o casal mais plenamente cristão, já que a escuta 
da Palavra de Deus nos abre ainda mais ao Senhor e um ao outro. 
Nosso amor conjugal e nosso amor a Deus se entrelaçam para fazer 
crescer nossa espiritualidade conjugal, e nos sustenta no caminho 
comum da conversão.

Porque o Padre Caffarel nos diz: “O lar comunidade de penitência, de 
fé, de esperança, de amor, tal é a obra que realiza a palavra do Cristo 
presente e viva no Evangelho. (…) O lar que frequenta o Evangelho não 
demorará a ter a experiência de São Paulo ‘O amor do Cristo me apressa’ 
a anunciar aos outros a Boa Nova, de compartilhar as riquezas espirituais 
de minha vida com o Cristo” (L’Anneau d’Or, número especial 117-118).
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3 – Para a equipe

Porque a escuta e a meditação da Palavra de Deus na equipe 
nos permitem fazer a experiência de vida das primeiras comunidades 
cristãs, das quais se dizia: “Olhem como eles se amam”. Nesse am-
biente os corações se abrem à presença do Espírito. Nós oferecemos 
então em equipe nossas preocupações, nossas dificuldades, nossas 
alegrias e nossas aspirações mais profundas.

4 – Para a Igreja

Porque o Padre Caffarel nos diz: “A palavra viva e permanente do 
Cristo ‘faz’ a Igreja” (L’Anneau d’Or, número especial 117-118).

Porque responde ao apelo do Papa francisco que nos diz durante 
a audiência geral de 26 de agosto de 2015: “O Evangelho é como 
um bom pão que nutre o coração do mundo inteiro. […] 
Existe dentro de nossas famílias alguma familiaridade com o Evan-
gelho? Nós O temos em casa? Nós O abrimos de vez em quando 
para lermos juntos? ”.
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COMO ESCUTAR A PALAVRA?

III

A escuta da Palavra de Deus é muito pessoal e depende da sensi-
bilidade de cada um. Essas sugestões poderão nos ajudar a melhor 
escutá-la dentro de nosso coração, a fim de que, pouco a pouco, 
nós nos deixemos transformar por ela, vivenciando-a.

1 – Como preparar uma boa escuta?

marcar um encontro

Cada dia, procurar um momento para ler a Palavra de Deus. Talvez 
se torne mais fácil se o momento for sempre o mesmo. Ler a Palavra 
de Deus ao despertar contribui para Sua meditação ao longo do dia.
Mas cada um escolherá o momento oportuno.
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Encontrar um lugar calmo e tranquilo

Poderá ser um canto de prece em casa. Acender uma vela. Sentar-
-se confortavelmente para estar disponível à escuta da Palavra de 
Deus, o que pede um “órgão receptor”. A Bíblia chama esse órgão 
de “coração ”, ou mais precisamente, o “novo coração” (Ez 36, 26).

uma cadeira vazia ao nosso lado 

pode simbolizar a presença de Jesus, sentado ali e conversando 
conosco.

2 – Como escutar a Palavra?

Começar orando ao Espírito Santo

para que Ele possa nos ajudar a discernir o que diz a Palavra de Deus.

O Espírito Santo molda dentro de nós esse “novo coração” que nos 
capacita a escutar Deus, acolher Sua Palavra, a fim de conservá-la 
em nosso coração, como o fez Maria. 
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Escolher uma passagem da Bíblia

Poderá ser o evangelho do dia, uma leitura contínua de um 
evangelho. Podemos usar as publicações mensais (Prions-en-Église,           
Magnificat, Palavras e Preces…), sites da internet ou ainda as 
aplicações de smartphones. 

Testemunho: 
“Um dia, foi-me ofertada uma assinatura da revista Prions-en-Église. 
Comecei a fazer a leitura diária do evangelho. Pouco a pouco 
comecei a gostar e agora me sinto melhor quando inicio minha 
jornada com esta leitura. Confesso que até coloquei meu 
despertador para tocar dez minutos mais cedo para responder 
a este apelo de Deus.”

Um comentário pode ser interessante, pois “para descobrir a inten-
ção dos hagiógrafos, devemos considerar as condições de sua épo-
ca e de sua cultura, dos gêneros literários em uso naquela época ” 
(Dei Verbum 12).

ler a passagem lentamente

Ler, se possível em voz alta, concentrando-se, depois, em silêncio, 
deixar as palavras penetrarem em seu coração.

Para receber a Palavra de Deus, não é suficiente ter um receptor, 
ele tem que ser conectado. Deus nos envia Sua Palavra como uma 
carta de amor; somos livres para aceitar ou recusar. Se não nos 
envolvermos profundamente na escuta da Palavra de Deus, faremos 
simplesmente um exercício intelectual. O estudo bíblico é uma exce-
lente preparação para uma escuta autêntica, mas o conhecimento 
deve alcançar nosso coração, como dizem os místicos orientais.
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Interrogar-se sobre o que diz o texto:

- De que ele fala objetivamente?

- Onde o evento ocorreu? Em quais circunstâncias?

- Quais são as personagens do texto (todas elas, não apenas 2 ou 
3 me interessam à primeira vista)?

- Qual é o problema de cada um? Como reagem para resolvê-lo?

- Como Deus interfere nesta história?

Perguntar-se: 
o que significa o texto para mim? 

lembrar-se dele!

Escrever o versículo que nos marcou pode ser precioso (papel, 
telefone ou computador), para meditar ao longo do dia.

Aprender de cor uma passagem da Bíblia oferece a possibilidade 
de repeti-la em diferentes situações.

Os que o desejarem poderão fazer sua meditação por escrito. 

As palavras de alguns cantos são diretamente ligadas aos textos 
bíblicos: fica então fácil lembrar as palavras e cantá-las ao longo do dia.

orar: toda escuta da Palavra suscita uma oração.
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3 – Um exemplo concreto 
    de escuta da Palavra: 

OS DISCÍPULOS DE EMAÚS (Lc 24, 13-35), 
por um padre conselheiro espiritual das equipes

ler a Palavra com atenção

“…Não estava o nosso coração ardendo dentro de nós, quando 
ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?...” 
(Lc 24,32).

o que o texto diz?

De que ele fala objetivamente?

Trata-se de um relato da aparição do Senhor ressuscitado perante 
dois de seus discípulos, para ajudá-los a compreender os últimos 
eventos da vida de Jesus de Nazaré, em particular o desfecho 
catastrófico de sua vida na cruz.

Onde o evento aconteceu? Em quais circunstâncias?

Entre Jerusalém e Emaús. 

Ao chegar, este misterioso peregrino finge continuar o seu 
caminho. 

Eles reconhecem então Jesus durante a fração do pão, e depois 
voltam para Jerusalém durante a noite para comunicar aos outros 
a alegria de tal encontro.

Quais são as personagens do texto?

- Jesus Cristo ressuscitado.
- os dois discípulos.
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Quais são as dificuldades dos discípulos?

Encontram-se os discípulos em situação de total confusão: “Nós 
esperávamos que fosse ele quem libertasse Israel” (Lc 24, 21). 
Eles enfrentam uma presença misteriosa (não enigmática) que 
lhes dá uma nova compreensão da realidade:

“Ó homens sem inteligência e lentos em crer em tudo quanto os 
profetas anunciaram! Não tinha o Cristo de sofrer essas coisas 
para entrar na Sua glória?”(Lc 24, 25-26).

O que esta perturbação provoca em suas vidas?

Os discípulos percebem: 
-  que a presença do ressuscitado é difícil de admitir, porque 

não o reconheceram no caminho, mas somente quando 
desaparece de suas vistas.

-  que, a partir de agora, deve-se reler as Escrituras com a chave 
da ressurreição do Senhor, isto é, a comunicação da vida de 
Deus através da morte de seu filho.

-  que “o ardor de seus corações” no caminho é um dom 
do Espírito Santo, que lhes permite reler todos os eventos 
com chave nova, e especialmente com autoridade a fim de 
testemunhar pelas próprias vidas.

-  que a presença viva do Senhor é real no meio da comunidade 
que caminha. Reconhece-se o Senhor durante a “fração do 
pão ” (eucaristia e sacramentos).

Como Deus interfere neste relato?

Jesus os ensina que existe uma outra interpretação dos fatos, 
que vem de Deus: “E, começando por Moisés e seguindo por 
todos os profetas, explicou-lhes em todas as Escrituras tudo o 
que lhe dizia respeito” (Lc 24, 27).
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Ele os compromete a comunicar ao mundo inteiro essa 
extraordinária visão dos eventos e a perceber as novas formas 
da presença do Senhor ressuscitado, começando com sua 
própria comunidade.

o que significa o texto para mim?

Temos certamente múltiplos a priori sobre a ação de Deus em 
nossas vidas.

Uma fonte de segurança em muitas áreas: 
saúde, economia, família... 

Devemos reler o texto de Emaús para descobrir que era 
“necessário que o Messias sofresse para entrar na sua glória ” e 
tomar a ação salvadora de Deus em nosso sofrimento. 

Ele instituiu testemunhas deste evento que conduz à salvação. 
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Ele age dentro de nós por sua Palavra, pelos sacramentos da 
Igreja e pelo acompanhamento permanente do Espírito Santo 
em nossos corações.

orar, fazer uma oração inspirada no texto.

4 – uma forma particular de escutar a Palavra:  
a Lectio Divina (a leitura orante)

Os princípios da Lectio Divina foram formulados por volta do ano 
220 através de orígenes, teólogo e Padre da Igreja. No século IV 
a Lectio Divina foi introduzida no Ocidente por Santo Ambrósio. 
Santo Agostinho faz dela uma prece monástica. No século VI, São 
Benedito introduz a Lectio Divina na Regra de sua ordem.

Esta “leitura divina” é uma leitura lenta e meditativa da Palavra de Deus 
em 4 etapas fundamentais:
- Lectio: leitura

- Meditatio: ruminar a Palavra, memorizar, fazer
 aproximações com outros textos da Bíblia...

- Oratio: prece. A verdadeira lectio é um constante vai e vem 
entre a leitura e a prece, como os movimentos da inspiração e

 expiração.

- Contemplatio: oração.

O Papa Bento XvI escreve na Dei Verbum, 25: “Gostaria particular-
mente de relembrar e recomendar a antiga tradição da Lectio Divina: 
a leitura aplicada às Santas Escrituras acompanhada pela oração 
que traz este diálogo íntimo quando a pessoa que lê ouve Deus que 
fala, e, na prece, responde com toda a confiança pela abertura do 
coração. Se efetivamente aplicada, esta prática trará à Igreja – sou 
convicto – uma renovação espiritual.”
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O Papa francisco insiste na alegria do Evangelho: “A Lectio Divina, 
esta leitura orante da Bíblia, não está separada do estudo que o 
pregador realiza para individuar a mensagem central do texto; pelo 
contrário, é dela que deve partir para procurar descobrir aquilo que 
essa mesma mensagem tem a dizer à sua própria vida”. Ele explica 
que, a partir da Palavra, o pregador deve poder tirar, como dizia 
um velho professor,  “uma ideia, um sentimento, uma imagem” 
(Evangeliium Gaudium, 152, 157). 

nB: Durante a escuta da Palavra, de acordo com o Padre Caffarel, 
essas etapas da Lectio Divina não são obrigatoriamente 
seguidas.
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1 – Dificuldades materiais

- Barulho, falta de silêncio, qualquer lugar não propício ao 
recolhimento.

-  fadiga das atividades múltiplas, preocupações diversas...

-  Interrupções afetando a concentração.

-  Doença.

-  falta de regularidade.

-  Estresse da vida atual que invade nosso cotidiano.

2 – obstáculos espirituais

-  Desânimo perante nossos limites, desespero, pois não se 
compreende aquilo que é lido.

-  Preguiça, pois a escuta da Palavra exige disciplina, esforço, 
tempo (a ascese).

-  Distracões, quando o pensamento foge.

-  leitura superficial da Palavra como se fosse de qualquer texto, 
sem verdadeira atitude de escuta.

-  falta de formação catequética para compreender o texto, 
que pode ser, às vezes, obscuro, mesmo chocante.

-  não se colocar no lugar de um personagem do texto.

-  não procurar o sentido do texto, pensar que ele não é para mim.

IV

DIFICULDADES PARA ESCUTAR A PALAVRA
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3 – Caminhos para superar as dificuldades

-  Perseverar, regularmente, na escuta da Palavra.

-  Pedir ajuda ao Espírito Santo.

-  Ser disponível e humilde, para acolher a mensagem do 
Senhor.

-  Criar um silêncio interior, que possa servir como pretexto 
para a imaginação, memória, coração.

-  Acreditar que a Palavra é uma palavra de amor dirigida a mim 
pessoalmente.

-  Ter como regra de vida a escuta diária da Palavra.

-  Ver este ponto concreto de esforço como uma necessidade do 
espírito. 

-  Convencer-se de que a escuta da Palavra nos faz encontrar 
Deus.
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"Aquele que recebeu a semente em boa terra é o que ouve a Palavra 
e a compreende: esse dá fruto e produz ora cem, ora sessenta, ora 
trinta”(Mt 13, 23).

V

OS FRUTOS DA ESCUTA DA PALAVRA

1 – frutos pessoais

1 –  Ajuda ao discernimento: “Viva, de fato, é a Palavra de Deus, 
[…] ela penetra até o ponto onde a alma e o espírito se encon-
tram, […] ela pode discernir os pensamentos e intenções do 
coração”(Hb 4, 12).

2 –  vida fértil: “Assim sucede com a palavra que sai da minha boca, 
não volta sem ter produzido o seu efeito, sem ter executado a 
minha vontade e cumprido a sua missão” (Is 55, 11).
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3 –  melhor escuta de seus irmãos, do Magistério da Igreja, dos
 eventos, de si mesmo, de sua comunidade…

4 –  Estímulo de nosso coração, pela Palavra que o fortalece, o 
ilumina e o reconforta.

5 –  Conhecimento da vontade de Deus, quando preservamos 
sua Palavra em nosso coração, como o fez Maria.

6 –  maior intimidade com Deus na prece devido à Lectio Divina.

2 – frutos para o casal

1 –  Esclarecimento de nossa prece conjugal. Nosso casal precisa 
deste alimento da Palavra para fazer de nós testemunhas do 
amor divino.

2 –  Acolhida do Senhor para o dever de sentar-se, escutando a 
sua Palavra antes.

3 –  vida mais conforme o Evangelho, dando o primeiro lugar 
ao amor na escuta, convivência, perdão mútuo, hospitalidade, 
serviço...

Testemunho: 
“Anos atrás estávamos longe de imaginar que Deus pudesse 
falar conosco através da Bíblia. Alguém talvez o mencionou, 
mas não chegamos a praticá-lo. As ENS nos ajudam, cada dia, 
a tomar um tempo juntos para meditar e se aprofundar na 
Bíblia, tentando atualizá-la na vivência de nossa vida. Jesus nos 
diz por intermediário de Zaqueu: ‘Eu preciso morar em ti’. Esta 
Palavra de Deus é uma verdadeira dádiva para cada um: com 
o Espírito Santo, sua escuta nos ajuda a ver claramente e fazer 
as escolhas corretas.” 



26

3- frutos para a equipe

1 – Riqueza de compartilhar e de meditar a Palavra com nossos  
irmãos equipistas.

2 – Diversidade de expressão do Espírito Santo, atingindo o cora-
ção de cada um, sem alterar a unidade de nossa comunidade.

3 – Melhoria da escuta dos outros pela escuta da Palavra.

4 – Espiritualidade comum, proposta do Padre Caffarel.

5 – melhor compreensão do que nos diz o Senhor, graças ao 
compartilhar com os outros equipistas.

4 – frutos para a Igreja

1 – Preparação da comunhão eucarística pela escuta da Palavra 
no início da missa.

2 – Definição das relações entre o Pai, o filho e o Espírito Santo, 
para entrar no mistério da Trindade. 

3 – formação da comunidade da Igreja, composta dos que 
escutam a Palavra de Deus, colocando-a em prática.

4 – A escuta universal da Palavra favorece a unidade entre os 
cristãos e a comunhão dos santos. Os cristãos do mundo inteiro 
são, de fato, chamados a ler todos os dias os mesmos textos.
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CONCLUSÃO

A Palavra de Deus é viva e eficaz! Ela é inesgotável, renovada sempre 
pelo Espírito Santo! 

A escuta regular da Palavra, quando acontece verdadeiramente no 
coração, leva inevitavelmente à sua prática. Ela nutre todos os 
outros pontos concretos de esforço: a oração, a prece conjugal, 
o dever de sentar-se, o retiro e a regra de vida.

A escuta da Palavra do Senhor é um dos maiores meios de progredir 
no caminho da santidade para o qual somos todos chamados.

Quando escutamos o Evangelho, compreendemos verdadeiramente 
que Deus fala conosco.

não estamos aqui para tentar apreender a Palavra de Deus, 
mas para sermos apreendidos por ela. Da mesma forma, não 
estamos aqui para iluminar a Palavra de Deus, mas para sermos ilu-
minados por ela. Vamos escutá-La, deixando nosso coração e nossa 
vida serem iluminados por Ela! 

O próprio Jesus nos oferece o caminho da felicidade: “felizes os que 
escutam a Palavra de Deus e a põem em prática!” (Lc 11, 28).

PALAVRAS-CHAVE

Escuta, Meditação, Silêncio, Compartilhar, Prece, Intimidade, 
Conhecimento, Amor, Colocar em prática, Perseverança, 

Disponibilidade, Humildade, Vontade, Fé.
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