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Lectio Divina’19 

 

 

 Em cada segunda-feira da Quaresma, às 21:00h na Igreja da Sra das Graças – Bragança 

 Preside D. José Cordeiro 

 

 

LECTIO DA QUARESMA 

Data Temas e Grupos Dinamizadores 

11 de março de 2019 
(Igreja de Santa Maria) 

«O Senhor ungiu os meus olhos» (Jo 9,1-41) 

MIC / EMRC / Lar de São Francisco 

18 de março de 2019 
(Igreja da Sra das Graças) 

«Deles é o reino dos Céus» (Mt 5,1-12) 

MEJ / InVox / Casa do Trabalho 

25 de março de 2019 
(Igreja da Sra das Graças) 

«Sobre ele repousará o espírito do Senhor» (Is 11,1-4) 

MJS / Acólitos de Mirandela / Catequese da Torre 
/Crismandos Vinhais 

01 de abril de 2019 
(Igreja da Sra das Graças) 

«Recebereis a força do Espírito Santo, que descerá sobre 
vós e sereis minhas testemunhas» (At 1,3-8) 

JEF / Seminário de São José / CNE / TOV 

08 de abril de 2019 
(Igreja da Sra das Graças) 

«Se vivemos pelo Espírito, caminhemos também 
segundo o Espírito» (Gl 5,16-25) 

Convívios Fraternos / Mensagem de Fátima / IPB 

 

 

Dom da Esperança | Mistério da Luz 

Bragança, Quaresma 2019 

SDPJV 
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Esquema|Metodologia 

 
 
 
 
Lectio Divina: 
 
Metodologia 
seguida nos 
guiões na 
diocese de 
Bragança-
Miranda 
 

ORAÇÃO E/ OU CÂNTICO(S) 
Os grupos animadores propõem orações e cânticos que despertem a atenção para o 
tema a tratar, que gerem nos participantes disposição de espirito necessária para 
que o Senhor faça em nós maravilhas.  
 

INVOCAÇÃO AO ESPÍRITO SANTO 
Invocamos o Espírito Santo para que Ele torne dócil o nosso coração à Sua presença 
e à Palavra divina que vamos escutar e meditar 
 

EXPOSIÇÃO DO SANTÍSSIMO 
O orientador da oração faz a exposição do Santíssimo Sacramento. Tempo de oração 
e cântico eucarístico. 
 

PROCLAMAÇÃO DO TEXTO BÍBLICO 
Um leitor proclama em voz alta, de forma pausada e bem pronunciada o texto 
bíblico proposto para cada encontro. 
 

LEITURA DO TEXTO BIBLICO EM SILENCIO  
Em seguida faz-se um breve momento de silêncio (um ou dois minutos) para cada 
pessoa ler o texto para si. 
 

REFLEXÃO DO SR. BISPO 
O Sr. Bispo faz uma breve explicação do texto. 
 

MEDITAÇÃO PESSOAL EM SILÊNCIO 
Durante um tempo de silêncio (7Min) cada um reflete a forma de concretizar o texto 
bíblico na sua vida pessoal e comunitária.  
O que me diz esta Palavra? O que me chama a atenção? Qual a mensagem que Deus 
me transmite para a minha vida atual? Que desafios esta Palavra me chama a 
realizar na minha vida concreta? Se for conveniente e útil pode usar-se música de 
fundo. 
 

PARTILHA/PRECES 
Este momento marca a passagem do pessoal ao comunitário, num ambiente de 
conversa espiritual. 
 

SINTESE FINAL E COMPROMISSO PARA A SEMANA 
Tendo em conta o que foi partilhado, procure-se formular um propósito ou 
compromisso concreto para concretizar a Palavra na vida pessoal e comunitária. 
Com imaginação, os participantes podem ser ajudados a recordar o tema do 
encontro através de uma mensagem escrita ou algum símbolo que lembre o texto 
bíblico. 
 

REPOSIÇÃO DO SANTÍSSIMO 
Tempo de oração a Jesus Eucaristia e cântico eucarístico. 
 

ORAÇÃO / CÂNTICO 
É o momento em que a palavra volta para Deus em forma de oração, a partir do que 
foi partilhado e meditado com um salmo ou um cântico. 

 


