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1. ORAÇÃO: 

 

Deus Pai,  

damos-Te graças 

por podermos estar na Tua presença  

a agradecer na vida e o ministério  
de todos os leitores. 

 

Agradecemos-Te, Senhor,  

o facto de podermos,  
com a Palavra de Teu Amado Filho,  

tocar a vida de tantas pessoas 

espalhadas pelos lugares da nossa comunidade. 

 
Faz com que,  

pelo Teu Espírito Santo, 

a tua Palavra seja semeada  

em todos os recantos da nossa Igreja, 

sobretudo os mais escuros da vida humana, 
para que ela possa,  

na dinâmica «em saída», 

chegar aos mais distantes 

que procuram a novidade entusiasmante 
do Teu Reino de amor. 

 

Imitando Maria, 

Mãe e modelo de missão, 
queremos, antes de mais, abrir-nos 

a um caminho de formação, 

para que, nas suas dimensões  

bíblica e litúrgica, técnica e espiritual, 

possamos preparar-nos  

para Te servir melhor nos irmãos, 

com o testemunho coerente de vida, 

antes e depois da proclamação da Palavra. 

Ámen! 
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2. APRESENTAÇÃO 

 

Logo de início é importante a apresentação: 

 

 das pessoas que exercem o ministério de leitor na 

Liturgia e a recolha dos seus dados para uma boa 

comunicação, quer dos momentos da formação 

(técnica), quer da calendarização deste serviço; 

 

 de sugestões práticas para futuros encontros de 

formação (temas bíblicos, questões práticas, 

espiritualidade e sua calendarização, etc.). 

 

3. FORMAÇÃO 

 

A Palavra de Deus na celebração litúrgica deve ser 

proclamada com simplicidade e autenticidade. O leitor, em 

resumo, deve ser ele mesmo e proclamar a Palavra sem 

artifícios inúteis. De fato, uma regra importante para a 

própria dignidade da liturgia é a da verdade do sinal, que 

afeta tudo: os ministros, os símbolos, os gestos, os 

ornamentos e o ambiente. 

Também é preciso solicitar a formação do leitor, que se 

estende a 3 aspetos fundamentais: 

 

 

a) A formação bíblico-litúrgica 

 

O leitor deve ter pelo menos um conhecimento mínimo 

da Bíblia: estrutura, composição, número e nome dos livros 

do Antigo e Novo Testamentos, seus principais géneros 

literários (histórico, poético, profético, sapiencial etc.). 

Quem vai ler na missa precisa saber o que vai fazer e que 

tipo de texto vai proclamar. 
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Além disso, precisa ter uma preparação litúrgica 

suficiente, distinguindo os ritos e suas partes, e sabendo o 

significado do próprio papel ministerial no contexto da 

Liturgia da Palavra. Ao leitor corresponde não só a 

proclamação das leituras bíblicas, mas também a das 

intenções da oração dos fiéis e outras partes que lhe são 

designadas nos diversos ritos litúrgicos. 

 

 

b) A preparação técnica 

 

O leitor deve saber como chegar ao ambão e posicionar-

se nele, como usar o microfone e o lecionário, como 

pronunciar os diversos nomes e termos bíblicos, de que 

maneira proclamar os textos, evitando uma leitura apagada 

ou enfática demais. 

Precisa ter clara consciência de que exerce um 

ministério público diante da assembleia litúrgica: a sua 

proclamação, portanto, deve ser ouvida por todos. O 

"Palavra do Senhor" com o qual termina cada leitura não é 

uma constatação ("Esta é a Palavra do Senhor"), mas uma 

aclamação repleta de assombro, que deve despertar a 

resposta agradecida de toda a assembleia, o "Graças a 

Deus". 

 

  

c) A formação espiritual 

 

A Igreja não contrata atores externos para anunciar a 

Palavra de Deus, mas confia este ministério aos seus fiéis, 

porque todo serviço à Igreja deve proceder da fé e alimentá-

la. O leitor, portanto, precisa procurar cuidar da vida interior 

da Graça e dispor-se com espírito de oração e olhar de fé. 
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Esta dimensão edifica o povo cristão, que vê no leitor 

uma testemunha da Palavra que proclama. Esta, ainda que 

seja eficaz em si mesma, adquire também, da santidade de 

quem a transmite, um esplendor singular e um ministério 

atrativo. 

Do cuidado da própria vida interior do leitor, além do 

bom senso, dependem também a propriedade dos seus 

gestos, do seu olhar, do seu vestir e do penteado. É evidente 

que o ministério do leitor implica uma vida pública conforme 

os mandamentos de Deus e as leis da Igreja. 

 

 

Ler na missa é uma honra, não um direito 

 

Esta tripla preparação deveria constituir uma iniciação 

prévia à assunção dos leitores, mas depois deveria continuar 

sendo permanente, para que os costumes não se percam. 

Isso vale para os ministros de qualquer grau e ordem. 

É muito útil para o próprio leitor e para a comunidade 

que todo leitor tenha a coragem de verificar se ele tem todas 

estas qualidades e, caso elas diminuam, saber renunciar a 

esta função com honradez. 

Realizar este ministério é certamente uma honra, e na 

Igreja isso sempre se considerou assim. Não é um direito, 

mas um serviço em prol da assembleia litúrgica, que não 

pode ser exercido sem as devidas habilitações, pela honra 

de Deus, pelo respeito ao seu povo e pela própria eficácia da 

liturgia. 
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Para seres bom leitor, 

Não tens nada que temer. 

Se fizeres o teu melhor, 

Todo o medo hás de vencer. 

 

Prepara bem a leitura 

E não digas: “eu já vi”. 

A Sagrada Escritura 

É p’rós outros e p’ra ti. 

 

Para seres bom leitor, 

Prepara bem a leitura 

E sobe com compostura, 

Pois vais servir o Senhor. 

 

AO SERVIÇO DA PALAVRA 

 

As palavras que proclamas 

Com alegria e amor, 

Não são palavras humanas, 

São Palavra do Senhor. 

 

Na Palavra, o importante 

É mesmo Aquele que fala. 

Mas se não lês bem na estante, 

A boca de Deus se cala. 

 

Se a Palavra é proferida 

Como palavra dos Céus, 

Nos ouvintes gera vida 

E diálogo com Deus. 

AO SERVIÇO DA ASSEMBLEIA 

 

Terminada a oração 

Que profere o celebrante, 

Não te sentes, sobe à estante 

Que tem o nome de “ambão”. 

 

Do teu lugar ao ambão, 

Não precisas de correr. 

Também não corras ao ler. 

Cuida bem tua dicção. 

 

Abre o livro da Escritura, 

Se não estiver já aberto 

E recorda que a leitura 

É p’rós de longe e de perto. 

 

Mantém-te firme nos pés, 

Mas com naturalidade. 

As mãos no bordo da estante 

Põem-te mais à vontade. 

 

Deixa que toda a assembleia 

Fique tranquila e se sente. 

Toma contacto com ela, 

Com um olhar complacente. 

 

Respira p’ra leres melhor, 

Faz as pausas, sem corrida. 

Dá sentido, dá-lhe vida, 

Não defraudes o Autor. 
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Respira bem, que a Palavra 

É uma espada cortante. 

Se a proclamares com vida, 

A escuta será orante. 

 

Não corras, que há muita gente, 

Gente de qualquer idade. 

Idosos, mesmo à frente, 

Ouvem com dificuldade. 

 

Um orador olha o público 

E deita a vista aos papéis. 

Tu olhas para a Escritura 

Que transmites aos fiéis. 

 

Olha o livro, não a nós, 

Proclama com alegria. 

Faz como Jesus faria, 

Empresta-Lhe a tua voz. 

 

Atenção, que os teus olhos 

Assim como a tua mente 

Correm mais que os ouvidos 

Dos que estão à tua frente. 

 

Só serás bem entendido 

Se tiveres a impressão 

De fazeres a leitura 

Com bastante lentidão. 

 

Proclama com emoção, 

Atende bem ao que lês. 

Que se note que o crês 

Com todo o teu coração. 

 

AO SERVIÇO DO TEXTO 

 

Olha como é construído 

O texto que tu vais ler..., 

As palavras importantes 

Ou difíceis de entender. 

 

O texto é uma paisagem: 

Constitui uma unidade. 

Realça-lhe a poesia, 

Fá-lo falar de verdade! 

 

Pronuncia com clareza 

As palavras da Escritura. 

Se te enganas, fica calmo; 

Depois, retoma a leitura. 

 

Tu vês a pontuação, 

Mas teus ouvintes não veem. 

Na pontuação oral 

Há sinais que se não leem. 

 

Um leitor para ser bom, 

De pés assentes na base, 

Não pode baixar o tom 

No final de cada frase. 
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Os fiéis contam contigo 

P’ra poderem entender. 

Por isso, como te digo, 

É preciso saber ler. 

 

Relato ou exortação, 

Salmo ou hino triunfal, 

Poema ou oração, 

Não se lê tudo igual. 

 

Se atenderes ao texto 

E o leres com cuidado, 

Tu próprio encontrarás 

O tom mais apropriado. 

 

E onde se diz leitor, 

Leia-se também leitora, 

Pois não há diferença agora 

Na Igreja do Senhor. 

 
 

De Casa para o Ambão… 

… e do Ambão para a Vida! 

http://decasaparaoambao.wordpress.com 

Um sítio na Internet de apoio 

a quem exerce o ministério de leitor. 


