Como vimos, a finalidade da Liturgia da Palavra é
reavivar o diálogo entre Deus e seu povo. Neste
diálogo, nossa atitude é de escuta atenta e amorosa
para que Deus possa nos falar dentro da realidade
bem concreta da nossa vida. E também de resposta,
de acolhimento sincero, de adesão consciente, de
decisão convicta, de conversão, para que a Palavra
possa dar frutos em nossa vida.
A Palavra do Senhor é semeada no coração de
quem crê como uma semente de luz que vai
germinar, crescer, florir, frutificar, iluminando a vida
das pessoas, a partir do seu coração. E, de dentro
para fora, até se tornar transbordante, fará a pessoa
iluminada: ao falar, ao sorrir, no trabalho, no lazer, na
dor ou na alegria.
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A Liturgia
da Palavra

Na Liturgia da Palavra, Deus fala ao seu povo,
para manifestar-lhe o mistério da redenção e da
salvação. O próprio Cristo, por sua Palavra, está
presente no meio dos fiéis. Pelos cantos, o povo se
apropria da Palavra de Deus e a ela adere pela
profissão de fé. Alimentado por essa Palavra, reza, na
oração dos fiéis, pelas necessidades de toda a Igreja e
pela salvação do mundo inteiro.
Devemos nos colocar diante da Palavra
considerando-a não um conjunto de vocábulos ou
uma sequencia de textos escritos e lidos, mas sim
uma Pessoa – Cristo – que nos fala, que tem tempo
para nós, que nos interpela e nos anuncia seu amor e
seu plano de salvação.
Deus nos fala pelas Sagradas Escrituras. E sua
fala nos ajuda a compreender os fatos da realidade, a

corrigir os rumos, nos anima e dá força para
prosseguirmos na caminhada. Por isso, os(as)
leitores(as) afirmam após as leituras: “Palavra do
Senhor” e o padre, depois do Evangelho: “Palavra da
Salvação”, ou seja, acontecimento que nos salva, nos
faz passar da morte para a vida!
Liturgia da Palavra
• Primeira leitura
• Salmo responsorial
• Segunda leitura
• Aclamação ao Evangelho
• Evangelho
• Homilia
• Profissão de fé
• Oração dos fiéis

A Primeira leitura é extraída, normalmente, do
Antigo Testamento. São textos selecionados em
relação ao Evangelho, para evidenciar a unidade de
ambos os Testamentos. Desse modo, todos os que
participam da Missa dominical conhecerão quase
todas a passagens mais importantes do Antigo
Testamento.
O Salmo responsorial (= de resposta) é a voz da

Igreja que suplica, agradece e louva porque tudo o
que ela recebe vem do Senhor. O Salmo prolonga a
Primeira Leitura em tom contemplativo e orante e
como resposta de fé.
A Segunda Leitura, do Novo Testamento, segue
uma carta ou escrito. Por isso os temas não precisam
necessariamente coincidir com o do Evangelho.
O Evangelho, precedido pela Aclamação,
anuncia a realização em Cristo daquilo que foi, de
alguma forma, vivido pelo povo de Deus e
proclamado na Primeira Leitura.
A Homilia é o discernimento da vida da comunidade à luz da Palavra. As palavras e ações de Jesus, ao
serem proclamadas em cada celebração, tornam-se
um juízo sobre nossas ações e as da comunidade.
A Profissão de fé (ou Creio), é a nossa resposta à
Palavra de Deus, anunciada nas leituras e atualizada
na homilia. É feita pela assembleia, movida pela
Palavra de Deus proclamada, ouvida, entendida e
acolhida.
A Oração dos fiéis (ou Oração Universal)
acontece quando o povo reunido vive a experiência
de ser um povo sacerdotal intercedendo pela
salvação do mundo.

