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FAÇA DA BÍBLIA
UMA ESCADA PARA 

O CÉU!
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BÍBLIA SAGRADA:
uma escada para o CÉU!

 �   Oratio (Oração) e3.

 � O método mais antigo de leitura das Páginas Santas, e que 
inspirou outros mais recentes, é que, seja pessoalmente, seja em 
comunidade, depois da invocação do Espírito Santo, comecemos a 
reexão da Palavra de Deus, seguindo os tradicionais passos (ou 
degraus):

 � Existem outros métodos que, inspirados neste, procuram ajudar 
o cristão a acolher em sua vida a Palavra de Deus e a colocá-la em prática 
no seu dia a dia. Tradicionalmente, o método da Lectio Divina é bem 
simples, são quatro degraus:

 �   Meditatio (Meditação);2.
 �   Lectio (Leitura); 1.

 Há muitas maneiras de se ler a Sagrada Escritura. Você pode lê-la 
por uma simples curiosidade ou como um estudioso e exegeta. O 
Concílio Vaticano II, na Constituição Dogmática Dei Verbum, no número 
25, raticou e promoveu a restauração da Lectio Divina, retomando essa 
antiquíssima tradição da Igreja Católica. 
 � O Concílio exorta igualmente, com ardor e insistência, a todos os 
éis cristãos que, pela frequente leitura das divinas Escrituras, alcancem 
esse bem supremo: o conhecimento de Jesus Cristo (cf. Fl 3,8). 
Porquanto, “ignorar as Escrituras é ignorar a Cristo” (São Jerônimo). 

 �   Contemplatio (Contemplação).4.

 A leitura está na casca, a meditação na substância, a oração na 

 � “A leitura procura a doçura da vida bem-aventurada; a 
meditação a encontra; a oração a pede, e a contemplação a 
experimenta. A leitura, de certo modo, leva à boca o alimento sólido; a 
meditação o mastiga e tritura, a oração consegue o sabor, a 
contemplação é a própria doçura que regala e refaz. �
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Pe. Márlon Múcio, mss 

@padremarlonmucio
@padremarlon

/padremarlonmucio

/padremarlonmucio

petição do desejo, a contemplação no gozo da doçura obtida” (Monge 
Guigo).
 Não existe uma fronteira entre as diferentes etapas ou degraus, 
porque cada momento segue, com toda a naturalidade, o anterior. 
Como acontece com a passagem de uma estação à outra do metrô ou 
trem, de uma idade à outra da vida. 
  � A ideia de fazer da Bíblia uma escada para o Céu surgiu no século 
XII. Conta-nos o Mongue Guigo: “Certo dia, durante o trabalho manual, 
quando estava reetindo sobre a atividade do espírito humano, de 
repente se apresentou à minha mente a escada dos quatro degraus 
espirituais: a leitura, a meditação, a oração e a contemplação. Essa é 
a escada dos monges, pela qual eles sobem da Terra ao Céu. É verdade, a 
escada tem poucos degraus, mas ela é de uma altura tão imensa e 
inacreditável que, enquanto a sua extremidade inferior se apoia na Terra, 
a parte superior penetra nas nuvens e investiga os segredos do Céu”. A 
Lectio Divina é a escada espiritual dos monges, mas é também a escada de 
todo o cristão para o Céu. 
 � Que Maria passe à frente e pise na cabeça da Serpente, e nos 
ajude a alcançar o Céu e a fazê-lo descer à Terra. Com minha bênção    

sacerdotal e paterna,
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1. Oração para antes da 
LEITURA ORANTE DA BÍBLIA

 (�Pe. Márlon Múcio, mss)

 � Meu Senhor e meu Deus, envia sobre mim o teu Santo Espírito! 
Ele, que tem animado a Santa Igreja desde a sua fundação, e que me 
permite, em comunhão com ela e os seus ensinamentos, ter uma reta 
interpretação das páginas sagradas.
 � Cristo Mestre, que o mesmo Espírito que inspirou os escritores 
sagrados me auxilie, a m de que eu viva melhor a tua Santa Palavra, 
através da Leitura, da Meditação, da Oração e da Contemplação. 
 � Ó Jesus, tu és a Palavra do Pai Celeste, encarnada por amor de 
nós, pobres pecadores, com fervor eu te suplico: que eu te conheça e te 
torne conhecido, te ame e te torne amado, te siga e te torne seguido, te 
adore e te torne adorado. 
 � Faze, ó bom Jesus, que o meu coração arda de amor por ti e pelos 
irmãos, como zeste outrora aos discípulos de Emaús, e que eu te 
anuncie com os lábios e a vida, sendo uma mensagem viva, uma Bíblia 
aberta para cada pessoa que o Senhor colocar em meu caminho.
 � Que pela tua Palavra a Igreja seja edicada, os pecadores se 
convertam, os justos perseverem na graça e todos nós consigamos a vida 
eterna. Amém. 
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 Senhor, que o nosso coração seja sempre um terreno fértil para 
acolher a tua Palavra. Que saibamos espantar os pássaros do egoísmo e 
da ganância, que impedem a tua Palavra de brotar. Que saibamos retirar 
as pedras do orgulho e da vaidade, que impedem a tua Palavra de criar 
raízes. Que saibamos arrancar os espinhos da injustiça e da exploração 
presentes no mundo, que sufocam a tua Palavra. Que saibamos adubar o 
nosso coração com o Amor e regá-lo com a Paz, para que tua Palavra 
possa gerar frutos e fazer florescer o teu Reino. Amém!

2. Oração para depois de ler a 

BíbliaBíblia
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(Neuza Olivetti Pereira, mss, Maria Regina Olivetti Pereira, mss 

e Lígia Nunes da Costa, mss)
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 Senhor Jesus, pela Bíblia Sagrada, auxilia-me a perceber que, 
mesmo nas contrariedades deste mundo e nas contradições internas e 
externas, posso ser feliz e realizado. Posso também ser fonte de 
felicidade e realização para os infelizes, tristes e desprovidos de algum 
bem ou graça. Simplesmente, por saber que o Senhor caminha comigo, 
me amparando e guiando os meus caminhos. 

 Age em mim, Senhor, e através de mim, para que eu enxugue as 
lágrimas dos que sofrem, sustente os que lutam e fortaleça os que estão 
abatidos e cansados. Consolado por ti, saberei como consolar o meu 
irmão.
 � Eu me comprometo, Senhor, a amar e a servir aos meus irmãos, 
pois, sei que muitos precisam de um ombro amigo, de uma palavra de fé, 
de uma ação evangélica e transformadora. Faze de mim, Senhor, 
instrumento das tuas bem-aventuranças. 
 Amém! Aleluia!
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  Olha, Senhor: há momentos que não me são nada 
fáceis... As 
altaneiras montanhas da vida se revelam orgulhosas e 
arrogantes. Não raro, imponentes e resistentes... Muitas delas, 
já avelhantadas... Outras, surgem do nada, quando eu menos 
espero... Como escalá-las? Como transpô-las?

Em tempo, encontrei, em ti, um doce elevador, a m de 
me soerguer do chão do meu nada e elevar-me às alturas do 
teu amor sem m... Como são belos os teus braços, ó Jesus, 
elevadores de minha alma!Subirei apoiado em teus braços! 
Subirei carregado por ti! Subirei jogado em ti, pelo dom da 
oração conante.

Obrigado, Jesus! Os teus braços são sucientemente 
capazes de tirar-me de qualquer situação que me deixa acuado 
e amuado... de qualquer situação de estagnação, embaraço e 
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(Pe. Márlon Múcio, mss)

4. Os BRAÇOS de JESUS 
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  Cala as 5.
TEMPESTADES 
da minha vida!

�(Neuza Olivetti Pereira, mss, 

Maria Regina Olivetti Pereira, mss 

e Lígia Nunes da Costa, mss)
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São Miguel Arcanjo,
rogai por nós.



11

11

Revista Vencer na Oração  nº 205 - Setembro de 2020

Adquira você também, 
o Livro ‘’Poderosa Novena 
Maria, passa à frente!’’ 
do Pe. Márlon Múcio, MSS

“Recebi, aqui no Canadá, o livro PODEROSA NOVENA

 MARIA, PASSA À FRENTE! 

Quando me vi acometida por uma infecção 

urinária que já durava mais de um ano, passei a 

rezar com minha mãe (ela no Rio de Janeiro, aí 

no Brasil, e eu aqui em Calgary, no Canadá) a 

novena pedindo a graça da minha saúde. 

Quando os médicos viram a 'massa' por 

cistoscopia disseram que era câncer. Mas, pela 

fé, fui para a cirurgia certa de que não seria 

câncer. E não era! O urologista realmente 

ficou espantado, e eu fiquei livre de um câncer 

que poderia ter me dado muita infelicidade. 

É verdade: Maria passa à frente!”.    

Miriam Virginia Oliveira 

Calgary/Alberta – Canadá

“
Os médicos disseram 

que era câncer

“
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Baixe o nosso Aplicativo

a sua TV e Rádio 
de bolso!

ou acesse: www.sedesantos.com.br

REDE

MARIA
D E   E V A N G E L I Z A Ç Ã O

(12) 99203-2328(12) 3624-6883
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OBRAS SOCIAIS
MISSÃO SEDE SANTOS

da assistência social, 
educação e saúde.

Com três unidades

a promoção integral da 
pessoa humana, através 
de projetos sociais com 
enfoque na geração de 
renda, qualidade de vida 
e saúde total, atendendo 
gratuitamente à 
coletividade nas áreas 

CASA JOÃO PAULO II

na região central de 
Taubaté/SP, visando 

+ de 5 mil pessoas assistidas diariamente!

www.sedesantos.com.br

(12) 3624-6883

 

INSTITUTO 
SANTA TERESA D’ÁVILA
Comunidade Terapêutica 
para o tratamento da 
pessoa com dependência 
química e da sua família, 
em Caçapava/SP.

RESTAURANTE BOM PRATO
Duas unidades no Vale do Paraíba. Convênio 
com o Governo do Estado de São Paulo. 
Unidade Taubaté (de segunda a sábado) 
400 cafés da manhã, 1.400 almoços 
e 300 jantares.
Unidade São José dos Campos 
(de segunda a sábado)  300 cafés da manhã, 
1.250 almoços e 300 jantares.
(Sistema Express - Pega e leva - Marmitex).

(12) 98252-8878 
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Roteiro: Pe. Márlon Múcio, mss • Arte: Alvaro Torrecilhas

EU PENSAVA QUE AS OVELHINHAS 

VIVIAM SÓ NO CURRAL E QUE 

VISITAVAM A GENTE NA HORA

 DE DORMIR: 1, 2, 3, 47, 108, 3004 

OVELHINHAS... AI MEU DEUS, ESSE 

SONO QUE NÃO CHEGA!

POR QUE 

VOCÊ DIZ ISSO, 

MARIANINHA?

É QUE EU LI NA BÍBLIA 

QUE JESUS É O NOSSO 

PASTOR. ENTÃO 

A GENTE TAMBÉM É 

OVELHINHA, TIO PADRE?

QUANDO DIZEMOS QUE O SENHOR É O NOSSO 

PASTOR, ESTAMOS AFIRMANDO QUE DEUS CUIDA 

DE NÓS, MARIANINHA. ASSIM COMO O PASTOR 

DAS OVELHAS CUIDA DELAS, DEUS CUIDA DE NÓS. 

E NÃO DEIXA NOS FALTAR NADA! AMÉM? 



15

(12) 98252-8878
(12) 3624-6433 / 3624-6883

Linda imagem de 30 cm, 
em gesso, com formas 
suaves e delicadas, 
Pintada artesanalmente. 
Produto exclusivo 
Missão Sede Santos!

Entrega em todo o território nacional 

PARCELE 
SUA COMPRA 
EM ATÉ 12X
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