
Conselhos ao Leitor para uma boa leitura da Palavra de Deus 

 

1. PREPARAR previamente a leitura, de preferência em casa, lendo-a mais 
de uma vez e, se possível, em voz alta. Só assim se pode entender bem 
o sentido, ver a entoação a dar a cada frase, realçando as mais significativas. 

 

2. Sentar-se numa das primeiras filas de bancos e dirigir-se para o 
ambão/estante pelo CORREDOR CENTRAL da igreja, fazendo uma leve 
inclinação diante do altar (nunca perante o sacerdote presidente da 
celebração). 

 

3. Colocar o bocal do MICROFONE (que é unidireccional) a uma distância 
adequada da boca. 

 

4. Ler em voz alta, LENTA E PAUSADAMENTE, articulando bem as 
palavras, sem baixar a voz nos finais de frase. 

 

5. NÃO ler as indicações tituladas a encarnado, ou seja, não ler «Primeira 
leitura», «Salmo responsorial», «Refrão», «Segunda leitura». Começar, por 
exemplo, por: «Leitura do 1.º Livro de Samuel». 

 

6. Ao terminar a leitura, fazer UMA PAUSA mais longa e só depois dizer: 
«Palavra do Senhor». 
Aguardar, junto do ambão, pela resposta da assembleia, «Graças a Deus», 
e só então voltar para o lugar, fazendo, de novo, uma leve inclinação diante 
do altar. 
 
7. OLHAR, de vez em quando, para as pessoas (mas sem f ixa r  
nenhuma em par t icu la r ) ,  a fim de criar um clima de comunicação da 
Palavra de Deus que está a ser proclamada, com a solenidade e a 
dignidade que ela merece, mas também com humildade; pela boca humilde 
do leitor, é Deus que fala ao Seu povo. 

 

8. Para os leitores da ORAÇÃO DOS FIÉIS: 
Levantar-se e dirigir-se para junto do ambão quando estiver a terminar a 

recitação do Credo, a fim de não fazer esperar o Celebrante. Aguardar que o 
Celebrante termine a Oração e só depois voltar para o lugar. 


