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Prefácio

Proclamadores da Palavra
Penso que este livro Leitores, salmistas e ministros da Pa-

lavra, de Dom Bruno Carneiro Lira, osb, que ora temos em 
mãos, poderia, também, chamar-se “Proclamadores da Pala-
vra”, pois, ao lê-lo, o autor, a quem agradeço pelo convite de 
prefaciar seu livro, dando a mim o privilégio de ser a primeira 
pessoa a se deixar tocar por esse magnífico trabalho, despertou 
em mim uma questão intrigante sobre o compromisso de pro-
clamar a Palavra de Deus. Será que nós, que ajudamos nos ri-
tos sagrados, sabemos que somos proclamadores e não leitores 
da Palavra, embora este ministério se chame leitor? Temos esta 
consciência quando escolhemos, indicamos ou participamos 
da liturgia como leitores, salmistas e ministros da Palavra?

Dom Bruno, com grande maestria, nos introduz neste 
mistério e ministério da proclamação da Palavra de Deus, 
quando diz: “A proclamação da Palavra de Deus é decisiva 
para o processo de fé do cristão, pois possibilita o acolhi-
mento livre do anúncio salvífico da pessoa de Cristo, acolhi-
mento que é sempre possibilitado pela atuação do Espírito 
Santo”. O autor nos recorda que a adesão à Palavra de Deus 
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passa por todos os sentidos do ser humano. Interagimos com 
Deus, com os outros e com a natureza trocando impressões 
com o nosso exterior, ou seja, de acordo com a forma como 
percebemos o mundo, a realidade que nos impacta. Somos 
seres sensoriais. As mensagens que nos atingem, chegam 
de modos diversos. Algumas pessoas são mais visuais. É o 
olhar que capta as mensagens transmitidas. Outras pessoas 
são mais auditivas, apreendem a realidade pelo ouvir e falar, 
e outras, ainda, são sinestésicas, ou seja, necessitam de tocar, 
apalpar e sentir para elaborarem uma experiência significa-
tiva da realidade que as cercam. Com a liturgia não é dife-
rente, pois trabalhamos com todas essas sensibilidades de 
aprendizado e de experiência.

Daí a grande importância deste livro sobre a proclama-
ção da Palavra de Deus na liturgia. Como seus pontos for-
tes, estão o proclamar e o ouvir a Palavra, elementos bási-
cos para acolher o mistério de Deus em nossa vida. Tanto o 
proclamar quanto o ouvir engajam todo o ser da pessoa que 
participa da ação. Em muitos relatos bíblicos, observamos o 
diálogo de Deus com a pessoa e, esta, toda disposta a ouvir 
quem proclama o seu nome, utilizando todos os seus senti-
dos para dar razão à Palavra proclamada e, somente depois 
de se comprometer com o seu envolvido racional e emotivo, 
dá a sua adesão livre à missão proclamada e decide agir cum-
prindo o mandato recebido.
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A missão é proclamada e deve ser bem ouvida, daí a im-
portância do proclamar e do ouvir, como diz Is 55,10-11:

Como a chuva e a neve descem do céu e para lá não voltam 
sem ter regado a terra, tornando-a fecunda e fazendo-a ger-
minar dando semente ao semeador e pão ao que come, tal 
ocorre com a palavra que sai da minha boca: ela não volta a 
mim sem efeito; sem ter cumprido o que eu quis, realizado 
o objetivo de sua missão. 

Deus proclama bem sua Palavra. No livro do Ex 3, Deus 
chama Moisés utilizando uma sarça ardente, que queima 
sem se consumir pelo fogo, proclama o seu nome e ele se 
aproxima para VER E ESCUTAR o apelo a servir. Há uma 
proclamação, uma escuta, um silêncio (que pode ser até uma 
forma de rejeição ou de reflexão ao que se ouviu) e a ade-
são humilde ao plano daquele que o convoca. Deus coloca 
interlocutores para proclamar a sua Palavra ao povo. É um 
Deus que vê, que escuta, que conhece, que desce até seu 
povo (a assembleia reunida em nome de Deus) para fazê-lo 
subir para uma nova realidade de vida. Conversão pela Pala-
vra. No caso da celebração litúrgica, o leitor deverá sempre 
pensar e proclamar a Palavra a partir do seu coração “por-
que é nele que acolhemos a Palavra e o Espírito do Senhor 
que é amor”. A proclamação deverá partir do coração. A pa-
lavra proclamada deve ser uma palavra vivida, feita carne. 
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“Deve-se fazer um esforço para que a Palavra concebida no 
coração pela ação do Espírito Santo possa atingir o coração 
dos ouvintes”, diz o autor.

Partindo do princípio de que proclamar a Palavra de Deus 
é um ministério divino, uma escolha de Deus para o leitor, o 
salmista e o ministro da Palavra serem instrumentos de uma 
Palavra de Salvação, Dom Bruno convida os que participam 
deste ministério a conhecerem a dinâmica da proclamação 
da Palavra e tudo que envolve essa missão dentro de uma 
liturgia, que é o momento de oração da comunidade reu-
nida para participar de uma festa ou da celebração de um 
acontecimento de sua vida em Cristo. Chama atenção sobre 
a necessidade de se conhecer os livros especiais para a pro-
clamação da Palavra, os Lecionários, que contêm as leituras 
próprias para cada tempo e dia litúrgicos, bem como lembra 
a importância da formação para o exercício do ministério 
dos leitores, salmistas e ministros da Palavra na comunida-
de, na paróquia. Também é de fundamental valor praticar 
a proclamação da Palavra, avaliar o timbre de voz, conhecer 
o texto e seu gênero literário, o cantar e o exortar, que não é 
nada mais do que a elaboração adequada da homilia ou da 
reflexão da Palavra. Na liturgia nada se improvisa, requer-se 
preparação e oração para o exercício eficaz do ministério re-
cebido do próprio Deus, pois a Palavra a ser proclamada é de 
Deus, e não de um ser humano.
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Lembro, ainda, da insistente afirmação do autor sobre a 
necessidade de termos um espírito humilde para reconhecer 
a grandeza de Deus que age em nós e através de nós. Essa 
atitude não só comove o coração de Deus, mas toca profun-
damente naqueles que escutam através do proclamador da 
Palavra. O testemunho que se faz carne, sentimento e agir 
humanos. E essa é a finalidade da proclamação da Palavra 
de Deus: deixar Deus tocar o coração dos que a ouvem.

Leitores, salmistas e ministros da Palavra é um livro provo-
cativo e elimina todo e qualquer protagonismo dos leitores, 
salmistas e ministros da Palavra, pois esse ministério não é 
um show, mas um serviço que se presta ao Senhor, e ponto 
final. “Somos simples servos, fizemos apenas o que devía-
mos fazer” (Lc 17,10).

Irmã Ivonete Kurten*1
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Bosco – MT. Ministra cursos e palestras na área de Comunicação, com temas 
voltados para famílias, liturgia e Pastoral da Comunicação. E-mail: <kurtenivo-
nete@hotmail.com>.
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Apresentação

“Cantai ao Senhor um canto novo, com arte sustentai a 
louvação” (Sl 32,3). Inspirados neste versículo, propomo-nos 
a escrever algo que anime os Leitores, salmistas e ministros da 
Palavra no exercício do seu ministério dentro das celebra-
ções litúrgicas, sobretudo, a celebração eucarística. Sabe-se 
da grande importância dessas funções na Sagrada liturgia, 
pois, quando se pronunciam palavras nas assembleias litúr-
gicas, é o próprio Senhor quem fala e, ao presidir as cele-
brações, é ele que, também, atua através de seus ministros 
ordenados ou instituídos.

Assim, dividimos o nosso compêndio em três blocos: os 
leitores, os salmistas e os ministros da Palavra, tendo em vis-
ta uma formação mais atuante daqueles que vão fazer parte 
das celebrações.

O bloco relativo aos leitores traz a discussão a respeito 
do ato de ler e proclamar a Palavra de Deus; fala daque-
les que são escolhidos para este ministério; reflete sobre os 
atuais Lecionários, sobre a função do texto como elemento 
de interação e unidade de sentido, destacando as funções da 
linguagem e os gêneros textuais bíblicos; apresenta, ainda, 
questões de fonética, fonologia e uso da voz; fala da postura, 
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do ritmo e silêncio nas celebrações; comenta sobre a humil-
dade do leitor e dá pistas para a educação vocal.

A parte reservada aos salmistas reflete, em primeiro lugar, 
sobre os salmos e sua função na liturgia; apresenta-os tam-
bém nos Lecionários e rituais dos sacramentos como parte 
integrante da Liturgia da Palavra; comenta sobre o ambão, 
a antífona e o solista do salmo; estuda a relação de respon-
sividade entre o salmo e a leitura que lhe antecede e, como 
dissemos com relação aos leitores, aqui, também, se enfatiza 
a humildade que o salmista deve ter ao executar um canto.

Com relação aos ministros da Palavra, deseja-se mostrar a 
importância deste ministério, sobretudo, para as assembleias 
dominicais, na ausência dos ministros ordenados, como 
também na visitação dos enfermos, preparando-os, junta-
mente com os familiares, para a recepção do Sacramento da 
Unção dos Enfermos e as celebrações do Rito de Exéquias.

A proclamação da Palavra de Deus é decisiva para o 
processo de fé do cristão, pois possibilita o acolhimento 
livre do anúncio salvífico da pessoa de Cristo, acolhimen-
to que é sempre possibilitado pela atuação do Espírito 
Santo. Faz-se necessário tomar contato com a Palavra de 
Deus, sentindo o prazer e a alegria de acolhê-la, meditá-la, 
saboreando todo o seu conteúdo, pois, alimentados por 
ela, pela ação do Espírito Santo, transformamos o nosso 
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coração; seremos todo de Deus e passaremos a agir confor-
me os preceitos do Senhor.

Daí a importância da Liturgia da Palavra no contexto ce-
lebrativo. Toda ação litúrgica reserva um espaço para a pro-
clamação e meditação da Palavra. É importante, também, 
uma boa e inteligente reflexão a partir dos textos bíblicos 
proclamados, iluminando a vida da comunidade, conduzin-
do todos para uma experiência concreta com o Ressuscitado. 
Portanto, a Igreja cresce e se constrói ao ouvir a Palavra de 
Deus. Daí a necessidade de educar os leitores para a Lectio 
divina (leitura orante da Palavra de Deus).

Passaremos, agora, às nossas reflexões de maneira mais 
pormenorizada.
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Infelizmente, ainda é bastante comum a gente chegar ao 
início de uma celebração litúrgica e perceber que a “equi-
pe” de liturgia está procurando leitores para a celebração. 
É comum, também, as leituras serem feitas por meio de 
folhetos chamados de “litúrgicos” e o padre beijar o folheto 
ao final do Evangelho. É muito comum o leitor não se co-
municar com a assembleia e o povo acompanhar, cada um 
por si, a leitura através do folheto e, o que é pior, em vez de 
se deixar seduzir pela Palavra de Deus, ficar criticando as 
falhas dos leitores.

Ler ou proclamar? Duas palavras com sentidos bem dis-
tintos a partir de uma mesma ação vocal. Para a linguística 
moderna, ler é um processo de produção contínua de sen-
tidos, sobretudo, para quem está fazendo a compreensão e 
interpretação textual.

A Palavra de Deus na liturgia é proclamada como um 
memorial dos acontecimentos libertadores ocorridos na 
História da Salvação. Nos dicionários da Língua Portu-
guesa, proclamar é uma declaração pública feita em alta 

Ler ou  
proclamar?
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voz e com solenidade; um anúncio, e, ainda, uma fala 
com ênfase. É, portanto, bem diferente de apenas ler. 
Quando se proclama, pensa-se no interlocutor, no caso, 
o receptor que deverá entender toda a mensagem sem ne-
nhum ruído. Na liturgia, as leituras são proclamadas por 
leitores treinados e escolhidos para esse ministério. Tal 
escolha, pela fé, sabemos que é feita pelo próprio Deus. 
Estamos ali emprestando a nossa voz e todo o nosso ser 
(postura...) para que Deus fale. A Constituição Sacro-
sanctum Concilium, do Concílio Vaticano II, que refor-
mulou a Sagrada liturgia, no n. 7, que trata da presença 
de Jesus Cristo em sua Igreja, diz que uma das formas de 
estabelecer sua presença é pela Palavra, pois é ele mesmo 
que fala quando se leem as Sagradas Escrituras na Igreja. 
A presença do Senhor é sacramental e passa pelos sinais 
sensíveis: o próprio leitor, o texto proclamado, o tom da 
voz, o lugar da proclamação, a comunicação entre leitor e 
ouvintes, a disposição em ouvir por parte da assembleia, 
que é diferente de seguir a leitura através de folhetos, já 
que, quando se lê na liturgia, deve-se ouvir e não apenas 
seguir o texto através de outros suportes. A proclamação, 
portanto, não é discurso, noticiário, mera informação..., 
é Jesus Cristo presente no seu Espírito falando para a 
comunidade. Por sua vez, o leitor também é ouvinte, por 



27

isso deverá ler e meditar a leitura em casa para poder 
ser um autêntico ministro da Palavra. O leitor deverá 
“sumir” diante de Cristo, a quem empresta sua voz e seu 
jeito de comunicar.




