O FACILITADOR

Seja em uma sala de estar ou online via skype, o facilitador tem um papel de
coordenação. Eles estão lá principalmente para fornecer um quadro e um ritmo para a Lectio Divina. O facilitador
garante que as diretrizes para a Lectio Divina sejam seguidas. Lectio Divina é um lugar de escuta e de
compartilhamento. O facilitador garante que que todos possam se expressar livremente sem medo de serem
desafiados.

COMO LECTIO DIVINA FUNCIONA EM GRUPOS
1. CONVIDAR O ESPIRITO SANTOL
Lectio Divina é introduzido com uma oração. O
Espírito Santo é convidado a falar conosco
através do texto bíblico.

2. PRIMEIRA LEITURA - O QUE
DIZ ESTA PASSAGEM ?
Uma pessoa escolhida pelo facilitador lê todo o
texto selecionado. Durante 10 minutos de
silêncio, os participantes são convidados a
meditar e a responder à pergunta: "O que esta
passagem diz em si mesma"? "Os participantes
escrevem seus pensamentos e, em seguida, são
convidados a compartilhar 3 pontos que foram os
mais importantes para eles, limitando-os somente
ao que eles escreveram. Todos compartilham um
ponto e em seguida, por uma segunda e terceira
vez. O facilitador decide a ordem em que os
participantes vão falar. Se o grupo for grande, a
partilha pode ser limitada a 2 pontos por pessoa
ou mesmo 1 ponto.

ORIENTAÇÕES PARA O MOMENTO
DE COMPARTILHAMENTO
• Os participantes são convidados a falarem
por si mesmos evitando generalizações como "as
pessoas dizem" ou " a igreja diz" e usar palavras
como " eu acho", " eu entendo agora" ou eu "
estou pensando ... ".
• Por favor, não mostre reações ao que os
outros dizem. Resista em debater imediatamente.
Você não precisa concordar com ninguém e você
não deve argumentar de volta. Lectio Divina não
é um estudo bíblico tradicional. Cada contribuição
é de valor mesmo que seja uma pergunta sem
resposta ou até mesmo a rejeição ao que diz o
texto.

• Tente seguir uma linha de pensamento e ser
conciso. Os participantes podem falar várias
vezes, mas isso pode limitar a capacidade de
uma pessoa em refletir sobre seus próprios
pensamentos.

3. SEGUNDA LEITURA - O QUE
ESTES VERSICULOS ESTÃO ME
DIZENDO?
Uma segunda pessoa escolhida pelo facilitador
lê o texto. Durante 10 minutos de silêncio, os
participantes são convidados a meditar e
responder à pergunta: "O que estes versículos
estão me dizendo ?" Mais uma vez, o tempo é
reservado para compartilhar com os mesmos
princípios usados para a primeira leitura.

4. TERCEIRA LEITURA E ORAÇÃO
INSPIRADA PELO TEXTO
Uma terceira pessoa escolhida pelo facilitador lê
o texto. Durante cinco minutos de silêncio, os
participantes são convidados a deixar o seu
coração responder à passagem através de uma
oração. Aqueles que desejarem, podem
compartilhá-la em voz alta. O facilitador conclui
brevemente com uma oração de agradecimento.

O TEMPO
Nós sentimos que o tempo
estimado
e
mais
adequado
para
lectio
divina é entre 45 minutos e
1 hora. Sem o facilitador
para manter as coisas no
caminho certo, a Lectio Divina pode facilmente
extrapolar o horário.

