
10 Mandamentos
PARA PROCLAMADORES DA PALAVRA



O leitor dever ser uma pessoa altamente 

responsável com a função que exerce; Quando for 

escalado, não deve faltar à Celebração. Deve 

também evitar faltar ou chegar atrasado aos 

encontros, pois para proclamar a palavra, não 

basta só estar no Grupo.



O leitor exerce um Ministério dentro da Igreja. Por 

isso, quando o leitor for escalado para alguma 

Celebração, ele deve prontamente dizer SIM, EU 

VOU. Salvo se o leitor tiver outro compromisso que 

não poderá desmarcar naquele momento, caso em 

que estará dispensado. 



As vestimentas dos leitores devem ser dignas e o 

mesmo deve se vestir o mais discreta e 

compostamente possível, deve-se evitar vir de 

bermuda, minissaia, roupas curtas ou impróprias ao 

ambiente da Igreja. 

A postura e os gestos também devem ser 

condizentes, o leitor deve evitar passar a mão no 

cabelo, nariz, ouvido, garganta e outras partes do 

corpo. 

Com relação aos gestos deve-se evitar todos aqueles 

de natureza obscena ou que sejam desrespeitosos. 



Leia antes o texto Assim, você entenderá bem o seu 

sentido e poderá dar a devida entonação a cada 

frase. Saber com antecedência quais deve ressaltar, 

onde estão os pontos, as vírgulas, em quais palavras 

poderá equivocar-se. Eventualmente, marque 

intervalos, respiração, palavras difíceis, acentos... 

A única maneira de aprender a ler bem é ensaiar.



O fundamental para uma boa leitura é a convicção. 

O leitor precisa passar a convicção de que acredita 

naquilo que está lendo. 

Se quiser, faça antes esta oração: 

“Senhor, tome conta de mim, para que eu seja um 

instrumento seu na transmissão de sua Palavra viva. 

Nossa Senhora, fique ao meu lado. Amém”.



Não leia rápido demais. Se a sua dicção for 

diferente, será ainda mais grave, já que dificilmente 

alguém conseguirá entendê-lo. Também não leia 

muito lentamente, com pausas prolongadas, para 

não entediar os ouvintes. Se pronunciarmos bem, a 

pessoa pode entender tudo. 



Pronuncie completamente todas as palavras. 

Não omita a pronúncia dos “s” e “r” finais e dos 

“i” intermediários. Pronunciando todos os sons 

corretamente, a mensagem será melhor 

compreendida pelos ouvintes e haverá maior 

valorização da imagem de quem lê.



Os olhos não devem estar o tempo todo fixos no 

livro, mas de vez em quando, levantá-los e dirigi-

los com tranquilidade aos que o escutam. Isso 

prende a atenção dos ouvintes e ajuda-os a 

destacar as frases mais importantes. 

Além disso, ajuda o clima da leitura, faça uma 

pausa, fite as pessoas para então dizer: “Palavra do 

Senhor”. E não saia do ambão antes da resposta 

do povo.



O leitor deve ter pelo menos um conhecimento

mínimo da Bíblia: estrutura, composição, número

e nome dos livros do Antigo e Novo Testamentos,

Quem vai ler na missa precisa saber o que vai

fazer e que tipo de texto vai proclamar.

Ao leitor corresponde não só a proclamação das

leituras bíblicas, mas também a das intenções da

oração dos fiéis e outras partes que lhe são

designadas nos diversos ritos litúrgicos.



A Igreja não contrata atores externos para

anunciar a Palavra de Deus, mas confia este

ministério aos seus fiéis, porque todo serviço à

Igreja deve proceder da fé e alimentá-la. O leitor,

portanto, precisa procurar cuidar da vida interior

da Graça e dispor-se com espírito de oração e

olhar de fé.

Esta dimensão edifica o povo cristão, que vê no

leitor uma testemunha da Palavra que proclama.


