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Com minha bênção para todas as famílias,

LECTIO DIVINA EM FAMÍLIA
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DO NOVO TESTAMENTO 
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A criação, a vida e a beleza desfeitas 
 
 pela morte e pela maldade, recuper
 
  pela surpreendente vitória de Deus,
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Todos os direitos reservados no mundo inteiro.
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A Fundação Ramón Pané leva o nome de uma das maiores 
figuras de evangelização da América. Em honra e memória de 
Ramón Pané, considerado o primeiro catequista e evangelista 
da América, a fundação foi criada em 1994. A FRP é um grupo 
internacional de católicos que deseja ajudar todas as Dioceses, 
Conferências Episcopais, Movimentos Eclesiásticos Católicos 
em sua formação catequista, missionária e espiritual. 
Sua sede está localizada na Arquidiocese de Tegucigalpa, 
Honduras, e, além dessa, possui uma sede operacional na 
Arquidiocese de Miami, Estados Unidos. Caso deseje obter 
mais informação sobre nossa missão e nosso trabalho, acesse: 
www.fundacionpane.org.

Visão: Ser a editora de referência na língua portuguesa 
dos documentos, livros litúrgicos, subsídios e produtos da 
SANTA SÉ, CELAM, CNBB e outras instâncias da Igreja, 
consolidando presença marcante no mercado editorial.

A Bíblica provê a Palavra de Deus para as pessoas por meio 
da tradução, publicação e interação bíblica na África, Leste 
asiático, Europa, América Latina, Oriente Médio, América do 
Norte e Ásia Meridional. Graças ao seu alcance mundial, a 
Bíblica facilita a interação das pessoas com a Palavra de Deus, 
a fim de que suas vidas sejam transformadas mediante uma 
relação individual com Jesus Cristo. 
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“A Palavra de Deus é fonte de vida e espiritualidade para a família”. 
Toda a pastoral familiar deverá deixar ser modelada interiormente 
e formar os membros da Igreja doméstica mediante a leitura 
orante e eclesiástica das Sagradas Escrituras. “A Palavra de Deus 
não só é uma boa-nova para a vida particular das pessoas, mas 
também um critério de juízo e uma luz para o discernimento dos 
diversos desafios que devem afrontar os cônjuges e as famílias” 
(Relatio Synodi 34).

É com profunda alegria que me dirijo a cada uma das famílias 
para relembrá-las de que a Palavra de Deus é fonte de vida, unidade e 
renovação.

Nesta edição especial do NOVO TESTAMENTO, estruturada de 
modo a oferecer uma visão panorâmica da vida de Jesus e das primeiras 
comunidades cristãs, estão inclusos todos os livros do Novo Testamento 
de acordo com as narrações dos quatro Evangelhos. Além disso, também 
tivemos ajuda para realizar os exercícios da Lectio Divina que apoiam 
a família a fim de reforçar sua identidade como o núcleo em que os 
valores forjam seus membros, educando-os segundo as virtudes.

O Pontifício Conselho para a Família agradece a Fundação Ramón 
Pané por este trabalho realizado em vários idiomas com a bênção do 
Papa Francisco.

Da minha parte, peço a Deus que abençoe este projeto, bem como 
todos os integrantes das famílias para que leiam e coloquem em prática 
os ensinamentos de Jesus apresentados no Novo Testamento.

† VINCENZO PAGLIA
Presidente do Pontifício Conselho para a Família
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