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APRESENTAÇÃO 

Estas páginas apresentam um método específico para encontrar o 
texto sagrado: o Bibliodrama Pastoral. Cada página retrata uma 
característica ou um objetivo deste método, também através de imagens. 

Este livreto é direcionado a sacerdotes, religiosos ou responsáveis 
de grupos que desejarem renovar sua pastoral, buscando formas mais 
envolventes para comunicar a Palavra. Nele, além do método, são 
apresentadas as várias aplicações do Bibliodrama em vários contextos, que 
podem ajudar a escolher esta nova forma para transmitir, de um jeito mais 
experiencial, a história bíblica. 

O Bibliodrama foi originalmente proposto por Jacob Levi Moreno, 
criador do Psicodrama. Esta técnica não foi, porém, aprofundada dentro do 
Psicodrama, mas atraiu a atenção dos biblistas e teólogos, pois 
apresentava um modo novo de interpretar os textos sagrados. Desenvolveu-
se, então, como método específico nos círculos eclesiásticos, nos E.U.A e 
na Europa (especialmente na Alemanha), afastando-se do Psicodrama, 
mesmo tendo nele suas raízes. Isso chegou no Brasil nos anos ’70. 

Na Itália o Bibliodrama desenvolveu-se de forma diferente: o 
psicodramatista formador Giovanni Brichetti aplicou o Psicodrama aos 
textos sagrados, sublinhando a interrelação no grupo. Objetivo dele não era 
apenas interpretar o texto, mas ajudar a cada um a reconhecer nele algo de 
si, espelhando-se nas personagens, recebendo luz para a vida. O 
Bibliodrama proposto pela Associação Italiana Bibliodrama (A.I.B.), então, 
está bem enraizado no Psicodrama e põe no centro a pessoa e sua vida. 

É esta modalidade específica, que chamamos de “Bibliodrama 
Pastoral”, que Loredana Vigini, formadora reconhecida pela A.I.B., está 
apresentando no Brasil desde 2015, proporcionando cursos de formação ao 
método. Já foram realizados encontros nas dioceses de São Paulo, Campo 
Limpo, Piracicaba, Limeira, Santo André, Ourinhos, Ribeirão Preto (SP); 
Belo Horizonte, Sete Lagoas (MG); Rio de Janeiro (RJ); Uruaçu (GO); 
Brasília (DF). Em 2018 alcançará Salvador (BA), Quixadá (CE), Guarapuava 
(PR), Castanhal (PA), as do Regional Norte 3 (TO e GO) e outras também. 
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UM MÉTODO PARA  

VIVENCIAR O TEXTO SAGRADO 

O Bibliodrama é um método que possibilita uma leitura animada e 
experiencial de um texto sagrado. Através de várias ferramentas ativas, 
torna possível vivenciar uma passagem bíblica “por dentro”, colocando-se 
no papel de uma das personagens do texto, experimentando o que ela 
experimentou, ou observando “por fora” o texto "ao vivo", enquanto outros 
tornam visível a cena bíblica. Isto permite perceber todos os aspectos do 
texto, inclusive aqueles emocionais. 
Este método, expressivo e experiencial, tem como objetivo possibilitar 
uma meditação ativa dos elementos do texto para recriá-los como 
imagens interiores personalizadas, relacionadas com o dia a dia . Assim 
promove o encontro profundo entre a Palavra de Deus e a vida de cada um. 
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UMA NOVA RELAÇÃO  

COM O ESPÍRITO SANTO 

Na base da experiência do Bibliodrama está a certeza de que o que move 
cada um que se abre à Palavra é o Espírito Santo, que habita já dentro de 
nós pelo dom do Batismo. Cada encontro inicia ajudando os participantes a 
se colocarem em relação com o Espírito Santo, de forma interior e pessoal.  
Símbolos, como uma chama da vela, podem ajudar a reconhecer a ação do 
Espírito dentro da própria vida, espelhando no símbolo algo que Ele 
proporcionou: luz, calor, 
movimento e impulso a amar, 
purificação... Tomando cons-
ciência da ação do Espírito 
dentro de si, liberta-se ainda 
mais sua ação pessoal na 
vivência, de forma que cada 
um se torna instrumento para 
iluminar os outros, oferecendo 
com sua experiência aspectos 
originais do rosto de Deus.  
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USO SIMBÓLICO DOS PANOS E OBJETOS 

Ferramenta importante do 
Bibliodrama é o uso simbólico 
de objetos, antes de tudo os 
panos coloridos. Os panos 
são muito indicados para 
esquematizar a cena com as 
personagens, simbolicamente 
representadas por uma cor. 
Desta forma, facilmente pode-
se “dar voz”, “interpretar” a 
personagem, simplesmente 
“vestindo” o pano dela... 
Personagens representadas 
com panos coloridos podem 
também ser objetos ou elementos importantes da cena (por exemplo, o 
vaso de óleo perfumado no trecho da unção de Betânia...). Ainda, o pano 
pode representar características de uma mesma realidade.  

Além dos panos, podem-se 
usar outros símbolos para 
ajudar os participantes a se 
espelharem. O importante no 
Bibliodrama é que qualquer 
símbolo seja “vivenciado”, 
relacionando-o à vida dos 
participantes, através de 
uma associação pessoal ou 
mesmo de um gesto (por 
exemplo, uma semente que 
cada um planta na terra, 
associando algo de sua vida; 

uma luz recebida e doada uns aos outros com uma mensagem...).  
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SENTIR, OUVIR, PERCEBER, TOCAR...  

OS SENTIDOS NO BIBLIODRAMA  

O encontro com o texto  
sagrado no Bibliodrama é 
vivenciado com todos os 
sentidos: o corpo todo 
está envolvido na 
dinâmica da cena. 
Isto acontece, por exem-
plo, quando cada um as-
sume a posição física 
da personagem no con-
texto, ou mesmo quando 
lhe é pedido para ex-
pressar, também com o 
corpo, a emoção ou o sentimento que a personagem poderia experimentar 
naquele momento. Através do corpo, cada um pode também expressar seus 
próprios sentimentos em relação ao que se vivenciou. Esta experiência 
“física” do texto da Palavra faz com que ela fique gravada não só na mente 
mas também no corpo.  
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SENSIBILIZAÇÃO: A FOTO-LINGUAGEM  

 

Cada trecho bíblico é encontrado a partir das necessidades do grupo e de 
cada participante. De fato, a Palavra aprofunda assuntos específicos que 
tocam na vida de cada um. É objetivo da Primeira Fase do Bibliodrama 
sensibilizar sobre o tema oferecido pelo texto bíblico, a fim de receber a 
Palavra como resposta para a vida.  

São várias as formas de sensibilizar sobre o tema. Uma dessa é a foto-
linguagem. As imagens (de vários 
tipos: pessoas, grupos, paisagens, 
imagens simbólicas...) suscitam algo 
nos participantes, que associam a um 
detalhe da foto (expressão, significa-
do, emoção que suscita...) algo de si 
mesmo ou relacionado ao tema. Além 
da sensibilização, esta ferramenta 
ajuda os participantes a aquecer sua 
imaginação e sua capacidade simbóli-
ca; isso ajudará logo depois a visuali-
zar a cena bíblica ou mesmo a entrar 
com facilidade no papel de uma per-
sonagem.  
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INVERSÃO DE PAPÉIS  

COM UMA PERSONAGEM   

Os panos coloridos ajudam a tornar “visíveis” as personagens do texto 
bíblico. Cada participante, ajudado pelo facilitador, escolhe aquela 
personagem que o atrai mais ou que mais ressoa nele naquele momento: 

não a de que 
gosta mais, 
mas aquela  
que, neste 
momento, há 
algo a lhe di-
zer, sentindo-
se escolhido 
“por” ela. 
A ferramenta 
da inversão 

de papéis ajuda o participante a “se tornar” aquela personagem, a entrar no 
papel dela, vivenciando por dentro a cena. A pessoa, a partir daquele 
momento, é convidada a não ser mais si mesma mas aquela personagem... 
de forma espontânea, fala e age sen-
tindo-se na pele dela, interagindo também 
com outras personagens da cena. O 
texto, desta forma, se torna mais vivo. 
A inversão de papéis permite a passagem 
do nível da realidade ao nível da meia-
realidade. Esta passagem, normalmente, 
se realiza fechando os olhos para se 
sentir, antes de tudo interiormente, aquela 
personagem. Isso se dá contemporanea-
mente no grupo, e o tempo é dado pelo 
facilitador, ou pessoalmente, quando a 
ferramenta é vivenciada apenas por um 
participante. 
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EXPERIÊNCIA DE GRUPO  

 
 

O Bibliodrama só se pode vivenciar em grupo: é a partilha no grupo que 
leva ao conhecimento mais profundo do significado do texto bíblico. Cada 
um oferece aos outros o que a Palavra de Deus está operando dentro dele, 
permitindo não só um aprofundamento mas também uma possibilidade de 
espelhamento: cada participante pode espelhar algo de sua vida na 
experiência de vida daquele que partilha. 
O grupo permite também a interação das personagens na dramatização da 
cena bíblica: cada um, com seu jeito de ser, dá voz à personagem 
expressando um modo diferente de sentir e de agir, abrindo novos modos 
de enfrentar uma mesma situação. Deste jeito, cada um se torna ferramenta 
de Deus para que Ele possa tocar, amar, falar a seus filhos.  
No grupo, enfim, pode-se viver momentos de unidade e de harmonia. 
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TOMAR CONSCIÊNCIA  

DE NOSSAS EMOÇÕES  

Muitas vezes não prestamos atenção ao que acontece dentro de nós. 
Temos medo dos sentimentos e das emoções que nos habitam, sobretudo 
se estes são negativos ou nos colocam em uma situação de dificuldade 
para com os outros. 

 

O Bibliodrama faz com que os participantes comecem a conhecer seus 
movimentos interiores e aceitá-los... Vivenciando os sentimentos e as 
emoções das personagens do texto bíblico, os participantes são ajudados a 
reconhecê-los também dentro deles. Isso pode-se tornar uma aprendizagem 
para saber lidar com o que nasce no coração, colocando isso na 
normalidade.  
Também a ferramenta de jogos de papéis ajuda a tomar consciência das 
diferentes emoções que podem habitar em nós: fazendo experimentar, com 
a imaginação e também com o corpo, situações diferentes, se pede aos 
participantes para “dar um nome” ao que percebem dentro deles. 
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EXPRESSÃO DA CRIATIVIDADE   

Uma experiência de Bibliodrama suscita a expressão da criatividade de 
cada um. A partilha é realizada através de diversas formas de expressão, 

não exclusiva-
mente verbal  
mas também e-
mocional, grá-
fico-artística, u-
tilizando a foto-
linguagem ou 
representações 
expressivas a-
través do corpo 
e seus sentidos. 
O desenho tam-

bém pode ajudar a expressar e compartilhar o que foi experimentado.  
A pessoa pode também sintetizar sua própria experiência "criando" algo 
com objetos disponíveis na sala do encontro ou com elementos da 
natureza. 
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ESPELHANDO-SE NA HISTÓRIA  

Objetivo do Bibliodrama é ajudar os participantes a olhar para a história do 
trecho bíblico, espelhando-se nela. 
Este espelhamento pode ser realizado através de perguntas ou mesmo 
através de ferramentas que ajudam na interiorização e introspecção.  

Uma ferramenta típica 
é a imaginação facili-
tada. Nela, os partici-
pantes são convida-
dos a viver um mo-
mento de relaxamento 
para entrar dentro da 
propria interioridade, 
encontrando o “cen-
tro” da vida, e ali o Es-
pírito Santo que mora 
dentro deles. Repen-
sando no encontro e 
em tudo que viven-
ciaram, deixam surgir 

uma imagem que sintetize o fruto da Palavra dentro deles. Deste modo os 
elementos do texto aprofundados se transformam em imagens interiores 
relacionadas à vida diária. O espelhamento pode acontecer também através 
de um dese-
nho, retratando 
o que o texto 
bíblico movi-
mentou dentro 
de si ou a mes-
ma imagem e-
mergida pela 
imaginação fa-
cilitada. 
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APLICAÇÃO PARA A CATEQUESE  DAS CRIANÇAS 

Bibliodrama pode ser 
utilizado também no 
percurso da cateque-
se, de criança ou de 
adultos.   
No caso das crianças, 
podem-se utilizar todas 
as ferramentas e as 
dinâmicas, adaptado-
as a esta faixa de 
idade. Muitos recursos 
permitem viver este 
momento com muito 
envolvimento por elas. 

Todo/a catequista pode experimentar ferramentas simples do método em 
seu grupo, desde que participou de uma formação básica oferecida pela 
Associação Semente Viva dentro do projeto de difusão do Bibliodrama. Para 
ajudar nessa aplicação, já foi publicado o livro sobre o Bibliodrama Pastoral 
utilizado na catequese das crianças1. Além disso, a Associação Semente 
Viva envia a 
todo participan- 
te dos cursos 
propostas para 
aplicar o Biblio-
drama com cri-
anças sobre o 
Evangelho do 
domingo.  

                                                      
1 L. Vigini, Bibliodrama Pastoral na catequese. Ferramentas expressivas e experienciais 
para comunicar o texto sagrado às crianças, Ed.  Ave Maria 2017. 
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APLICAÇÃO PARA A CATEQUESE DE ADULTOS 

Também os adultos podem encontrar, 
nesta forma de transmissão da 
Palavra, um momento importante 
para sua vida. Ajudados a envolver-
se também com o corpo, entram em 
uma dimensão diferente, mais 
concreta e forte, no encontro com a 
Palavra. Utilizar o corpo doa uma 
grande liberdade e leva à auten-
ticidade. Dificuldades, medos, espe-
ranças, desejos, sonhos... vão surgir 
à memória, para ser pegos na mão e 
resolvidos. 
Alternar a experiência da transmis-
são e de aprofundamento da fé, típi-
ca da catequese, com vivências com 

a Palavra de Deus, ajuda a tornar a catequese e a formação recebida algo 
que toca a vida, e que faz entrar em profundidade.  
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APLICAÇÃO EM ENCONTROS BÍBLICOS 

 
 

O método do Bibliodrama pode-se aplicar também em um âmbito mais for-
mativo ou de explicação da Palavra. Neste caso, utilizam-se as ferramentas 
mais simbólicas e que não envolvem o corpo. O conteúdo da Palavra, ou 
partes da explicação da Palavra, são esquematizadas simbolicamente com 
os panos, permitindo uma visualização da cena bíblica e, contemporanea-
mente, uma compreensão maior do texto. Tornar visíveis as personagens 
ajuda a entender mais o contexto da história; mesmo sem dar “voz” aos 
personagens, a presença simbolizada com panos e objetos pode ajudar a 
gravar o trecho de uma forma mais profunda e ajudar para um 
espelhamento pessoal. 
Esta forma, mais simples e menos envolvente do corpo, pode ser utilizada 
sobretudo em grupos de aprofundamento da Palavra cujo objetivo seja o de 
proporcionar um maior conhecimento teórico sobre o texto, em âmbito de 
ensino ou de curso bíblico. Isso acrescenta ao simples conhecimento tam-
bém uma possibilidade de relacionar o texto à própria vida. 
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APLICAÇÃO PARA A LITURGIA 

 
O Bibliodrama pode ser uma útil ferramenta também para a liturgia. 
Colocada depois da proclamação do Evangelho2, a dramatização 
bibliodramática oferece a possibilidade de focar um aspecto específico da 
mensagem do texto e também proporcionar uma possibilidade de espe-
lhamento, e isso não vale apenas para as crianças mas também para os 
adultos, ainda mais capazes de colher a componente simbólica do que está 
sendo proposto. 
 

 

                                                      
2 Cf. CNBB, “Animação da vida liturgica no Brasil”, Doc. 43, art. 268. 
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APLICAÇÃO PARA A FORMAÇÃO  

HUMANA, ESPIRITUAL E VOCACIONAL 

As histórias bíblicas não retratam homens e mulheres ideais, mas contam 
experiências de pessoas que tiveram que lidar com quedas e pecados, 
paixão e sentimentos, eventos positivos e negativos... E contam também de 
seus relacionamentos: às vezes difíceis, frágeis, feridos... A grandeza 
destes homens e mulheres foi de saber acolher a história pessoal, feita 
também de escolhas não sempre baseadas no bem, com a certeza de que 
Deus acompanha mesmo na situação de pecado e de fraqueza. 
Tirando o contexto de milhares de anos atrás, o que fica da história se repe-
te na vida de cada um, que encontra no caminho alegrias e dificuldades, 
desafios e bloqueios, alento e coragem, relacionamentos desafiadores... 
O Bibliodrama permite entrar no concreto da vida e ajudar a pessoa a lidar 
com tudo isso, entrando na profundidade do relacionamento com Deus. Isso 
se presta para ajudar uma caminhada espiritual, formativa e também 
vocacional, ajudando a todos a encontrarem seus dons e limites, curarem 
suas feridas e pensarem em um projeto para a vida. 
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APLICAÇÃO PARA A CURA INTERIOR: 

ENCONTROS COM A PALAVRA QUE CURA E RENOVA 

Cada encontro verdadeiro 
com a Palavra de Deus se 
torna experiência de cura 
espiritual e também huma-
na. 
Não é o método que cura, 
nem as capacidades do 
facilitador... É a Palavra 
mesma: é Jesus-Palavra, 
o Verbo encarnado, que 
vai ao encontro de quem 
se abre, sem pôr barreiras 
à ação do Espírito nele. 
O Bibliodrama, ajudando a pessoa a ser autêntica e levando-a a um 
encontro pessoal profundo, propicia criar o ambiente ideal para esta ação 
do Espírito através da Palavra. 
Algumas ferramentas de Bibliodrama ajudam a proporcionar este encontro 
mais profundo com o Deus da vida, e também alguns trechos bíblicos, 
sobretudo aqueles que mostram Jesus que cura os doentes, se prestam 

mais a serem ocasião 
de espelhamento nes-
te sentido. O facilitador 
e os participantes do 
grupo são as ferra-
mentas que Deus usa 
para encontrar-se com 
cada um e oferecer 
seu amor de Pai 
misericordioso. 
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APRENDER O APRENDER O MÉTODO: OS CURSOS 

Para poder utilizar o método do Bibliodrama em um grupo é 
necessário receber uma formação, básica ou mais especializada, 
dependendo do contexto em que se deseja utilizar o método. No Brasil, esta 
formação em Bibliodrama Pastoral está sendo oferecida pela formadora 
Loredana Vigini, reconhecida e habilitada pela AIB (Associação Italiana 
Bibliodrama). Outros estão a caminho para se tornar formadores. 

 Curso básico: são oferecidas as ferramentas básicas de Bibliodrama a 
serem utilizadas em qualquer encontro. Esta formação básica permite 
começar a usar o método nos grupos que se acompanha. 

 Duração:12 horas 

 Curso Nível 2: centrado sobre a ferramenta mais complexa do 
Bibliodrama que é a dramatização da cena bíblica. 

 Duração:14 horas 

 Curso Nível 3: centrado sobre as ferramentas de aquecimento 
psicomotor e o trabalho de criatividade imaginativa. 

 Duração:14 horas 

Os cursos são divididos em sessões de duas horas cada, que se 
podem realizar em um fim de semana ou em mais dias  
nas paróquias ou realidades eclesiais. O percurso completo, de 40 horas,  
pode-se também realizar em 5 dias de retiro 

Aos participantes dos cursos é oferecido periodicamente material 
para uma formação permanente e também propostas práticas para realizar 
vivencias de Bibliodrama sobre o evangelho do domingo.  

Estes cursos permitem utilizar o método mas não transmitir o méto-
do a outros. Para se tornar Formador de Bibliodrama é preciso outro cami-
nho formativo, oferecido agora pela EFPB (Escola de Formação ao Biblio-
drama Pastoral) na Arquidiocese de São Paulo. Uma capacitação para for-
mar outros sobre algumas técnicas básicas é oferecida em 5 dias de encon-
tro, seguidos por uma supervisão a distância, especificamente para pessoas 
já atuantes como formadores (Curso Ferramentas para encontros bíblicos).   
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UMA REDE DE FACILITADORES E FORMADORES 

Seguindo um percurso formativo supervisionado, o participante aos 
cursos pode continuar a formação para obter o Certificado de “Catequista 
Facilitador de encontros com ferramentas de Bibliodrama” (depois de um 
ano, no mínimo, desde o Curso Básico) ou de “Facilitador de Bibliodrama” 
(depois de um ano, no mínimo, desde o Curso Completo), reconhecidos 
pela Associação Semente Viva. 

A certificação confirma o uso do método e das ferramentas de forma 
correta, e permite entrar na Rede dos Facilitadores da Semente Viva, 
podendo ser enviado por ela para proporcionar vivências bíblicas, 
espirituais, formativas e de evangelização em outras realidades.  

A certificação como Formador de Bibliodrama pode ser dada depois 
de dois anos, no mínimo, desde o Curso Completo, tendo realizado o 
percurso proposto pela Escola de Formação ao Bibliodrama Pastoral, 
mesmo se a distância.  

Os Facilitadores e Formadores contribuem à missão evangelizadora 
da Igreja, difundindo e proporcionando experiências profundas de encontro 
com Deus através da Sua Palavra. A Associação “Semente Viva” fornece a 
eles a assistência necessária e também uma formação permanente, 
focando sempre mais o compromisso vocacional missionário.  

 



 
21 

DIFUNDIR A PALAVRA:  

CRIAÇÃO DAS PEQUENAS COMUNIDADES DA PALAVRA 

Para difundir o encontro com a Palavra, a Associação Semente Viva 
propõe a quem faz o curso básico de se tornar líder de pequenos grupos de 
estudo bíblico nas casas. As ferramentas de Bibliodrama permitem 
transmitir o conhecimento bíblico de forma simples mas completa, de modo 
que também as pessoas não acostumadas a encontrar o texto bíblico 
podem, aos poucos, ser introduzidas ao aprofundamento da Palavra. 

Quem aceitar a proposta de ser líder recebe semanalmente o 
roteiro sobre o evangelho do domingo, onde o comentário é oferecido 
também através de ferramentas para visualizar, de forma simbólica e então 
mais envolvente, o que se explica. O uso simbólico dos panos ajuda quem 
escuta a entrar mais facilmente no contexto e também a gravar na memória.  

Ao longo do tempo, os pequenos grupos se tornam uma verdadeira 
escola bíblica.  
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O CENTRO DE BIBLIODRAMA PASTORAL 

Para permitir um maior aprofundamento do Bibliodrama e uma 
maior organização para a difusão do método e a formação de Facilitadores 
e de Formadores, em 2017 é criado o Centro de Bibliodrama Pastoral, 
atualmente no Centro Social “Maria Goretti” da Paróquia São Rafael no 
Bairro da Mooca, com a colaboração entre a Associação Semente Viva e os 
Padres Barnabitas. 

São três os objetivos que o Centro de Bibliodrama se propõe:  

1. Oferecer uma formação metodológica básica e também 
especializada, para formar Facilitadores e Formadores de Bibliodrama 
que possam difundir o método do Bibliodrama Pastoral no solo 
brasileiro. 

2. Aprofundar o método nos seus conteúdos fundamentais e nas 
suas aplicações, através de oficinas específicas e a criação de 
equipes de trabalho. 

3. Oferecer vivências espirituais, catequéticas e de formação 
humana e cristã através deste método, diferenciadas também por 
idade, abertas a todos. 

Desde fevereiro 2018 no Centro é realizada a Escola de Formação 
ao Bibliodrama Pastoral (EFBP), com duração de dois anos, para a 
formação de Formadores. As oficinas acontecem um domingo por mês. 

No Centro é criado e elaborado o material formativo 
(aprofundamento do método, roteiros, vídeos, livros...) que depois é 
distribuido a distância a quem entra na Rede de formação da Associação.  

O Centro é também lugar de encontro, de avaliação, de busca em 
conjunto para a aplicação do Bibliodrama em vários contextos e nas 
diferentes pastorais. Qualquer pessoa que entra no caminho de formação 
pode participar do Centro, onde pode encontrar e usar do material formativo 
sempre atualizado. 

Os vídeos formativos produzidos pelo Centro são colocados no 
canal do Youtube “sementeviva2012”. 
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PARA CONHECER MAIS O BIBLIODRAMA 

Todos os livros aqui apresentados podem ser adquiridos na página “Bibliodrama 
Pastoral”: https://sites.google.com/view/loredanavigini/livros. 

 
LIVROS SOBRE O MÉTODO 

 
“Bibliodrama Pastoral na Catequese: ferramentas 
expressivas e experienciais para comunicar o texto 
sagrado às crianças” 
 

“Bibliodrama Pastoral na Catequese. Manual Geral do 
Método. 140 ferramentas para um encontro expressivo e 
experiencial com o texto bíblico” 
 
 
 
 “Bibliodrama Pastoral”. Parte 1 e Parte 2 
 
(Tradução do livro da Associação Italiana Bibliodrama) 
 

LIVROS PARA INICIAR A USAR O MÉTODO 

Como preparar um roteiro                                                   Roteiro depois do curso básico  

                                                      

LIVROS PARA A FORMAÇÃO DE CATEQUISTAS 

Serie: Doc. 107                              Série: Novo Diretório          Série: trabalhar um tema 

                                        

https://sites.google.com/view/loredanavigini/livros
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ROTEIROS DE ENCONTRO COM O BIBLIODRAMA 

Série: Encontros expressivos e experienciais sobre o Evangelho 

                           

Série: Os quadros da vida de Maria 

                          

Série: Passos para um caminho de cura interior 

          

Série: Meditações criativas sobre o evangelho 

                               

LIVROS E CDs PARA A LITURGIA E A ORAÇÃO COM BIBLIODRAMA 

Terço vivenciado                           Propostas para a Semana Santa                Reflexões 
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ESTUDOS BÍBLICOS 

Série: Mês Bíblico 

              
 
 
Outros livros estão sendo preparados para oferecer sempre mais material 
formativo e metodológico.  
ç           
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ASSOCIAÇÃO SEMENTE VIVA 

É uma Associação Privada de Fiéis para a evangelização nascida em 

2012, aprovada pelo Arcebispo Dom Giampaolo Crepaldi na Diocese de Trieste 

(Itália). No Brasil foi acolhida pelo Card. Dom Odilo Scherer na Arquidiocese de 

São Paulo. Seu objetivo é oferecer experiências concretas de encontro pessoal, 

com os outros e com Deus, onde pode experimentar a ALEGRIA da vida cristã. 

Através de métodos experienciais, expressivos e artístico-criativos, utilizados 

como forma concreta de anúncio do amor de Deus, os membros da Semente Viva 

desejam alcançar toda pessoa na sua integridade e no seu mistério. 

A Associação Semente Viva faz parte da rede da “Associação Italiana 

Bibliodrama” (AIB) para a difusão do método do Bibliodrama Pastoral. Desde 

2015, através da Fundadora Loredana Vigini, formadora reconhecida da AIB, 

está comprometida na difusão do método no Brasil. 

INFO E CONTATO: 

Loredana Vigini 
ASSOCIAÇÃO SEMENTE VIVA 

Rua Orville Derby, 254 Mooca 03112-030 SÃO PAULO 
Cel (11) 944758294 (VIVO) sementevivabr@gmail.com 

www.sementevivabrasil.com 
@bibliodramapastoral; @sementevivabrasil 

 

 

 
 

O Projeto de difusão do Bibliodrama Pastoral 
no Brasil é realizado em comunhão com  
a Comissão Episcopal para a Animação 

Bíblico-Catequética da CNBB,  
a Arquidiocese de São Paulo e  
em parceria com o CEFOPE. 

     
         apoio: 
 

 


