
 

“Tua palavra é lâmpada para os meus pés, e luz para o meu caminho” (Sl 119,105).  

Por Pe. Sergio Henrique Rodrigues - FAM 

Estamos no mês de setembro, dedicado aqui no Brasil à Bíblia, a Palavra de Deus. Este 

bom costume originou-se aqui entre nós, no fim da década de 40 com a “1ª Semana 

Bíblica Nacional” e a partir desta data iniciou-se a celebração do “Domingo da Bíblia”, 

sempre no último domingo de setembro. Foi a Arquidiocese de Belo Horizonte que passou 

a celebrar não mais apenas um domingo, mas todo o mês de setembro como “mês da 

Bíblia” e a partir do ano de 1976 a CNBB assumiu oficialmente este evento litúrgico e 

celebrativo no mês da primavera e de São Jerônimo, um grande conhecedor da Bíblia, 

exegeta e tradutor da Bíblia para o latim, a vulgata. No decorrer dos anos muitos foram as 

maneiras encontradas pela Igreja e pelo povo de Deus de manifestar sua atenção à 

Palavra de Deus e a CNBB oferece anualmente um subsídio para oração, estudo e 

reflexão em grupos ou em família, indicando a cada ano um Livro da Sagrada Escritura. 

Este ano é indicado o Livro do Deuteronômio. “Trata-se de um texto de grande 

importância teológica porque coloca em seu centro a Lei de Deus. Lei como núcleo 

primeiro dado a Moisés e que depois de muito tempo continua falando a seu povo, 

estimulando o culto a Deus, mais tarde reconhecido como único e promove relações de 

fraternidade entre irmãos e entre o povo de Israel... temos também no livro a resposta que 

o povo eleito deve dar ao seu Deus: ‘a vivência dos mandamentos como resposta à 

escolha e aliança estabelecida por Deus com seu povo... entre os capítulos 12 ao 16, 

encontra-se o “Código Deuteronômio”, um conjunto de preceitos que vai do culto à 

relações sociais e familiares e a como lidar com a guerra e com o conflito nas cidades que 

Israel vai conquistando”. (Dom. Waldemar Passini, bispo de Luziânia – GO). Convidamos 

você meu irmão e minha irmã, a dedicar um tempinho durante este mês para seguir a 

sugestão da Igreja no estudo deste livro, ou se preferir do Evangelho, que pode ser o de 

São Mateus que estamos acompanhando este ano. O importante é que não deixe este 

tesouro que é a Palavra de Deus sem ser lida, meditada, rezada e praticada neste mês e 

em todos os dias de sua vida, por você e por toda sua família. Lembre-se que a Palavra 

de Deus é “lâmpada para os seus pés, e luz para o seu caminho” (Sl 119,105). 


