Semana Bíblica promove formação
virtual sobre Livro do Deuteronômio
Géssica Brandino

Nesta semana, nos dias 23, 24 e 25, às
20h, a Paróquia realiza mais uma edição
da Semana Bíblica, com palestras sobre o
Livro do Deuteronômio com o lema “Abre
tua mão para o teu irmão” (Dt 15,11). Por
conta do isolamento necessário devido à
pandemia, a formação será transmitida ao
vivo por aqui e será possível rever e
compartilhar as palestras com mais
pessoas.
A semana é um momento de formação, especialmente para catequistas e
agentes de pastoral, além de um convite para todos os paroquianos à leitura e
estudo da Bíblia no mês em que celebramos a Palavra de Deus.
Os encontros serão conduzidos pelo Pe. Javier e pelo teólogo Flávio
Rodrigues, cada um com 45 minutos de duração. No primeiro dia, será feita
uma introdução ao livro e ao seu contexto histórico para depois falar de seus
temas centrais, como a memória, o êxodo, a libertação e a aliança.
“A interpretação que queremos dar é “Tudo por amor”, trazendo o livro para a
missão da Beata Madre Esperança”, afirma Flávio, que integra a Associação
dos Leigos do Amor Misericordioso. Ele destaca a necessidade de entender o
contexto à época para assim extrair a mensagem de amor de Deus, tirando o
aspecto mais severo presente em alguns trechos.
Deuteronômio, que significa segunda lei, é o último dos cinco livros do
Pentateuco, formado por discursos de Moisés. Concluído no período de exílio
na Babilônia, é conhecido como livro das leis e tem entre suas partes principais
o código e a celebração da aliança, além da despedida e morte de Moisés.
“Aí nós encontramos a primeira referência clássica da revelação, sendo Moisés
o grande mediador desta revelação entre Deus e o povo que ele escolheu. Mas
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’”, explicou à CNBB o bispo de Luziânia (GO), dom
Waldemar Passini, membro da Comissão Bíblico-Catequética da organização
católica.

