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Amados(as) Filhos(as), 
 

Graça e Paz! 
 

No Brasil, já é uma tradição que setembro seja o “Mês da Bíblia”, escolhido em razão da festa de São Jerônimo, 

celebrada no dia 30. Jerônimo, que viveu entre 340 e 420, foi o secretário do Papa Dâmaso e por ele encarregado da 

tradução latina da Sagrada Escritura. Essa versão recebeu o nome de Vulgata (que, em latim, significa “popular”) e o 

seu trabalho é referência nas traduções da Bíblia até os nossos dias. 

Ao celebrar o Mês da Bíblia, a Igreja nos convida a conhecer mais a fundo a Palavra de Deus, a amá-la cada vez 

mais e a fazer dela, a cada dia, uma leitura meditada e rezada. É essencial ao discípulo missionário o contato com a 

Palavra de Deus para ficar solidamente firmado em Cristo e poder testemunhá-Lo no mundo presente, tão necessitado de 

Sua presença. “Desconhecer a Escritura é desconhecer Jesus Cristo e renunciar a anunciá-lo. Se queremos ser discípulos 

e missionários de Jesus Cristo  é indispensável o conhecimento profundo e vivencial da Palavra de Deus. É preciso 

fundamentar nosso compromisso missionário e toda a nossa vida cristã na rocha da Palavra de Deus”. 

A Bíblia contém tudo aquilo que Deus quis nos comunicar em relação à nossa salvação. Jesus é o centro e o 

coração da Sagrada Escritura. Nele se cumprem todas as promessas feitas no AT. Portanto, ao lê-la, não devemos nos 

esquecer de que Cristo é o ápice da revelação de Deus. Ele é a Palavra viva de Deus. Todas  as palavras da Bíblia têm 

seu sentido definitivo n’Ele, porque é no mistério de Sua Morte e Ressurreição que o plano de Deus para a nossa 

salvação se cumpre plenamente. 

Neste ano, o tema do “Mês da Bíblia” é a Carta de Paulo aos Gálatas e o lema é “Todos vós sois um só em Cristo 

Jesus” (Gl 3,28), extraído do “hino batismal”, que afirma que todos são filhos de Deus. Portanto, pelo Batismo, as 

divisões foram superadas e, dessa forma, pois somos um em Cristo Jesus. 

A Carta aos Gálatas tem uma finalidade apostólica, ou seja, traz um discurso de Paulo num determinado momento 

de conflito no interior da comunidade. Seu objetivo era superar a crise provocada pelos cristãos vindos do judaísmo, os 

“judaizantes”, ao exigirem que aqueles que aderissem a Jesus Cristo, sem pertencerem à cultura e religião judaica, 

passassem pela circuncisão e praticassem os mandamentos determinantes para a identidade judaica. Eles, ainda, diziam 

que Paulo não anunciava aos gentios o verdadeiro Evangelho, conforme os outros apóstolos ensinavam.  

Ao entrecruzar dados autobiográficos e teológicos, Paulo reafirmou que os gentios não precisavam circuncidar-se 

nem obedecer aos mandamentos exigidos pelos judaizantes, ou seja, ninguém precisava ser “judeu” para tornar-se 

depois um seguidor de Cristo com o Batismo; bem como comprovou que a redenção provém da fé em Cristo e não da 

prática da lei. Desse modo, defendeu a validade de seu Evangelho, e abordou um dos temas principais de sua teologia, a 

justificação pela fé em Cristo crucificado e ressuscitado. 

Por estar na fase final da ação missionária de Paulo, Gálatas reflete toda a experiência e a maturidade teológica 

desse incansável apóstolo e missionário de Cristo e nos oferece algumas informações sobre as comunidades primitivas. 

A Carta é um dos escritos paulinos mais importantes por evidenciar o que Paulo entende por justificação, por 

Evangelho, e por conter uma variedade de termos que expressam a ação salvífica de Deus por meio de Jesus Cristo. Ela 

é também uma carta polêmica e, por isso, é a que mais contém aspectos autobiográficos, dado que o Evangelho pregado 

por Paulo aos gentios e a sua autoridade apostólica tinham sido colocados em discussão pelos judaizantes. 

Ao percorrer a carta, podemos identificar alguns eixos do ensinamento paulino. O primeiro é o teológico, quando 

expressa a relação entre Deus Pai e seu Filho Jesus. Deus Pai é o agente de todo o plano da redenção. É ele que 

estabelece quando será o tempo de enviar o Filho e o Espírito e, assim, revelar seu plano de amor ao mundo e a todos 

nós. Ele é o Pai que nos chama, Dele recebemos graça e paz, somos justificados diante Dele e pelo o Batismo nos 

tornamos seus filhos adotivos. 

O segundo eixo é o cristológico, que afirma a gratuidade da redenção concedida por Jesus Cristo, o que Paulo 

chama de justificação pela fé; sendo esse um dos pontos teológicos centrais da carta. Para o apóstolo, a lei judaica 

conduziu o povo eleito até a plenitude da revelação, que se dá com a vinda de Cristo. Dessa forma, a promessa feita a 

Abraão, por ter acreditado, realiza-se em Jesus; de forma particular, no fato de Ele conceder a redenção a toda a 

humanidade. Outro elemento importante é a fé, como adesão à iniciativa salvífica do Pai, mediada pela obediência do 

Filho e pela ação do Espírito. 

Paulo usa o termo “evangelho” para falar sobre o alegre anúncio salvífico centrado no mistério da vida de Cristo, 

sobretudo, no mistério pascal. O cristão, acolhendo o Evangelho e a ele aderindo, participa gratuitamente, por meio do 

Batismo, da filiação divina. Essa filiação se expressa concretamente na vivência da liberdade em Cristo, que consiste em 

deixar-se conduzir pelo Espírito, isto é, ter uma vida pautada pelo amor, pelo serviço, sendo uma nova criatura. 

Portanto, o terceiro tema é o papel do Espírito no plano da salvação e a dimensão ética, isto é, a prática cotidiana de 

quem o acolhe em sua vida. 

Assim, a Carta aos Gálatas nos convida à superação de uma vida cristã fundamentalista – ritualista, espiritualista, 

moralista, religião do consolo e da autoajuda – e conclama-nos ao compromisso radical com o Evangelho de Jesus. 

http://www.ihu.unisinos.br/185-noticias/noticias-2016/557959-a-igreja-deslocou-o-eixo-do-evangelho-de-jesus-para-a-religiao-dos-sacerdotes-artigo-de-jose-maria-castillo
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Portanto, as comunidades cristãs não podem se reduzir a um grande guarda-chuva que abriga “gregos e troianos”, cada 

um com o tipo de religiosidade que lhe agrada. Esse relativismo é fulminado pelo apóstolo Paulo, que não aceita 

adocicar o Evangelho para “agradar aos homens”; sejam os que estão no poder, seja o povão alienado e escravizado. 

Portanto, em comunhão com toda a Igreja no Brasil, neste Mês da Bíblia, rezemos como intenções de setembro: 

pela unidade da Igreja e pela liberdade dos cristãos. 
Certos da fidelidade orante de todos, com paterna solicitude, subscrevemo-nos com a nossa bênção e orações, 

recomendando-nos às vossas. 
 

Fraternalmente, em Cristo Jesus, 
 

 

 

pe. gilberto stanisce 

diretor espiritual 

http://www.ihu.unisinos.br/78-noticias/576202-qual-e-a-tarefa-dos-cristaos-na-sociedade-de-hoje-a-opcao-bento-e-a-heresia-donatista-artigo-de-andreas-goncalves-lind
http://www.ihu.unisinos.br/78-noticias/579324-paulo-apostolo-de-cristo-um-dos-melhores-filmes-biblicos-dos-ultimos-anos

