
Mês da Bíblia 2019 

 

O Mês da Bíblia, comemorado em setembro, objetiva aprofundar um 

determinado livro bíblico e é motivado pela celebração da memória de S. Jerônimo, 

tradutor da Bíblia das línguas originais, hebraico e grego, para o latim. O livro e o lema 

de estudo-reflexão são escolhidos pela Comissão Bíblico-Catequética da Conferência 

Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) e outras instituições bíblicas, entre elas, o 

Serviço de Animação Bíblica/Paulinas (SAB). Em 2019, será trabalhada a Primeira 

Carta de João (1Jo), com o lema: “Nós amamos porque Deus primeiro nos amou” (cf 

1Jo 4,19). 

Essa carta foi escrita, provavelmente, entre o final do primeiro e o início do II 

século d.C.. Ela faz parte das chamadas cartas “católicas”, por ter como público alvo 

todos os cristãos da época em que foi escrita e por ter sido aceita como livro inspirado 

por Deus (cânones) das comunidades cristãs. Quanto à autoria, apesar de várias 

hipóteses, acredita-se que o seu autor era um membro das comunidades situadas em 

Éfeso. 

Quanto aos interlocutores, vários comentadores afirmam que essa carta foi 

dirigida aos cristãos das comunidades joaninas em um momento de cisão interna. Essa 

divisão foi provocada por pessoas da comunidade, que interpretavam de forma errônea 

alguns aspectos fundamentais do seguimento de Jesus. Eram cristãos que negavam a 

importância salvífica da morte do Senhor, por pensarem, que após o batismo já eram 

santos, isentos do pecado e repletos do Espírito Santo, portanto não precisavam mais 

esperar nada de Jesus Cristo como mediador da salvação. 

Por causa dessa divisão interna na comunidade, o tema e o personagem central 

de 1Jo é Jesus Cristo, sendo enfatizados o caráter salvífico da atividade histórica de 

Jesus, seu messianismo e sua filiação divina. 

Os principais aspectos teológicos dessa Carta são: a fé em Jesus Cristo; a 

importância do Espírito Santo na vida cristã e na prática da fé; a vida eterna e a vivência 

da ética cristã, que se sintetiza no amor para com o próximo. Esses elementos desafiam-

nos a responder: Quem é Jesus Cristo para mim? O que significa afirmar que Jesus é o 

Messias, o Filho de Deus? Acredito na salvação vinda por meio da encarnação de Jesus? 

O que significa “crer em Jesus” e amar uns aos outros? É importante retomar e 

aprofundar esses aspectos, tendo presente a nossa realidade paroquial, familiar, 

comunitária e nossa vivência como cristão e cristã. 



Esperamos que a Primeira Carta de João seja aprofundada nos encontros de 

reflexão, círculos bíblicos, leitura orante da Palavra, estudos em grupos bíblicos, 

maratonas ou gincanas com adolescentes, jovens e crianças, celebrações da Palavra e 

outras atividades que comprovam a ação do Espírito Santo e a criatividade do Povo de 

Deus. Deste modo, o mês da Bíblia não será apenas mais um mês temático, mas a 

oportunidade de fazer da Palavra de Deus o centro de nossa vida e também a seiva que 

nutre toda a ação evangelizadora da Igreja no Brasil (cf. CNBB. Diretrizes Gerais da 

Ação Evangelizadora da Igreja do Brasil 2019-2023, n. 90-92). 

 

Zuleica Silvano é irmã paulina; assessora no SAB (https://paulinascursos.com/sab/) e 

autora de diversos livros, dentre os quais: “Primeira carta de João: crer em Jesus Cristo 

e amar uns aos outros”, lançado por Paulinas. É também coordenadora do Grupo 

Shemá, que elaborou o subsídio do Mês da Bíblia de 2019 - Primeira Carta de João. 

“Nós amamos porque Deus primeiro nos amou” (cf. 1Jo 4,19). 


