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A Igreja, como mãe e mestra, proporciona-nos, dias especiais, todo um mês e “uma vez por ano todo”
(Aperuit Illis 8) para reverenciarmos a Palavra de Deus como pilar da comunidade eclesial missionária.
No Brasil, desde 1947, comemoramos o Dia da Bíblia no dia 30 de setembro. Nos últimos anos, por
motivos pastorais, o Dia da Bíblia é celebrado no último Domingo de setembro.
Após o Vaticano II, a Bíblia se tornou uma das principais fontes de renovação da Igreja.
Em 1978, a CNBB aprovou o mês de setembro como Mês da Bíblia, com o objetivo de intensificar a
presença da Palavra de Deus na ação evangelizadora; criar subsídios bíblicos nas diferentes expressões
de comunicação e facilitar o diálogo criativo e transformador entre a Palavra, as pessoas e as
comunidades.
Recentemente, o Papa Francisco, pensando na Igreja, presente e atuante no mundo todo, instituiu o 3º
Domingo do Tempo Comum como Domingo da Palavra de Deus, para “fazer crescer no povo de Deus
uma religiosa e assídua familiaridade com as Sagradas Escrituras” (Aperuit illis 15).
“Portanto estabeleço que o III Domingo do Tempo Comum seja dedicado à celebração, reflexão e
divulgação da Palavra de Deus. Este Domingo da Palavra de Deus colocar-se-á, assim, num momento
propício daquele período do ano em que somos convidados a reforçar os laços com os judeus e a rezar
pela unidade dos cristãos. Não se trata de mera coincidência temporal: a celebração do Domingo da
Palavra de Deus expressa uma valência ecumênica, porque a Sagrada Escritura indica, a quantos se
colocam à sua escuta, o caminho a seguir para se chegar a uma unidade autêntica e sólida” (Aperuit illis
3).
O Domingo da Palavra de Deus, como o próprio Papa Francisco justifica, é situado na Semana de oração
pela unidade dos cristãos. Mas temos a questão de datas. O Subsídio para a semana de oração pela
unidade dos cristãos e para todo o ano 20201, esclarece essa questão de datas em que é celebrada a
semana:
“A busca da unidade ao longo de todo o ano o período tradicional, no hemisfério norte, para a Semana
de Oração pela Unidade dos Cristãos vai de 18 a 25 de janeiro. Essas datas foram propostas em 1908 por
Paul Watson porque cobriam os dias entre as festas de São Pedro e São Paulo, tendo portanto um valor
simbólico.
No hemisfério sul, já que janeiro é tempo de férias, as Igrejas frequentemente escolhem outros dias para
celebrar a Semana de Oração, como, por exemplo, à volta de Pentecostes (de acordo com o que foi
sugerido pelo movimento Fé e Ordem em 1926), que é também uma data simbólica para a unidade da
Igreja”.
A Semana de oração do corrente ano para o hemisfério sul se situa entre os dias 24 a 31 de maio de 20202.
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