Mês da Bíblia 2018: Estudo em Grupo

"A Palavra de Deus é fonte inexaurível de vida. É para nós a 'água viva' que nos dessedenta e refaz
nossas forças" (Dom Luciano Mendes)
O mês de Setembro é dedicado à Sagrada Escritura e, por isso, oferecemos este excelente
instrumento para estudo em grupo. O nosso desejo é que este mês seja devidamente valorizado
como proposta de capacitação dos nossos diversos agentes de pastoral, ou seja, é um livro que
ajudará os leigos e leigas a se familiarizarem ainda mais com a Palavra.
Para Adquirir Clique aqui
O livro "Revelação e Bíblia" trata de um tema que exerce grande fascínio sobre os nossos agentes de
pastoral: a Palavra de Deus. De fato, a Palavra de Deus é o fundamento de nossa missão e vida
espiritual, pois somente em Deus, que de diversas formas se comunica conosco, podemos realizar
algo de bom.
De autoria do Monsenhor Celso Murilo Sousa Reis, "Revelação e Bíblia", visa atender à demanda de
formação de todos os agentes leigos e leigas de nossas comunidades, isto é, os catequistas, ministros
extraordinários da Comunhão Eucarística, lideranças das diversas pastorais, coordenadores
comunitários, integrantes dos conselhos de pastoral, jovens e adultos que desejam crescer no
conhecimento da doutrina cristã.
Nas páginas 7 e 8 possuem orientações para Estudar em Grupo este Caderno.
Como anexo, "Revelação e Bíblia", traz a tradução da CONSTITUIÇÃO DOGMÁTICA "DEI VERBUM"
SOBRE A REVELAÇÃO DIVINA, promulgada no Concílio Vaticano II, que busca "expor a genuína
doutrina acerca da Revelação divina e de sua transmissão, a fim de que, pelo anúncio da salvação, o
mundo inteiro ouvindo creia, crendo espere, esperando ame" (DEI VERBUM - §01)
"De fato, a Igreja funda-se sobre a Palavra de Deus, nasce e vive dela. Ao longo de todos os séculos
sa sua história, o Povo de Deus encontrou sempre nela a sua força, e também hoje a comunidade
eclesial cresce na escuta, na celebração e no estudo da Palavra de Deus"
(VERBUM DOMINI - §03)
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