


O mês de setembro tornou-se referência para o estudo e a 

contemplação da Palavra de Deus, tornando-se em todo o Brasil, 

desde 1971, o Mês da Bíblia. 

A inspiração para o Mês da Bíblia deste ano é o livro do 

Deuteronômio. Experiência de fé daqueles que primeiramente 

tiveram acesso ao que Deus queria revelar de Si mesmo.



Nosso intuito é oferecer um material para ajudar a reconhecer, 

identificar, nas ações junto à família, amigos, Universidade, trabalho 

e na sociedade como um todo, como Deus está presente, caminha 

conosco e indica caminhos. 

Convidamos você a dedicar alguns 

minutos do seu dia, da sua semana, 

no decorrer deste mês e experimentar 

cinco singelos momentos de meditação 

orante.

Seja muito bem-vinda,                                                               

seja muito bem-vindo!

Padre Douglas
Coordenador da Pastoral Universitária



Preparação

Coloque-se com simplicidade de coração na presença de Deus e 

manifeste o desejo de estar com ele. Faça um instante de silêncio... 

A Palavra de Deus é um grande tesouro que recebemos da 

experiência da fé dos nossos antepassados e que pode inspirar e 

iluminar o nosso presente, partindo da nossa realidade.

Proposta de leitura bíblica 

Deuteronômio 1,6-18



6O Senhor nosso Deus falou-nos no Horeb: «Chega de ficar nesta 

montanha. 7Comecem a caminhar e vão até a serra dos amorreus e 

até junto daqueles que habitam na Arabá, na região montanhosa, na 

Sefelá, no Negueb e no litoral. Vão para a terra dos cananeus e para o 

Líbano, até o grande rio, o Eufrates. 8Essa é a terra que eu dei a 

vocês. Entrem para tomar posse da terra que o Senhor prometeu dar 

aos antepassados de vocês, a Abraão, Isaac e Jacó, e depois para a 

descendência deles». 9Naquele tempo, eu falei a vocês: «Eu sozinho 

não consigo carregar vocês. 10O Senhor seu Deus os multiplicou, e 

hoje vocês são numerosos como as estrelas do céu. 11Que o Senhor, o 

Deus dos antepassados de vocês, os multiplique mil vezes mais, 

abençoando-os como lhes prometeu. 12Como poderia eu, sozinho, 

carregar o peso, a carga e os processos de vocês? 13Escolham homens 

sábios, inteligentes e competentes de cada uma das tribos, e eu os 

constituirei chefes de vocês». 14Vocês me responderam: «O que você 

está propondo é bom». 15Tomei, então, os chefes das tribos de vocês, 

homens sábios e competentes, e os constituí seus chefes: para cada 

tribo constituí chefes de mil, de cem, de cinquenta e de dez, e também 

oficiais de justiça para as tribos. 16Ao mesmo tempo, ordenei aos



juízes de vocês: «Escutem seus irmãos para fazer justiça entre um 

homem e seu irmão ou imigrante que mora com ele. 17Não façam 

acepção de pessoas no julgamento: escutem de maneira igual o 

pequeno e o grande. Não tenham medo de ninguém, porque a 

sentença vem de Deus. Se a causa for muito difícil para vocês, tragam 

para mim, e eu a resolverei». 18Naquela ocasião eu ordenei tudo o que 

vocês deveriam fazer.

Meditando a Palavra

Após a leitura, procure fazer alguns instantes de silêncio e meditação.

Para ajudar na reflexão

Deus manifesta o seu desejo de nos ajudar a chegar numa realidade 

sempre melhor, e nos estimula: a tomar como referência os nossos 

antepassados na fé; a buscar na inteligência, competência e confiança



a mesma direção em nossos dias e em nossa realidade. A direção 

para construir uma sociedade melhor.

Recorde, e traga à memória, pessoas que para você são importantes, 

referências para sua vida. Pessoas que você considera que o 

ajudaram e ajudam muito com seus exemplos, palavras, ações. Fique 

um instante pensando no presente de Deus que essas pessoas são 

para você. Recorde o que essas pessoas lhe ensinaram.

Como podemos construir uma realidade melhor no ambiente que 

estamos?

Pense como tudo isso pode ajuda-lo na sua relação com seus 

familiares, amigos, na universidade, no ambiente de trabalho e na 

sociedade em geral.

Note que, por meio do seu trabalho, você contribui para a construção 

de um mundo melhor

Deus caminha à nossa frente e nos indica o caminho!



Peça que Ele o defenda da ganância, da pressa, do poder, que 

destroem a pessoa e a natureza. 

Rogue que Ele o ajude a ter as mãos sempre abertas para os nossos 

irmãos e irmãs!

Gesto Concreto

Que tal, neste tempo de pandemia que nos afastou do convívio social, 

enviar uma mensagem ou telefonar a alguém que você gosta e com 

quem não conversa há um tempo?



Na próxima semana disponibilizaremos mais uma meditação.

Fale com a gente

pastoral@puc-campinas.edu.br


