Mês da Bíblia
A Bíblia é o livro da Revelação de Deus. No mês de setembro a Igreja pastoralmente dá uma ênfase
na importância da Palavra de Deus na vida dos fiéis, incentivando-os a prática dos estudos bíblicos e
da Lectio Divina ( leitura orante da Palavra).Dentre tantos títulos que possam favorecer a apresentação
do Livro Sagrado temos esse a que me refiro e que particularmente tenho um especial apreço: A
REVELAÇÃO DE DEUS.

Há um Deus que deseja revelar seu coração a humanidade.A Bíblia é um grande coração revelador.
Nas inúmeras narrativas dos textos sagrados, na diversidade de gêneros literários, nos diversos
conteúdos teológicos...há um DEUS se manifestando em profundo AMOR." Tanto Deus amou o Mundo
que enviou seu Filho Único , para que todo aquele que Nele crê não pereça mas seja salvo."(Jo 3, 16)

É preciso distinguir a Sagrada Escritura como um livro que apesar de dados históricos, aspectos
culturais a serem observados da vida de um povo,linguagens próprias constitui por excelência um livro
de REVELAÇÂO DIVINA. Não só Deus desvendando-se no seu Mistério mas também o homem
descobrindo-se em Deus, percebendo-se parte nos seus planos e desígnios divinos. Percebemos na
leitura da Bíblia a Mistagogia dos textos sagrados, escritos tão divinos e ao mesmo tempo tão
humanos.A Bíblia não esconde as fraquezas humanas. Grandes homens admirados, elogiados e
venerados são despidos na alma revelando-se em suas limitações sustentados por Deus.Nisto vemos o
quanto a Bíblia não quer ser um objeto de alienação religiosa, uma leitura sem critérios, mas uma
possibilidade de amadurecimento na fé, um conhecimento do Amor e da Verdade.

Na Igreja a Bíblia constitui uma fonte imprescindível para a vida na Fé. Ela está nos textos
acadêmicos e doutrinais, na mística dos textos litúrgicos e em diversos textos espirituais. Penso que
isto mostra o quanto na música este desejo revelador também deve estar latente.Cantar a Palavra é
cantar a Revelação de Deus, cantar os mistérios de um Deus que escrevendo sua Palavra em nós em
suaves melodias suscita necessárias transformações no processo de conversão. Percebemos assim
nossa responsabilidade de sermos comunicadores de algo tão DIVINO. A canção que torna acessível
Deus ao coração humano...o coração que inspirado deseja colocar-se transparente diante de Deus ,
despir-se na alma por uma experiência do Espírito..Como já dizia Santo Agostinho:"Beleza tão antiga e
sempre Nova!"Que Deus nos ensine a colher os devidos frutos de sua Palavra!

