
 

 

 
 

Por que celebramos o mês da Bíblia em setembro? 
Em 1947 nós católicos celebrávamos o dia da bíblia no último domingo do mês, porém apenas 

em 1971, que os fiéis católicos começaram a tratar o mês de setembro como o mês da bíblia. Essa 
motivação vem do fato da Igreja celebrar no dia 30 de setembro a memória do grande santo e 
doutor da Igreja, São Jerônimo, que a pedido do Papa Dâmaso (366-384) preparou uma exce-
lente tradução da Bíblia em latim, a partir do hebraico e do grego. 

Foi um trabalho gigantesco que demandou cerca de 35 anos nas grutas de Belém, onde ele 
realizava esse ofício, vivendo uma rígida vida de oração e penitência. São Jerônimo dizia que quem 
não conhece os Evangelhos não conhece Jesus. 

 Mas quem foi São Jerô-
nimo? 

São Jerônimo foi um homem 
de grande cultura, era doutor nas 
Sagradas Escrituras, teólogo, escri-
tor, filósofo, historiador. São Jerô-
nimo nasceu na Dalmácia, hoje Cro-
ácia, no ano de 340. Sua família era 
rica, culta e de raiz cristã. A fama 
da cultura e sabedoria de São Je-
rônimo se espalhou e chegou até 
Roma. Por isso, o Papa Damaso o 
chamou e lhe deu a grandiosa mis-
são de traduzir a Bíblia para o La-

tim, a língua do povo. Por isso, sua tradução foi chamada de Vulgata, ou seja, popular. 
Este trabalho de São Jerônimo durou muitos anos, pois ele procurava, em cada versículo, a 

tradução mais fiel possível, para que o povo conhecesse em profundidade as riquezas da Palavra de 
Deus. Por isso, a tradução de São Jerônimo se tornou a base da tradução bíblica da igreja, aprovada 
no Concilio de Trento. Em sua tradução, além da extrema fidelidade aos textos originais, São Jerô-
nimo mostrou uma grande riqueza de informações sobre a história da salvação. 

São Jerônimo morreu com quase 80 anos no dia 30 de setembro do ano 420. Ele é o Padroeiro 
dos estudos bíblicos, dos estudiosos da Bíblia. O dia da Bíblia foi colocado no dia de sua morte. Ele 
escreveu: Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus, e quem ignora as Escrituras, ignora o 
poder e a sabedoria de Deus; portanto, ignorar as Escrituras Sagradas é ignorar a Cristo. 
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