
Para a Revista Ave Maria, setembro é um 
mês muito especial, pois se comemora 
o Mês da Bíblia. As comemorações, em 

princípio, circundam a Palavra de Deus como 
um todo, envolvendo todas as edições católicas 
do país, porém, para a Editora Ave-Maria há um 
significado ainda maior: a Bíblia Ave-Maria é a 
mais querida entre os católicos brasileiros e está 
presente em quase todos os lares rincões afora.

A Bíblia Ave-Maria está disponível em di-
versas versões, atendendo diferentes públicos. 
Neste ano, em que se comemoram cinquen-
ta anos do Mês da Bíblia, orgulhamo-nos em 
dizer que, doze anos antes da instituição das 
comemorações, a Bíblia Ave-Maria já circula-
va nas mãos dos católicos. Assim, muito nos 
alegra dizer que a Editora Ave-Maria, levada 
adiante pelos religiosos da Congregação dos 
Missionários Filhos do Imaculado Coração de 
Maria (claretianos), sente-se corresponsável 
pela difusão da Palavra de Deus em terras bra-

sileiras e isso também se deve a você, católico, 
leitor, que reconhece nosso trabalho, realizado 
por meio da editora, da Revista Ave Maria e da 
Bíblia Ave-Maria.

Nesta edição especial, queremos trazer para 
você, entre todos os outros temas tratados, as-
pectos marcantes do acesso da Bíblia junto à 
população, sua relevância entre os grupos e co-
munidades; a importância da Renovação Caris-
mática Católica (RCC) e dos círculos bíblicos, 
pontes fundamentais entre a Palavra e o povo.

Setembro é mês de alegria, mês de louvar a 
Palavra de Deus e agradecer a Ele por nos ter 
dado sua Palavra, que alimenta, inspira, renova 
e dá vigor à nossa caminhada neste mundo. 
Nas palavras de uma antiga canção do Padre 
Zezinho, recordemos sempre que “Toda Bíblia 
é comunicação, de um Deus amor, de um Deus 
irmão” e é sempre “Feliz quem crê na revelação, 
quem tem Deus no coração". Viva a Palavra de 
Deus! Viva a Bíblia Ave-Maria!

EDITORIAL

Notas Marianas

Ao rebuscar no passado as historias confortantes e os vultos gloriosos que honraram 
a nacionalidade brasileira, depara-se á vista um dos mais salientes no terreno da 

sciencia, e que foi um dos fundadores, o patriarcha da Independencia. JOSÉ BONIFACIO 
apresenta-se assim luminoso e memoravel nas grandes etapas da historia.

Trecho extraído da Revista Ave Maria, edição de 2 de setembro de 1921.
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CINQUENTA ANOS
DO MÊS DA BÍBLIA

O PATRIARCHA DA INDEPENDÊNCIA ENTRE OS SABIOS
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