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A D. Wilhelm Egger 

Presidente da Federação Bíblica Católica

Saúdo-vos no amor do Senhor Jesus, membros da Comissão Executiva, da Directoria administrativa e Coordenadores

sub-regionais da Federação Bíblica Católica, no momento em que vos reunis em Roma para celebrar o XXX aniversário

da mesma Federação. Esta constitui uma oportunidade para dar graças a Deus por tudo aquilo que a Federação tem

realizado em vista de concretizar a visão do Concílio Vaticano II, segundo a qual «é necessário que os fiéis tenham

amplo acesso à Sagrada Escritura» (Dei Verbum, 22). 

Efectivamente, um dos inúmeros frutos do Concílio tem sido o crescente conhecimento e amor à Bíblia por parte dos

fiéis católicos, o que proporcionou um sentido mais profundo da presença divina na sua vida. A minha ardente

esperança é de que Vossa Excelência e os seus colegas continueis a fazer o possível para assegurar que as riquezas

inexauríveis da palavra de Deus se tornem cada vez mais acessíveis aos fiéis cristãos, de forma a fazer com que eles

sejam melhor preparados para os desafios que comprometem a sua fé. 

Há trinta anos, ao receber os membros fundadores desta Federação, o Papa Paulo VI explicou claramente que os

Bispos têm a responsabilidade primordial de ajudar os fiéis a alcançar uma sólida compreensão das Escrituras. Além

disso, salientou que é bom e necessário que organismos como o vosso procurem ajudar os Bispos nesta tarefa. Aquilo

que o meu venerável Predecessor disse nessa ocasião não é menos verdadeiro hoje.

Sem uma sólida compreensão da Escritura, não haverá aquela plenitude de oração cristã que tem início com a

experiência da escuta da palavra de Deus. Nem existirá aquela poderosa pregação cristã que deriva da experiência da

escuta da palavra de Deus e abre o ouvido dos fiéis, a fim de que escutem aquilo que o próprio pregador foi o primeiro a

ouvir. Nem sequer poderá haver uma teologia cristã que anuncie a grande verdade da palavra de Deus, ao invés das

incertezas da opinião humana. Ao ajudar os Bispos a indicar o caminho da oração verdadeiramente bíblica, da pregação

e da teologia, a Federação não se encontra à margem da vida pastoral da Igreja, mas precisamente no seu cerne; e

http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19651118_dei-verbum_po.html


este é um motivo de grande gratidão. 

Encorajo-vos também a dar continuidade à promoção do diálogo ecuménico, que se torna possível quando se estuda e

compartilha a Escritura com pessoas que pertencem a diferentes filiações religiosas. Hoje em dia é vital que todos os

cristãos explorem mais profundamente os comuns recursos da Bíblia, na busca da unidade que o Senhor claramente

deseja e da qual o mundo tem necessidade urgente para poder acreditar. 

Confiando-vos a Maria, Mãe do Verbo que Se fez homem, e invocando sobre a Federação a vigorosa abundância dos

dons do Espírito Santo que sopra através dos textos sagrados, concedo-vos de coração a minha Bênção Apostólica. 

Vaticano, 1 de Maio de 1999.

 

PAPA JOÃO PAULO II

 

 

 © Copyright 1999 - Libreria Editrice Vaticana

 

Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana

2


