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25 de janeiro de 2019.

Queridos membros da Federação Bíblica Católica.

Estou seguro que seu envolvimento na pastoral bíblica confirma minha visão

do Documento de Aparecida 244, segundo a qual o poder e da promessa do

Evangelho consistem em “reconhecer a presença de Jesus Cristo é segui-lo”.

Esta foi a experiência constante da Igreja desde os primeiros apóstolos até os

discípulos  de  todos  os  tempos  e  lugares  que  encontraram  o  Senhor  no

caminho da vida.

Hoje em todo o mundo muitas pessoas têm fome e sede de vida, de salvação e

da paz que somente Cristo pode dar. Sabemos que da abundância do seu amor

Cristo fala a todos como a amigos (ver Jo 15,14-15), sabemos que vive entre

nós de modo que pode convidar e atrair cada pessoa a ter intimidade com Ele

(Dei Verbum 2). Nesta perspectiva, a Igreja desde o seu nascimento buscou

proclamar a Cristo e fazê-lo conhecido (ver 1 Coríntios 2,2). Esta missão é o

coração, a raison d’ être da Igreja (ver Mateus 28,19-20; Marcos 6,7-12). Não

podemos negar, entretanto, que muitas pessoas não têm este “fácil acesso” ao

Senhor através da Sagrada Escritura e das homilias que o Concílio Vaticano II

promoveu em seus documentos (ver Dei Verbum 22 e Verbum Domini 115).

Em 2019 completa-se o 50º aniversário da fundação da Federação Bíblica

católica. Em 2020 se completa o 1600º aniversário da morte de São Jerônimo,

o grande tradutor  da Bíblia,  que  tentou traduzir  a  Escritura  na  linguagem

cotidiana e “comum” do povo simples, para fazer com que a Palavra de Deus

fosse acessível a todos. Seu zelo por tornar a Escritura acessível às pessoas

nasce  de  sua  convicção:  “ignorantia  Scriptorum Ignorancia  Christi  est”  (a

ignorância da Escritura é a ignorância de Cristo).

A feliz  coincidência  destes  aniversários  motivou  o  Comitê  Executivo  da

FEBIC a animar seus membros a celebrar o ano de 2020 como um “Ano da

Palavra  de  Deus”,  a  começar  no  primeiro  domingo  do  Advento  (1  de

dezembro de 2019) até o fim da festa de São Jerônimo (30 de setembro de

2020). Esperamos que um ano dedicado à Palavra de Deus ajude aos pastores

e as instituições comprometidas na pastoral bíblica em seus países a renovar

seus esforços para colocar a Palavra de Deus no centro da vida e da missão da

Igreja. Assim desejaram São João Paulo II (ver Tercio Millenio Adveniente

36), o Papa Bento XVI, à luz do sínodo dos bispos de 2008, (ver Verbum

Domini 73) e mais recentemente o Papa Francisco no Evangelium Gaudium

(ver 174).
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Os encorajamos a colocar-se em acordo com sua Conferência Episcopal  e

com os demais membros da FEBIC em seu país e região sobre a maneira de

celebrar um Ano da Palavra de Deus. Fazemos questão do caráter local do

Ano da Palavra de Deus enquanto projeto da FEBIC em seus países e regiões.

Como a experiência dos discípulos de Emaús, que este ano veja arder muitos

corações quando Jesus encontra nos caminhos da vida com a Palavra e sua

Mesa  compartilhada.  Oxalá  deem  espaço  e  queiram  compartilhar  sua

experiência do Senhor ressuscitado!

Seu, em Cristo,

+ Luis Antonio G. Cardenal Tagle

Arcebispo de Manilha

Presidente da Federação Bíblica Católica


