A Santa Sé

MESAGEM DO PAPA JOÃO PAULO II
AO PRESIDENTE DA FEDERAÇÃO BÍBLICA CATÓLICA,
POR OCASIÃO DA VI ASSEMBLEIA PLENÁRIA DA FEDERAÇÃO

Sua Ex.cia D. Vincenzo PAGLIA
Bispo de Terni-Narni-Amélia e Presidente da Federação Bíblica Católica
Por ocasião da VI Assembleia Plenária da Federação Bíblica Católica, que vai realizar-se em
Beirute de 3 a 12 de Setembro, subordinada ao tema "Tu ensinar-me-ás o caminho da vida" (Sl
16 [15], 11; cf. Act 2, 28), dirijo a minha cordial saudação aos delegados e aos participantes,
enquanto lhes asseguro a minha proximidade na oração, durante estes dias de trabalho e de
reflexão.
Do Leste e do Oeste, do Norte e do Sul, reunistes-vos para compartilhar as vossas experiências e
renovar os vossos compromissos no Apostolado Bíblico, sob a orientação do Espírito Santo, na
convicção de que a Palavra de Deus, a verdadeira fonte de vida, constitui uma bênção para todas
as nações. O próprio lugar do vosso encontro é particularmente significativo: o Líbano é uma das
terras bíblicas de onde o Verbo, o cumprimento da promessa das bênçãos para todos os povos,
partiu para a sua peregrinação através de um mundo diversificado e pluralista.
Confiando na força e no poder do Verbo de Deus, a Federação Bíblica Católica tem a grave
responsabilidade que pertence à Igreja inteira de tornar a Palavra divina acessível aos povos que
vivem em todas as regiões do mundo, de maneira que ela possa enraizar-se e desenvolver-se
nos seus corações. Com efeito, "a Igreja venerou sempre as Sagradas Escrituras, como o próprio
Corpo do Senhor... Sempre as considerou e considera [as Sagradas Escrituras], juntamente com
a Sagrada Tradição, como a regra suprema da sua fé" (Dei Verbum, 21).
O vosso compromisso de promover uma escuta renovada da Palavra de Deus, que constitui um
elemento necessário da nova evangelização, fortalece também os vínculos da unidade que já
existem no meio dos cristãos. No próprio diálogo ecuménico, a Palavra sagrada "constitui... um
instrumento excelente na poderosa mão de Deus, para que se alcance aquela unidade, que o
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Salvador oferece a todos os homens" (Unitatis redintegratio, 21).
Rezo para que a VI Assembleia Plenária da Federação Bíblica Católica vos ofereça uma fecunda
oportunidade para avaliar aquilo que se realizou até agora e para definir o que ainda deve ser
feito, em ordem a proclamar a Palavra de Deus, num mundo que tem sede de verdade.
Oxalá o Espírito Santo, o principal agente da nossa missão, que ensina a Igreja, sensibiliza o
coração e o converte para Deus, abre os olhos da mente e faz com que todos aceitem e
acreditem na verdade divina, oriente o vosso trabalho durante estes dias!
No amor de nosso Senhor Jesus Cristo, o Verbo que se fez carne, concedo-vos a todos a minha
Bênção apostólica.

Castelgandolfo, 30 de Agosto de 2002.
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