3ª URGÊNCIA
ANIMAÇÃO BÍBLICA DA
VIDA E DA PASTORAL
“A Igreja, que é discípula
missionária, tem necessidade
de crescer na sua
interpretação da Palavra
revelada e na sua
compreensão da verdade.”
Papa Francisco, EG, 40.

OBJETIVOS
1 - Inserir Palavra nas pastorais como
fundamento de sua ação evangelizadora,
2 - Mapear, incentivar e direcionar os
círculos bíblicos na proposta do CEBI;
3 - Retomar com as Cebs a leitura crítica da
bíblia;
4 - Apresentar as várias formas críticohistórico de se lê Bíblia;
5 - interagir: bíblia e liturgia: Palavra no ano
litúrgico, caminho pedagógico da fé;

METAS
Mais círculos bíblicos
Compreensão melhor da relação bíblia é
pastoral

Incentivar novas perspectivas de leitura
bíblica
Desarticular o fundamentalismo

“A relação entre Cristo, Palavra
do Pai, e a Igreja não pode ser
compreendida em termos de
um acontecimento
simplesmente passado, mas
trata-se de uma relação vital
na qual cada fiel,
pessoalmente, é chamado a
entrar. Realmente, falamos da
Palavra de Deus que está hoje
presente conosco: « Eu estarei
sempre convosco, até ao fim
do mundo » (Mt 28, 20).”
Verbum Domini, 51, Papa
Bento XVI.

 A missão da equipe da Urgência 03
passa pela assessoria bíblica para as
diversas
pastorais e paróquias,
fornecendo os instrumentos necessários
para a criação e acompanhamento dos
círculos bíblicos, com a metodologia do
CEBI – Centro de Estudos Bíblicos,
ficando a execução por conta das
paróquias:
pastorais,
CEBS,
COMIPAS, Conselhos de Pastoral,
movimentos,
comunidades
novas,
associações laicais, etc.

Programação do ano de 2019
Construir e apresentar subsídios para as
pastorais com fundamentação bíblica de
suas atividades.
 Ao longos do ano de 2019, a Equipe de
animação bíblica vai disponibilizar subsídios
de fundamentação bíblica para as pastorais
sacramentais em suas especificidades, fim
de solidificar a fundamentação de cada
pastoral

Um encontro de formação sobre a
metodologia dos círculos bíblicos – CEBI
– por Zonal.


Tendo em vista as limitações da equipe e
a possibilidade de atingir mais agentes de
pastoral, a Equipe da Urgência 03 porpõe
que ccada zonal disponibilize um
encontro de capacitação de agentes de
pastorais para implementação e
acompanhamento de círculos bíblicos.

 A assessoria será do CEBI a fim de
apresentar sua metodologia, roteiros de
círculos bíblicos e subsídios de formação.

Leitura Orante dos textos litúrgicos dos
domingos.
 A equipe da Urgência 03 vai
disponibilizar material mensal sobre os
textos dos domingos para preparação
e leitura orante das equipes de liturgia,
pastorais e grupos, tendo em vista que
a Liturgia é o lugar privilegiado de se
escutar a Palavra de Deus (cf Bento
XVI, Verbum Domini, 52).

Considerando a Igreja como « casa da Palavra»,
deve-se antes de tudo dar atenção à Liturgia
Sagrada. Esta constitui, efetivamente, o âmbito
privilegiado onde Deus nos fala no momento
presente da nossa vida: fala hoje ao seu povo, que
escuta e responde. Cada ação litúrgica está, por
sua natureza, impregnada da Sagrada Escritura.
Como afirma a Constituição Sacrosanctum
Concilium, « é enorme a importância da Sagrada
Escritura na celebração da Liturgia. Porque é a ela
que se vão buscar as leituras que se explicam na
homilia e os salmos para cantar; com o seu espírito
e da sua inspiração nasceram as preces, as
orações e os hinos litúrgicos; dela tiram a sua
capacidade de significação as ações e os sinais ».
 Bento XVI, Verbum Domini, 52

Encontro sobre a Palavra de Deus no
Ano Litúrgico – Domingo
 A Equipe vai disponibilizar assessoria
para as paróquias ou zonais que
quiserem um encontro sobre a
pedagogia das leituras bíblicas ao
longo do ano litúrgico, especificamente
os domingos, para entender melhor a
dinâmica da ordem dos textos bíblicos
dos ano A, B A e C.

Encontro sobre Bíblia para Jovens
em julho
A Equipe da Urgência 03 propõe um
encontro para Jovens, com assessoria
do CEBI, sobre a Bíblia. Será um
encontro a aberto aos va´rios
seguimentos de jovens, independente
de sua condição eclesial.

 “A tarefa dos exegetas e teólogos ajuda a
«amadurecer o juízo da Igreja». Embora de
modo diferente, fazem-no também as outras
ciências. Referindo-se às ciências sociais, por
exemplo, João Paulo II disse que a Igreja presta
atenção às suas contribuições «para obter
indicações concretas que a ajudem no
cumprimento da sua missão de Magistério».
Além disso, dentro da Igreja, há inúmeras
questões à volta das quais se indaga e reflete
com grande liberdade. As diversas linhas de
pensamento filosófico, teológico e pastoral, se
se deixam harmonizar pelo Espírito no respeito
e no amor, podem fazer crescer a Igreja,
enquanto ajudam a explicitar melhor o tesouro
riquíssimo da Palavra. A quantos sonham com
uma doutrina monolítica defendida sem
nuances por todos, isto poderá parecer uma
dispersão imperfeita; mas a realidade é que tal
variedade ajuda a manifestar e desenvolver
melhor os diversos aspectos da riqueza
inesgotável do Evangelho”.
 Papa Francisco, EG, 40

