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SERVIÇO DE ANIMAÇÃO BÍBLICA DA PASTORAL
“A Igreja é constantemente interpelada a dar oportunidade
de acesso à Sagrada Escritura a todos. Especialistas,
servidores da Palavra criativamente são chamados a
encontrar formas de acesso de todos à Palavra de Deus”.
(Estudos 114 da CNBB, n. 40)
Com o objetivo de reforçar a centralidade da Palavra de Deus na vida e na pastoral,
nasceu o Estudo 114 da CNBB: “E a Palavra habitou entre nós” (Jo 1,14) - Animação Bíblica
da Pastoral a partir das comunidades eclesiais missionárias.
O Estudo 114 conclui, por meio de várias rodadas de conversa, que toda a ação
pastoral, pela “Missão Centralizadora” que tem, precisa estar permeada da Palavra de Deus.
Significa, pois, que a ação pastoral possui a capacidade de gerar vida plena em torno da
Palavra.
Da mesma forma que as primeiras comunidades cristãs nasceram ao redor da Palavra,
nossas comunidades eclesiais precisam reconhecer a Palavra de Deus como fonte de
inspiração, pois a Palavra que habita entre nós é o próprio Cristo.
Inspirados pelo Estudo 114, nosso Regional se propôs a criar um grupo de referência
na Animação Bíblica da Pastoral (ABP). Com representantes de várias dioceses catarinenses,
este grupo da ABP se propõe a animar e a incentivar iniciativas que dinamizem a animação
bíblica em nosso contexto eclesial.
O grupo de ABP do Regional Sul 4, inspirado no Doc. 97 da CNBB: “Discípulos e
Servidores da Palavra de Deus na Missão da Igreja”, subdivide-se em três eixos e, tendo o
pilar da Palavra como centro, propõe-se a animá-la por meio de três dimensões: Oração,
Formação e Anúncio.
Com um olhar propositivo quer apresentar sugestões de ações que visam estabelecer
uma maior comunhão e interação entre as iniciativas que já existem em nossas dioceses e,
ao mesmo tempo, propor iniciativas em âmbito regional que estimulem as dioceses a
desenvolverem ações que levem os fiéis a uma melhor compreensão da Palavra de Deus por
meio da formação, oração e anúncio.

PROPOMOS AS SEGUINTES INICIATIVAS:
1) Eixo da Formação
a) Escola Bíblica com Jovens: em parceria com a Comissão Pastoral para a Juventude,
proporcionar encontros de estudo e aprofundamento da Palavra de Deus, com um olhar
específico para as juventudes.
b) Seminário do Mês da Bíblia: reunir os animadores bíblicos para um momento anual de
estudos e formação sobre a proposta para o Mês da Bíblia, para que estes possam
dinamizá-lo nas dioceses.
c) Encontro de Assessores e Animadores Bíblicos: promover em âmbito Regional encontro
de formação e partilha para assessores bíblicos e coordenadores das Escolas Bíblicas
existentes, com partilha de experiências, metodologias, materiais, etc.
2) Eixo do Anúncio
a) Encontro com Coordenadores e Redatores dos Grupos de Reflexão/Família: com
nomenclaturas diferentes, estes grupos existem nas dez dioceses do Regional Sul 4. A
proposta é a realização de um Encontro Regional com Coordenadores e Redatores
diocesanos dos Grupos de Reflexão/Família e representantes dos animadores dos
Grupos Bíblicos, para refletirem a caminhada, partilharem experiências, avaliarem as
metodologias utilizadas. Temos uma riqueza enorme de conteúdos produzidos, mas que
muitas vezes não se comunicam entre si. O anúncio da Palavra encontra nos Grupos de
Reflexão/Família a sua maior capilaridade.
3) Eixo da Oração
a) Leitura Orante: propor e oportunizar o exercício da Leitura Orante como um método
pessoal e comunitário de oração.
b) Oficina de Oração e Vida: fortalecer a criação e a expansão das Oficinas de Oração e
Vida em todas as dioceses do Regional.
c) Liturgia e a Palavra: em parceria com a Comissão Pastoral para a Liturgia, promover e
oportunizar a celebração da Liturgia das Horas / Ofício Divino das Comunidades e a
celebração da Palavra de Deus.

