FIDES SERVICE - FIDESDIENST - AGENCE FIDES - AGENZIA FIDES - AGENCIA FIDES - FIDES SERVICE – FIDESDIENST

http://www.fides.org

ÁFRICA/CAMARÕES - Relançar a Pastoral Bíblica na África à luz da
exortação “Verbum Domini”
Iaundê (Agência Fides) – Promover a difusao do Verbo divino na África também através do uso de meios
modernos de comunicação de massa e a formação ao Apostolado Bíblico em todos os níveis. É o que afirma o
comunicado final, enviado à Fides, pelo Seminário Continental organizado pelo Centro Bíblico para a África e
Madagascar (BICAM), sob l’egida do Simpósio das Conferências Episcopais da África e Madagascar
(SECAM/SCEAM) que se realizou em Iaundê (Camarões) desde 30 de novembro a 5 de dezembro (ver Fides
30/11/2010).
O objetivo do seminário era avaliar o Apostolado da Bíblia na África, à luz da exortação pós-sinodal do Papa
Bento XVI do Sínodo de 2008 sobre “A Palavra de Deus na vida e na missão da Igreja”. Os participantes
reconheceram que “o Apostolado Bíblico ainda não se arraigou em alguns países africanos”. Para enfrentar esta
situação se propõe promover a difusão de documentos do Magistério como “Dei Verbum”, “Ecclesia in Africa” e
“Verbum Domini”, e a “Lectio Divina”; redefinir à luz da exortação “Verbum Domini” as atividades do
Apostolato Bíblico; reforçar a capacidade das mulheres na promoção do Apostolado Bíblico.
Entre os instrumentos recomendados pala promoção do Apostolado Bíblico existe: utilização dos modernos meios
de comunicação (televisão, rádio, internet); formação de agentes da pastoral Bíblica em todos os níveis; trabalho
em rede em nível diocesano, nacional, regional e continental; criação de uma escola para a formação de tradutores
africanos de Sagradas Escrituras nas línguas locais; reforço da colaboração entre as Alianças Bíblicas e cada
Conferência Episcopal do continente para a tradução, a edição e a distribuição da Bíblia a um bom preço, nas
línguas africanas. (L.M.) (Agência Fides 9/12/2010)
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