
   
 
 
II Encontro Latino-americano e Caribenho de responsáveis pela 
Animação Bíblica da Pastoral (ABP) 
Quito (Equador), 12 a 14 de agosto de 2016 
 
 
PLANO DE AÇÃO 2016-2019 
 
A FEBIC-LAC (Federação Bíblica Católica – América Latina e Caribe) e a Escola 
Bíblica do CEBITEPAL (Centro Bíblico-Teológico-Pastoral para a América Latina e o 
Caribe) junto com representantes das Conferências Episcopais e membros 
associados da FEBIC-LAC subscrevemo-nos e nos comprometemos a implementar 
o seguinte Plano de Ação para os anos 2016-2019: 
 
ÁREAS DE DESENVOLVIMENTO: 
I. COMUNICAÇÃO 

1. Continuar o processo de difusão da ABP na América Latina e no Caribe à luz 
do Documento de Aparecida n. 248 e da Verbum Domini n. 73, considerando os 
seguintes aspectos: 

a) Dando a conhecer as Orientações da Animação Bíblica da Pastoral 
para a América Latina e o Caribe; 
 
b) Elaborando um folheto comum básico que explique em que consiste a 
ABP e suas três dimensões: interpretação, comunhão e evangelização 
com a Palavra; 
 
c) Criando um portal web para promover a participação de todos, o 
conhecimento de experiências significativas de ABP, programas e eventos 
relacionados;  
 
d) Traduzindo os materiais disponíveis às distintas línguas; 
 
e) Mantendo a opção preferencial pelos jovens (p. ex.: difundir o projeto 
Lectionautas) e pelos pobres. 

 
2. Elaborar um diretório de professores, educadores populares e pregadores que 

sirva como referência para apoiar a realização de encontros, retiros, seminários, 
etc. nas Igrejas Locais. 
 



   
3. Promover a implementação de um tempo especial dedicado à Bíblia durante 

o ano (dia, semana, mês), com subsídios inspirados na ABP. 

II. SUBSÍDIOS 
1. Elaborar e intercambiar subsídios (cartilhas, livretos, folhetos) inspirados nas 

Orientações da Animação Bíblica da Pastoral para a América Latina e o Caribe, 
adaptados aos diversos âmbitos e realidades pastorais. 

 
2. Difundir os Estatutos da FEBIC entre os bispos, Conferências Episcopais e 

membros associados. 
 

3. Elaborar um folheto de divulgação da FEBIC. 
 

III. FORMAÇÃO 
1. Promover uma formação que considere o diálogo interdisciplinar com outros 

âmbitos eclesiais e socioculturais. 
 

2. Continuar apoiando a realização de escolas, seminários, oficinas e outros 
cursos de capacitação com a perspectiva da ABP, privilegiando a formação nos 
meios populares e a formação de líderes.  

 
3. Implementar processos formativos para os discípulos-missionários 

inspirados nos diversos itinerários bíblicos e na proposta do Documento de 
Aparecida (DA n. 240 e ss). 
 

4. Promover programas de formação para seminários e casas de formação 
religiosa.  
 

5. Fortalecer e revitalizar os espaços de formação para agentes de ABP com 
sentido profético, em diálogo com as diversas realidades sociopolíticas e 
culturais e à luz dos critérios adotados pelas Orientações da Animação Bíblica 
da Pastoral para a América Latina e o Caribe. 
 

6. Continuar a difusão da prática da Leitura Orante da Palavra de Deus em todos 
os níveis da Igreja, de modo que se converta num estilo de vida dos discípulos-
missionários. 
 

7. Implementar o Curso Dei Verbum, oferecido pela FEBIC. 
 
 



   
 
 

IV. ARTICULAÇÃO 
 

1. Promover, a partir de uma perspectiva profética, a transformação social nesse 
tempo de mudança de época.  

 
2. Apoiar processos de conversão pastoral das Igrejas Locais, que conduzam à 

implementação de planos pastorais orgânicos a partir da ótica da comunhão e 
da sinodalidade (caminhar juntos). 
 

3. Favorecer o uso da internet, para manter a regularidade das reuniões entre 
todas as instituições envolvidas com a ABP. 
 

4. Continuar promovendo a criação e a consolidação de equipes de ABP em todos 
os níveis.  
 

5. Promover a celebração de um Ano Bíblico (2019-2020) por ocasião dos 50 
anos de fundação da FEBIC e da comemoração dos 1600 anos da morte de São 
Jerônimo.  
 

6. Fomentar vínculos com as Sociedades Bíblicas.  
 


