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I - FEDERAÇÃO BÍBLICA CATÓLICA - FEBIC 

A - NATUREZA, COVERNO E SEDE 
 
 A FEBIC é uma associação mundial católica de organizações 
locais, nacionais e internacionais, administrativamente distintas (ou 
separadas) dedicadas ao serviço da pastoral bíblica e da animação 
bíblica da vida e de pastoral. 
 A FEBIC nasceu em 16 de abril de 1969, para aplicar a 
Constituição Dogmática "Dei Verbum" sobre a Revelação Divina e, em 
especial, seu capítulo VI: "A Sagrada Escritura na Vida da Igreja". A 
iniciativa correspondeu aos cardeais Augustín Bea e Johannes 
Willebrands e ao Padre Walter M. Abbot SJ, com o apoio do Papa 
Paulo VI. Foi instituida pela Santa Sé, mediante o Pontifício Conselho 
para a Promoção da Unidade dos Cristãos, como uma associação 
internacional pública de fiéis. Como tal, é ipso iure pessoa jurídica na 
Igreja (cf. can. 313 CIC e 573 CCEO) e se rege pelos cânones sobre as 
associações públicas de fiéis de ambos os Códigos de Direito Canônico 
(cf. can. 298-320 CIC e 573-583 CCEO) e pelos cânones sobre bens 
temporais da Igreja (cf. can. 1254-1310 CIC e 1007-1054 CCEO), assim 
como por seus estatutos próprios. 
 A FEBIC, portanto, se relaciona com a Santa Sé através do 
Pontifício Conselho para a Promoção da Unidade dos Cristãos, sendo 
este a competente autoridade eclesiástica (cf. can 312 § 1 CIC e 575 § 
1,3 CCEO) para a FEBIC. 
 A FEBIC é uma associação sem fins lucrativos, registrada 
legalmente na Alemanha. Ela persegue fins altruístas (não exclusiva 
nem diretamente comerciais), de caridade ou eclesiais, em 
conformidade conquanto indicado no capítulo "finalidades isentas de 
impostos", do Código Fiscal Alemão. 
 Sua sede central, sua estrutura organizativa e sua Secretaria 
Geral encontram-se em Sankt Ottillien, Baviera, Alemanha. 
 
 
 



B - FINALIDADES 
 

A FEBIC se propõe: 
1º Promover e desenvolver a pastoral bíblica e a animação bíblica da 
vida e da pastoral, de modo que a Palavra de Deus, presente na 
Sagrada Escritura, seja fonte dinâmica de inspiração em todos os 
campos da vida e missão da Igreja no mundo atual, segundo as 
indicações contidas na Constituição Dogmática "Dei Verbum" sobre a 
Revelação Divina do Concílio Vaticano II, na Exortação Apostólica Pós-
Sinodal "Verbum Domini", nos documentos da Pontifícia Comissão 
Bíblica e nos Documentos das Conferências Episcopais (no caso da 
nossa CNBB, o Documento 97); 
2º Participar ativamente na missão evangelizadora da Igreja, 
compartilhando a Boa Nova do Amor de Deus à toda a criação, 
manifestada na vida e morte de Jesus Cristo, a Palavra de Deus por 
excelência, e na ação do Espírito Santo; 
3º Favorecer entre os membros, num espírito de solidariedade e de 
subsidiariedade, o frutífero intercâmbio e a criação de redes de 
experiências bíblicas, de reflexões, de métodos, de materiais e de 
outros recursos; 
4º Promover e sustentar por todos os meios possíveis a ação das 
organizações membros. 
 

Em particular, a FEBIC promove: 
1º A tradução, publicação, e a ampla difusão das Sagradas Escrituras; 
2º A criação e o emprego de métodos tanto de leitura orante e de 
estudo, como de interpretação e de vivência da Bíblia por parte dos 
ordenados, consagrados e leigos; 
3º O desenvolvimento de formas de ministério pastoral (na Liturgia, na 
Catequese e no compromisso pela justiça, reconciliação e paz) 
fundamentados firmemente na Sagrada Escritura; 
4º O desenvolvimento de programas de formação na pastoral bíblica e 
na animação bíblica da vida e da pastoral; 
5º A reflexão e o estudo sobre temas importantes para o Ministério 
Pastoral Bíblico; 



6º Um diálogo construtivo entre a exegese científica, a teologia e o 
Ministério Pastoral Bíblico, a cooperação interconfessional e a 
cooperação ecumênica no ministério pastoral bíblico. 

A FEBIC alcança suas finalidades e objetivos mediante a 
organização, a ajuda e a manutenção de: a) Centros para o Ministério 
Pastoral Bíblico;  b) Coordenação de estruturas para o Ministério 
Pastoral Bíblico; c) Criação de grupos de estudo, de comissões e a 
organização de Congressos; d) Publicações de pastoral bíblica e de 
animação bíblica de vida e de pastoral; e) Iniciativas de apoio a favor 
do Ministério Pastoral Bíblico; f) Outras iniciativas consideradas 
adequadas e úteis. 

 
C - MEMBROS 
 

A FEBIC possui duas classes de membros: plenos e associados. 
Um membro pleno é uma organização católica, um ofício ou um 

departamento ao qual uma Conferência Episcopal Nacional ou 
Internacional ou uma autoridade equivalente, confiou-lhe, mediante 
mandato, o serviço da pastoral bíblica e da animação bíblica da vida e 
da pastoral e da coordenação da evangelização em determinado 
território eclesiástico. (As próprias Conferências Episcopais tornam-se 
membros plenos se assim o desejarem). 
 Um membro associado é qualquer organização católica 
comprometida no serviço da pastoral bíblica e da animação bíblica da 
vida e da pastoral. 
 Os deveres e os direitos, a perda e a suspensão da condição de 
membro estão regidos no Estatuto da FEBIC, artigos 13 e 14. 
 
D - OS ORGÃOS E MEMBROS DE DIREÇÃO 
 

Os Órgãos Oficiais da FEBIC são: a) a Assembleia Plenária; b) o 
Comitê Executivo; c) o Conselho de Administração; d) a conferência de 
Coordenadores. 

Os Membros de Direção da FEBIC são: a) o Presidente; b) o 
Moderador do Comitê Executivo; c) o Presidente do Conselho de 



Administração; d) o Tesoureiro; e) o Secretário Geral; f) os 
Coordenadores regionais e sub-regionais. 

 
E - O COMITÊ EXECUTIVO 
 

O Comitê Executivo governa a FEBIC nos períodos entre as 
Assembléias Plenárias. 

Está composto: 1º Sete membros plenos eleitos pela 
Assembleia das seguintes regiões (sub-regiões): Região África(1), Sub-
região América do Norte(1), Sub-região América Latina e Caribe(1), 
Sub-região Ásia(1), Região Europa(1), Sub-região Oceania(1), Região 
Oriente Médio(1); 2º Três membros associados eleitos pela 
Assembleia; 3º Quatro membros ex-officio: o Presidente da 
Federação; o Presidente do Conselho Administrativo; o Tesoureiro; o 
Representante do Pontifício Conselho para a Promoção da Unidade 
dos Cristãos . 
 Os membros do Comitê Executivo prestam seus serviços por 
seis anos, entre duas Assembleias Plenárias Ordinárias. 
  
As funções do Comitê Executivo são:  
1º Eleger um Bispo como Presidente da FEBIC e apresentá-lo para sua 
confirmação ao Pontifício Conselho para a Promoção da Unidade dos 
Cristãos;  
2º Nomear e renovar o Secretário Geral e os outros Membros de 
Direção, estabelecer suas tarefas e receber informes preparados por 
ele; 
3º Nomear e renovar os membros do Conselho de Administração, 
receber e aprovar seus informes; 
4º Delegar tarefas especiais aos Membros de Direção e ao Conselho de 
Administração; 
5º Aprovar um plano de trabalho sexenal da FEBIC e do Secretariado 
Geral no marco das decisões da Assembléia e suas competências; 
6º Aprovar o plano anual de trabalho e o informe anual do Secretário 
Geral; 
7º Aprovar o balanço e o orçamento anuais; 



8º Fixar a quota associativa anual; 
9º Constituir tantos Comitês como julgar necessários, regulá-los 
mediante normas que estejam em conformidade com os estatutos da 
FEBIC e receber seus informes; 
10º Determinar o tempo e o lugar da Assembleia Plenária, propor sua 
ordem do dia, dispor quanto seja necessário para levá-la a cabo, e 
nomear o secretário da Assembléia, seus moderadores e seu secretário 
de atas; 
11º Redigir e modificar os estatutos, tendo consultado o Conselho de 
Administração e os Coordenadores da Conferência. 
12º Convocar a Assembléia Plenária Extraordinária quando seja 
necessário. 
 O Comitê Executivo se reúne ao menos uma vez em cada dois 
anos; suas reuniões e as consultas regulares podem levar-se a cabo 
mediante os modernos meios de comunicação. 
 
F – REGIÕES – SUB-REGIÕES – ZONAS 
 
A FEBIC, baseada no princípio de subsidiariedade, está dividida em 
cinco Regiões: África, Américas, Ásia-Oceania, Europa e Oriente Médio. 
Por sua vez algumas dessas Regiões estão divididas em Sub-regiões. É 
o caso da Região das Américas: Sub-região América do Norte e Sub-
região América Latina e Caribe (sigla: FEBIC-LAC). A FEBIC-LAC está 
dividida em cinco Zonas: México, Centro América, Antilhas, Países 
Andinos e Cono Sur-Brasil. O representante da América Latina e Caribe 
no Comitê Executivo da FEBIC, escolhido pela Assembleia Plenária, 
integra automaticamente o Comitê Executivo da Sub-região América 
Latina e Caribe. 
 
 
 
 
 
 
 



II - ELEIÇÃO DA CNBB PARA O COMITÊ EXECUTIVO  

A − PRESSUPOSTO 
 
 A CNBB é membro pleno da FEBIC. Representa a CNBB nas 
Assembléias Plenárias da FEBIC e na Articulação e Coordenação da 
Sub-região da América Latina e Caribe −FEBIC-LAC, a Comissão 
Episcopal Pastoral para a Animação Bíblico-Catequética. 
 
B − ELEIÇÃO 
 

Na última Assembleia Plenária da FEBIC, realizada no Centro 
"Ad Gentes", em Nemi/Roma, Itália, nos dias 18 a 23 de junho de 2015, 
aconteceram as eleições dos Membros do Comitê Executivo atual. A 
CNBB foi escolhida para ser Membro do Comitê representando a Sub-
região da América Latina – FEBIC-LAC.  

Como aconteceu a reunião: 
a) A Sub-região da América Latina e Caribe – FEBIC-LAC indicou à 
Assembleia os seguintes candidatos para a eleição, na seguinte ordem: 
1º o CEBITEPAL (representando o CELAM) 2º a Conferência Episcopal 
Brasileira (CNBB) e 3º a Conferência Episcopal Mexicana. 
b) A Assembléia acolheu a indicação dos três candidatos, e num 
primeiro escrutínio, para especialmente a surpresa da Sub-região 
FEBIC-LAC, a CNBB foi escolhida para integrar o Comitê Executivo. 
c) A eleição da CNBB (primeiro escrutíneo) como Membro do Comitê 
Executivo esteve muito ligada à pessoa que a representava na 
Assembleia, de Dom Jacinto Bergmann, Arcebispo de Pelotas, presente 
em nome da Comissão Episcopal para a Animação Bíblico-catequética. 
Ajudou a eleição, o fato do Arcebispo de Pelotas (sempre em nome da 
Comissão Episcopal Pastoral para a Animação Bíblico-catequética) ter 
tido uma história de participação nas últimas Assembleias: na VII 
Assembleia Plenária em Dar-es-Salaam/Tanzânia em junho de 2008 e 
na VIII Assembleia Extraordinária (em vista da atualização dos 
estatutos) em Ariccia/Roma/Itália em junho de 2011. 
 



C − DECISÃO 
 

Uma vez que a CNBB foi escolhida pela Assembleia Plenária 
para ser Membro do Comitê Executivo, era preciso decidir qual pessoa 
representaria a CNBB nesse Comitê Executivo. Na decisão deveriam 
estar presentes alguns critérios, entre outros: 
a) Seriam seis anos de representação; havia uma recomendação de 
permanência de uma mesma pessoa;  
b) Não era necessariamente condição do representante da CNBB ser 
da Comissão Episcopal Pastoral para a Animação Bíblico-Catequética;  
c) Cabia a Presidência da CNBB determinar a pessoa para a sua 
representação (certamente envolvendo a Comissão Episcopal Pastoral 
para a Animação Bíblico-catequética); 

A decisão da Presidência da CNBB caiu para a pessoa de Dom 
Jacinto Bergmann, Arcebispo de Pelotas, tomando como critérios: 
a) Pelo seu histórico de participação nas últimas Assembleias Plenárias 
da FEBIC: na VII Assembleia Plenária em Dar-es-Salaam/Tanzânia em 
junho de 2008; na VIII Assembleia Extraordinária (em vista da 
atualização dos estatutos) em Ariccia/Roma/Itália em junho de 2011; e 
na Assembleia Plenária em Nemi/Roma/Itália, em junho de 2015; 
d) Participou da primeira reunião do Comitê Executivo, representando 
a CNBB, logo após a Assembleia Plenária em Nemi/Roma/Itália em 
junho de 2015;  
e) O período de representação no Comitê Executivo (seis anos – de 
2015 a 2021) extrapola o período da Presidência da CNBB e das 
Comissões Episcopais; portanto seria também prático e recomendável 
que o representante da CNBB pudesse ser o mesmo para todo o 
período de pertença ao Comitê Executivo.    
         
         
  
 
 
 
 


