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Terça-feira, 29 de Abril de 2003

Senhor Cardeal

Estimados Membros

da Pontifícia Comissão Bíblica!

1. É com grande alegria que vos recebo neste encontro que se realiza na ocasião da vossa sessão romana anual de

trabalho, na qual levais a um progressivo e orgânico amadurecimento as investigações que cada qual realizou.

Agradeço ao Cardeal Joseph Ratzinger, que se fez intérprete dos sentimentos de todos vós.

Dois motivos tornam este encontro particularmente agradável:  a celebração do centenário da instituição da vossa

Comissão e o tema sobre o qual trabalhastes ao longo dos últimos anos.

A Pontifícia Comissão Bíblica serve a causa da Palavra de Deus segundo os objectivos que lhe foram fixados pelos

meus predecessores Leão XIII e Paulo VI. Ela caminhou com os tempos, partilhando angústias e ansiedades,

preocupando-se com detectar na mensagem da Revelação a resposta que Deus oferece aos graves problemas que, de

época para época, perturbam a humanidade.

2. Um deles é o objecto da vossa actual pesquisa. Resumiste-lo no título "Bíblia e moral". Todos vemos diante de nós

uma situação com características paradoxais:  o homem de hoje, desiludido por tantas respostas que não satisfazem as

interrogações fundamentais da vida, parece que se abre à voz que provém da Transcendência e se exprime na

mensagem bíblica. Mas, ao mesmo tempo, ele mostra-se cada vez mais impaciente em relação às exigências de

comportamentos em harmonia com os valores que, desde sempre, a Igreja apresenta como fundados no Evangelho.

Assiste-se então a diversas tentativas de separar a revelação bíblica das propostas de vida mais comprometedoras.

A escuta atenta da Palavra de Deus tem respostas a dar a esta situação, que encontra a sua expressão plena no

ensinamento de Cristo.



Queridos Professores e estudiosos, desejo confortar-vos na vossa fadiga, garantindo-vos que ela é útil como nunca para

o bem da Igreja. Para que os frutos do vosso trabalho sejam abundantes, garanto-vos a minha oração e acompanho-vos

com a Bênção apostólica.
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