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SERVIÇO DE INFORMAÇÃO 

Comunicado – 15 de janeiro de 2018 

 

Carisma e Instituição nos Movimentos e Comunidades eclesiais 
 

No dia 18 de janeiro, em Roma, será realizada uma Jornada de estudo dos aspectos teológicos e 
canônicos na atualidade dos Movimentos e Comunidades eclesiais, realizada com o Centro 
Evangelii Gaudium, do Instituto Universitário Sophia, e com o patrocínio da Associação Italiana de 
Canonistas. 

 

No dia 18 de janeiro de 2018, em Roma, na Sala dei Cento Giorni do Palazzo della Cancelleria (Corso 
Vittorio Emmanuele II), será realizada uma Jornada de estudo com o título “Carisma e Instituição nos 
Movimentos e Comunidades eclesiais”. Os trabalhos serão iniciados com o discurso de Maria Voce – 
em nome dos Movimentos e Comunidades1 que promovem o evento – e com a introdução do Cardeal 
Kevin Farrell. As palestras da manhã serão proferidas pelo padre Piero Coda; padre Luis Navarro; 
padre Gianfranco Ghirlanda, SJ; pelo bispo Christoph Hegge e o moderador será o cardeal Francesco 
Coccopalmerio. No período da tarde serão tratadas as “Questões abertas” propostas pelos 
Movimentos e Comunidades e as perspectivas indicadas pelos canonistas presentes, professor J. M. 
Bahns e a professora E. Di Bernardo. 

Paulo VI, em um discurso proferido no dia 17 de setembro de 1973, por ocasião do II Congresso 
Internacional de Direito Canônico, havia exortado os participantes a “aprofundar o obra do Espírito que 
deve expressar-se também no Direito da Igreja.” Dez anos depois João Paulo II promulgou o novo Código 
de Direito Canônico e, sete anos mais tarde, o Código dos Cânones das Igrejas Orientais. Nesta 
modificada situação da normativa da Igreja Católica encontraram lugar as novas realidades 
carismáticas normalmente denominadas “movimentos e comunidades eclesiais.” 

Esses termos definem realidades agregativas contemporâneas que se apresentam à Igreja com 
características já conhecidas e com outras inéditas, suscitando questões canônicas novas com as quais 
os especialistas se deparam. Por outro lado, nos dois Códigos vigentes não constam os termos 
“movimentos e comunidades eclesiais”, motivo pelo qual essas agregações foram colocadas 
juridicamente entre as associações de fiéis. Mas, o direito das associações tem condições de reger as 
complexas e dinâmicas relações que a própria natureza dos movimentos e comunidades eclesiais 
suscita? A problemática canônica ainda é ampliada pela diversidade dessas agregações, gerada pelos 
específicos carismas recebidos de cada uma delas. Carisma coletivo para cada agregação nos quais, 
porém, incluem as multíplices e heterogêneas vocações, ou seja, o chamado pessoal de cada membro. 

                                                           

1 Novos Horizontes, Família da Esperança, Comunidade Católica Shalom, Comunidade Emanuel, Comunidade Papa João XXIII e 
Movimento dos Focolares. 
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Essas e outras questões da atualidade na vida dos movimentos e comunidades eclesiais terão, nesta 
Jornada, um espaço para aprofundamento e debate aberto, em sintonia com a Carta Iuvenescit 
Ecclesia, endereçada aos bispos da Igreja Católica, que relembra: “à luz da relação entre dons 
hierárquicos e carismáticos, aos elementos teológicos e eclesiológicos cuja compreensão possa favorecer 
uma fecunda e ordenada participação das novas agregações na comunhão e missão da Igreja.” 

E suscita esperança, também do ponto de vista canônico, de identificar novas formas mais adequadas 
para expressar melhor os dons carismáticos dos movimentos e comunidades. 

Este espaço de aprofundamento e debate também é resultado do empenho para aumentar a 
comunhão entre os movimentos e comunidades eclesiais, para ser uma contribuição à comunhão da 
Igreja. São especiais e muito encorajantes as palavras do papa Francisco – por ocasião do III 
Congresso Mundial dos Movimentos e das novas Comunidades Eclesiais, em novembro de 2014 – a 
este propósito: “Não esquecer que o bem mais precioso, o selo do Espírito Santo, é a comunhão”, 
evidenciando que a comunhão não pode existir em um movimento ou comunidade se não se integra 
na comunhão maior que é a Igreja. E, naquela mesma ocasião, afirmou que “se é necessária certa 
institucionalização do carisma para a sua sobrevivência, não devemos iludir-nos que as estruturas possam 
garantir a ação do Espírito Santo.” 
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