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Novos Podêres Dos Bispos 
''Motu Proprio" de Paulo VI sôbre a faculdade dos 

bispos de dispensar das leis gel·aJs da Igreja 

Com data de 15 de junho de 1966, o Santo 
Padre pubUcoU! um documento - "Motu Propr!O"
sob o titulo de Eplscoporum Munerlbus. pelo qual 
novos podêrcs são concedidos aos blspos da Igro1a 
Latina, enquanto outros ficam reservados e:z:clU8iva~ 
mente a si. 

A doutrina sôbre os deveres dos bispos, que Nos couhe a honra e a 
satisfaçã.o de promulgar solenemente durante o Concílio Ecumênico Va
ticano . lI, ensina claramente que as Igrejas particulares, confjada~ a()s 
bispos na qualidade de vigários e legados de Cristo, são governadas por 
êles com autoridade e poder sagrados . ~stc ofído de pastor - isto é, 
o cuidado constante e diário das ovelhas - lhes é dado plenamente com 
um poder próprio, ordinário e imediato, "em virtude do qual êles têm o 
direito sagrado, e diante de Deus o deve~. de legislar sôbre seus súd:tos, 
de julgá-los e de regular tudo quanto pertence ao culto e organiza,ão do 
apostolado" (cf. Consto dogmática LU1"en Ge..tiu'Jl, n.o 27). E como 
ê~1e poder - conforme ensina êste mesmo Il Concílio do Vaticano -
encerra deveres sagrados que devem ser cumpridos em comum por um 
grande número que ag~ pela vontade de Cri~to em seu Corpo Místico. 
segundo a ordem da Sagrada Jerarquia, éle se torna apto a ser exercido 
qi13lldo intervém a determinação ' canônica ou jurídica da parte da autori
dade j~rárquica, determinação que se faz dentro das normas aprovadas 
pela Autoridade Suprema da Igreja (cf. Nota explicativa preliminar n,o 2). 

E êste mesnlO Santo COlldlio, t·eforçando êstcs princípios 00 Decreto 
Chrisl"s Dom·jnlts e afirmando que por si pertence aos bispos, nas dio
ceses que lhes são confiadas, todo o puder ordinário, exigido para o exer
dcio de seu ministério pastoral, proclama mais uma ve", que Nós temo" 
em cada tlma das Igrejas o poder imediato, visando o bem de todo o reba
nho de Cristo, de nos reservar certas causas, poder que por direüo de 
origem é pr6prio do sucessor de Pedro (cf. Decreto C hristus DamitlUS, 
n,o 8 a). 
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Isto constitui LI para Nós uma grande alegria de poder declarar aber
tam.nte a dignidade dos bispos, exallar sua. funções e reconhecer seu 
poder; tudo isto deve .er considerado cai no vinculo de "tnna mútua solici
tude que Nos uue a Nossos veneráveis imlaos . . . 

Além disto, sendo estes principios colocados em evidência, a Igreja 
brilha com mais resplendor, porque se cncontra unida em conseqüência 
da união que lhe traz a fôrça da conc6,-dia "isando a sólida unidade de um 
verdadeiro corpo . Com efeito, os bispos u,,;c]os com O Soberano Pontí
fice são os executores nos desígnios divinos e recebem dêste ' Pontífice 
fôrça c orientação para guardar e oferecer mais eficazmente o depósito 
sagrauo da doutrina cristã. Mas como em hreve serão · editadas as normas 
d~ aplicação dos decretos conciliares que irão considerar com cllidado e 
delalhadamente não só a doutrina aqui exposta como támbém os devere. 
e direitos dos bispos, julgamos que Nos ocorre completar as normas con
tida.. no Decreto C"r;"111S D01n;m~<, uma vez que das pedem uma com
plemcnt"c;ão, c.xplicação e 'il1terpretaçã9 para que os frutos esperados · se
jam colhidos sem dificuldade. 

O Concílio Ecumênico, sabemo-lo, visando oferecer o mais rápido 
possível O socorro da religião aos homens que vivem atualmente em ritmo 
ilôvo e mais movimentado, concede aos bispos diocesanos a faculdade en
tre Ofltras "de dispensar da lei geral da:' Igreja, em um caso particular, 
O" · fi~is sÔQre os quaIs êles exercem· sUa auto.ridadc . de acôrdo com o di
re-;to, cada vez que a seu julgamento a dispensa fôr ' em proveito. do bem 
espiritual dos fiéis • . a 11ão ser no caso em que uma reserva espec:.ial tenha 
sido feita pela Suprema Autoridade da Igreja" (ibM. n.o 8, b). 
. Seguindo portanto esta pr.escrição com a finalidad" de manter em 
tôda Igreja Latina uma mesma nOrma. e maneira de . agir, julgamos' ne
cessário estabelecer a ligta das leis gerais cujas dispensas Nós Nos 'reserva
mos, isto é, as leis que a Sé Apostólica se ·resen'ou sempre a si, c que ela de 
1ll0n6 geral não dispensa 'a nao ser raramente, quando se trata de coisas 
muito importantes ' na -vida da sociedade. .' . 

,É por isto que, ap6s ter ouviuo os ofícios da cúria romana as eo-. , 
lnissú.s pós-conciliares e sccretariados, depois de te'r maduramente pesado 
seus parecc.res, plcnamente c.Dllsciente· e com Nossa Suprema Autoridade 
Apostólica, declaramos ou decretamos válidos para tôda "Igreja Latina os 
pontog que se seguem, até que .o nôvo Código' de Direito Canônico seja 
promulgado . .' 

• 

I - Declaramos vàlidaroente mantidas 11a Sua integridade as leis que 
a Igreja na SUB prudência materna. sancionoú no CÓdigo de Di
reito Callônico e estabeleceu em .. outros 'documentas posteriores 
a não ser que o II Concilia do V átieano ()s tenhà abertament~ 
suprimido ou modificado. ... ... '. . . . 

II . ..:...- Par presenção do Decreto c~",:niar_ Christ~.oo?niwus tI.o 8, b, 
'. . se supdme .o cânon 81 do CQdtgo de Direito CanônIco . . 

• • ' . t , " , 
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III - Por bispos diocesanos conlpreendc-se não somente os bisl'oS re
sidenciais mas também os outros a êles equiparados em direito 
(ibid" 11,° 21), É O que implica a paridade de direitos ele que 
gozam os b!!:ipoS diocesa.nos e os outros, a razã.o comUI1) dos pró
prios direitos e ainda a necessidade de prover ao bem espiritual 
dos fiéis, Pelo que os vigários e prefeitos apostólicos (cf, cãn. 
294, § 1), os administradores apostólicos permallernentc consti
tuídos (cf. cãn. 315, § 1), os abades e prelados m,lli'L$ gozam 
desta mesma facu ldade de dispensar (cf. cãn. 323, § 1). 

, 

IV No tê,'mo do cánon 80, entende-se por dispensa a "flexibiEda
de" da lei em um Caso espedal. A faculdade de dispensaI" .;~ 
exerce sôbre fIle is preceptívas·' ou "proibitivas", porélll llão 
sôbrc leis constitutivas, 

Na noção de dispensa não está contida a concessão de li
cença, faculdade, indulto e absolvição. As le;s relativas aos I'rl;'
cesso. constititídas para a de fesa dos d i,'eilos e a di.!Jensa des
tas lei. não se relacionam diretamen le com O bem espiritual dos 
fiéis; elas não constituem ' portanto o objeto da faculdade de 
que se trata no Decreto ' Christ,<-s DOnli1ZUS (n,O 8, b), 

V ' - Com o nome de lei geral da Igreja se denominam as leis pura-
mente disciplinares instituidas pela Autoridade Suprema da 
19rej a, às quais todos e<tão obrig'ado. em qualquer parte da 
terra, conforme o cânon 13, § 1, porém de modo nenhum as lei<; 
divinas, tanto naturais C01TIO positivas, as quais somente o" SUl"I.10 

Pontifíce - qunndo g07.a de poder vigário - pode dispensa", 
como ,,<,ontcce na dispensa do matrimônio ratificado e não con
sumado, bem como l1a dispensa das questões relativas ao privi
légio da fé e em outros casos. 

VI , - ' O casu particular considera não .àmente os fiéis tomados indi
vidualmente mas aiuua várias pessoas físicas quando constituem 
,urna corntUlid:1de no sentido estrito, 

. 
VU -.os fiéis em cujo favor se cxerce o direito dc dispensar confor-, 

me a norma do direito são todos a'luêlcs que em razão de do· 
micílio (cf. cân . 94) ou de um outro título estão sujcitus ao 

bispo. 

VIII - Coníorme a norma do cânon 84, § I, para conceder a dispensa. 
é exigida tlma causa justa e ra~oável, considerando também a 
gravidade da lei de que Se dispensa, Porém a causa legítima de 
dispensa é o bem ,espiritual dos fiéis (cf. Decreto Chrirtu$ Do
tIIinus, n.o 8" b) . 

IX , - Ressalvando as faculdades especialmente atribuídas aos legados 
do Pontífice Romano e aos Ordinários, Nós Nos reservamo;; 
expressatilente as dispensas que se seguem : 
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Da obrigação do celibato ou da proibição d,e contrair matri
mônio a que estão sujeitos os diáconos e pre~bíteros, ainda 
que tenham sido legitimamente reduzidos ou tenham retor
nado ao estado leigo (d. cân. 213, § 2), 
Da proibição de exercer a ordem cio presbiterato aos casa
dos que receheram a mesma ordem sem clispensa da Sé 
Apostólica, 
Das proibições que pesam sôhre os clérigos constituídos em 
ordem sacra : 
a) de exercer a medidna ou .. cinlrgia; 
b) de assumir cargos públkos que comportam exercício de 

jurisdição laical ou administrativa; 
c) de procurar ou aceitar cargos de senador Ot\ deputadll 

nos lt\gares ' onde existe lima interdição pontifícia; 
d) de exercer, por si ou por outros, negócios ou comércio, 

quer em' seu próprio proveito, quer para utilidade de 
outros. 

Das leis gerais que se aplicam aos religiosos como tais, po
rém não, enquanto estes estão submetidos aos Ordinários 
do lugar, conforme a norma do direito comum e principal
mente do lIecreto cOllcíliar Christus DOI"i1ll1s (nn. 33~35) 
permanecendo scmpre firme a disciplina religiosa e salvo 
o direito do .uperior próprio , Das demai s ' leis gerais, su
inente quando se trata de súditos de instituto clerical isento. 
Da obrigação de denunciar o padre culpado de solici~ão 
em crime de confissão de que trata o cânon 9Ç)4. 
Da falt;t de idade para os ordenandos quando ultrapassa um 

ano (recordem os bispos, ao examinar as callsas pelas quaIs 
podem dispensar ela falta de idade dos ortlenandos, a gravi

dade do que ~stabclccc o Decreto conciliar Optatam tatius, 
,n.o 21) . 
Dos cstudos cle , filosofia racional c teologia, tanto no que 
se re{~re a duração dos mcsrnos como no quç diz respeito 
às disciplinas primárias (cf, Decreto Opta/am tO/'I/S, n.o 
12) . 
De tôdas as irregularidades levada. ao fôro judicial. 
Das irregularidades c impedimentos para receber as ordens: 
a) irregularidade por defeito, quando se trata de filhos 

adulterinos ou sncrílegl,)s, de elefeito corporal, de epilép
ticos Oll dementes; 

1» irregularidade por delito público dos 'lue apostataram 
da fé (lU passaram à heresia ou cisma; 

c) irregnlaridacle por delito público dos que atentaram ná· 
trimônio ou o contraíram sàmente no ci,vil ou <lue es
ta vam ligados pelo mesmo vInculo matriolonial, por ' ar-

I 

• 
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dero sacra ou votos religiosos ainda que sejam simples 
e temporais, ou com mulhel' sujeita aOS mesmos votilS 
ou casada mediante matrimônio válido (cán, 985, 3.0 ); 

d) irregularidade por delito, quer público ou oculto, dos 
que cometeram homid<lio voluntário uU pl'ocuTaram " 
aburto do feto humano, seguir!o de eleito, e ainda de 

. todos os seus cooperadores; 
e) iiupeclimclllo que proibe o sacerdócio a homens çasados. 

10) No que concerne ao exercício da ordem já r~rebjda, irregu
laridades .u que se refe,e o eânon 985, 3.°, somente em casos 

públicos; e 4, também em casos ocultos, a nao ser que <l 

l'ec.urso· à Sagrada P~'I1itenciaria. seja impossível, pern1ane
cendo firme, apesar disso, a obrigaç1lo para O pI'óprio dis
pensado de recorrer quanto antes à mesma Sagrada Pe-. " ntte'1Clana. 

11) Do impedimento de idade para contrair matrimônio válido, 
quando a falta de idade exceda de um alio. 

12) Do impedimento matrimonial nascido do diaconato e ou da 
sagrada ordem do pre.hiterato ou da solene profissãu reli-

, 
glosa . 

13) Do impedimcuto de crime a. que se refere o CânOll 1 075, 
2.° e 3.°, 

14) Do impedimento de consangüillidacie em linha r cta e em 
linha colateral até o scgundo grau misto COm o primeiro. 

15) Do impedimento nascido da afinidade em linha reta, 
16) De todos os impedimcntos matrimoniais, tralando-se de ma

trimônios mistos, sempre que não se pos,,,Jt1 observar as 
condições exigidas no 11,0 1 da Instrução 11latrimo'lii Sacra
mentum promulgada (leia· Congregação pa.fa a Doutrina da 
Fé, a 18 de março de 1966. 

17) Da fonua legalmente prescrita para contrair vàlidamente 
, . . 

tnalntllomo , 
18) Da lei para renovar O consentimento matrimonial na .<aJlatio 

iJt rad;ce, quando: 
,,) é neces"íria a dispensa sôbre o impedimento re~ervado 

à Sé Apostólica ; 
b) quando .e trata de impcdilJlcnto de direito natural ou di

vino que já tenha cessado; 
c) quando se trata de matl'imónios mistos em que não 

foram ol:>scrvadas aS condiçües pre.critas na já citada 
Instrução da Congregação para a Doutrina dn Fé, n.o 1. 

19) Da pena viudkativa estabelecida pelo direito comum que foi 
decretAda ou imposta pela mesma Sé Apostólica. 

20) Do tempo estabelecido para O jejum eucarístico, 
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As normas svbrc a faculdade d. dispensar, atribuídas aos bispos pelo 
Decreto conciliar Chistlls Dominus, entram em vigor no dia 25 do mês 
de agôsto do corrente ano, 

Tudo 'lHe fica por Nós estabelecido nestas cartas que consideramos 
"Motu l'roprio" ordenamos que permaneça firme e ratificado apesar de 
tudo aquilo que }lo.sa haver em contrário, 

Dadu em Roma, junto a São Pedro, no dia 15 de junho de 1966, 3,0 
a\1O de Nosso Pontificado. 

PAULUS pp, VI 

(L'Osservatore !tamano, 18-06-1986) 

. 
POBREZA COLETIVA E ADMINISTRADORES CATóLICOS 

Em uma auãWncta concedida ao. particIpantes do 
VI congresso NacIonal organiJiado pelo Centro Nactonal 
de Admilltstradores Católicos ItaltaMs, o Papl<, a~pot8 
de ter l'ecordado o pape! espectal que estes de8empe
nham na admlnl8tração "como um motor secI'eto e eff
caz do qual depencle o ordenado tunci01tq;~ne?lto de todo 
o organÚlmo", jalo!t de unia ce,'ta contraltiçá<> entre a 
'/)o~ação sMerdotal e o trabalho de um mero admln!stra
dor, Ohamou a atenção para a importdncía· c!êste tra
balho como também para o mal que pode acarretar, se 
ntlo 1M e.a:ecutado sob a luz de um grande amor, Ftna
!lzanliO, o Papa jalou. 860r6 a poóreza e assem se ex
pressou. : 

I 
I 

, ,. Porém há 111\1 pensnrnento qlle conservamos bem no íntimo de 
Nós ",e .. n o : 11 justa finalidade da economia no conjunto dos propósitos 
apostólicos de cada uma de vossas instituições, A delicada desaprovaçãl) 
do Cristo "Tu te inquietas e te preoc.upas com muitas coi.as" (Lc 10,41) 
não perdeu Sua atualidade, c pelo contrário poderia assumir uma e~llecial 
severidade nas condiçocs aluais da vida, quan<1o as dificuldades econômi
.ca$ e as tentações de diversa natureza possuem também o triste poder de 
ofuscar a clara pCl'cepçãn da supremacia dos "alôres espirituais . 

Por acaso não é verdade que quando se ·pensa demasiadan,ente no 
dia de amanhã, mesmo em setl~ condicionamentos mais modestos, se de
hilita n espírito de fé, que consiste ecr' cont~r somente com Deus e com 
sua aj.uda referindo-se em primeiro lugar aOs desejos celestes, à espera do 
cumprimento escatológico do reino dn~ céus? Temos sempre que medi
taI' e , ·iver a.. palavras evangélicas: 

, 
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"Não vos aflijais, nem digais : "Que comeremos i' '.Ql1C beberemos? 
Com que nos vestil'cllloS ?" São 05 pagãos que se preocupam com tudo 
js .• o. Ora, vosso Pai celeste sabe que l1ece~sitais de tLldo 'isto" (Mt 6, 
31-3,3). 

Também salvo a pohreza pessoal, l'edra preciosa que deve ornnr a 
ex:ist~ncia ~accrrlfllal " religiosa de cada um, não é talvez 'verdade que "
preocupação ex.ce,siva peIo próprio nome ou pela segurança futura pode 
da,. a impressão de uma falta de pobreza co letiva? Pelas constnlções, 
pelas múltiplas cxigências, pelos gastos requeridos? O Concílio quis ilus
trar o valor apologético <'Ia pohreza na Igreja ue no.sos tempos, e Nós 
mesmo, em Nossa primeira Encíclica, insistimos pmposita<'lamente neste 
ponto, pois aqui está a pedra de toque <.lo espírito evangélico que é imi
tação do Cristo pohre, qne é procura dOti pobres de espirito e de corpo, 
que é repudiar o mundo çom suas h'ês concupiscências, Sao temas que 
confiamos à vossa reflexão, Estamos certos que encontrarão em "ós a 
re.."posta mais 51ncera. 

• 
, 

SENTIDO DA UNIVERSIDADE CATOLICA 

Em seU fascículo n.o 12, com 36 páginas, apresenta, u PRO 
M U NDI VIT A, UI11 quadro geral das universidades católicas no 
mundo e "" caracteríslicas de que se r"vestem no~ váriog paises e 
continentes. 

Depois de uma introdução sôbre a democratização e explosão 
universitária, seguem, em capítulos à p"rte, os paíse, europeus, 0<; 

Estados Unidos e o Canadá, a América Latina, " África " a Ásia , 
A 'universidade católica da América Latina é tratada sob OS seguin
tes aspectos : 

. .' --- seu carater propno 
- scu desenvolvimento 
- seu lugar na comunidnde latino-americ,ma 
- seu signíiicado, ne<:cssidade c limitaçõ~s , 

. . 

o fascículo .termina com "Igl.lmas conclusões gerais, indicando 
" o .sentirlo d" ui1Íversiuade catúlica c Sua função em países en1 vias de 
.' . desenvolvimento, 

A pastoral utii vel'sitária, por constituir um aspecto muito par
ticular, será. dentro em breve tratacla nulU fasCícul o à pal·te, 

. . ' . 
PRO MUNDi VETA 
Ií Rlte de l" L imite 
BRUXET .. -1S - 3 .. ,- B élgica 

!--_---------------- --_._----
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Decreto Chrídtud Vomínud Sôbre , o 

. Múnus Pastoral Dos Bispos na Igreja 
• 

PAULO BISPO, Servo dos Senos de Deus, 
juntamente com os Padres do Sagrado Conci
lio, para perpétua memória do acontecimen
to: Decreto sôbre o Múnus Pastoral dos 
Bispos. 

PRO~MIO 

1. Cristo Senhor, Filho de Dcus vivo, v~jo para salvar o seu povo 
dos pecados (1) e santificar lodos os homens. Como 1'\le próprio foi en
viado pelo ·l'ai, assim ta'mbém envinu os "~Us Apóstolos (2). Santificou
-o., por esta raziio, dando-lhes o Espírito Sanlo, para que êlcs, por Stla 
vez, glorificassem o Pai sêlbrc a terra e salvassem 05 homens, "na edifi
cação do Corpo de Cristo" (Ef 4,12), qlle é a Igreja. 

2. Nesta Igreja de Cristo, O Romano Pontífice, como sucessor do 
.Pedro; a quem Cristo confiou suas ovelhas e seus cordeiros para apascen
tar, tem, · por instituição divina, poder supremo, pleno, imediato e univer
sal na cura das almas. Por esta ra7.ão, êle, como pastor de todos oS fiéis, 
.tendo a missão de procurar o bem comum da Igreja universal e o bem 
de cada nma das Igrejas parliculares, possui o primado do poder ordiná
rio sôbre tódas a. Igrejas . 

Mas · ainda os bispos, postos pelo Espírito Sallto, sucedem aos Após
tolos como pastôres das alma::; (3). J untametltc com o Sumo Pontífice 

(1) 01. loIt 1,21. 
(2) Of.l0 ·20,21-
(3) . Cf. CONO. VAT. I. aoss. IV, Constituição Dogmàtlco. I Do Eccle.i .. ObrlBU, 

. c. 3., D·enz. 1828 (3061). 
. 

'U'Qdução da Editoro Vozes, P.t~Õ~-p-():-:II::-B,-::RJ~ 
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e sob sua autoridade receberam a missão de tornat· perene a nbra de 
Ct'i,to, o Pastor eterno (4). Pois Cri.t" confiou aos Apóstolos e aos 
seus sucessores o mandato e o poder de ensinarem tôdas as gentes, saLlti. 
ficarem na verdade c apascentarem os homens. Os bispos, portanto, pelo 
Espírito Santo, que lhes foi dado, foram const ituldos verdadeiros e au
tenticas me"tres da fé, ponlifices c pastôre. (5) . 

3. Esta sua missão episcopal. os bispos receberam-na pela sagl'ação 
episcopal (6). Partícipes da solicitude de t@c1as as Igrejas, exercem-na 
CI11 comunhão e sob a autoridade do Swno POl1tí fice, no que se refere 
ao magistério e regime pastoral, unidos todos em Colégio ou Corpo, com 
relação à Igreja ulli ,'cr sal de De'ts. 

f;.les e>tercem-na cada qual nas parte5 do -rebanho -que lhes foram as
sinadas . Cada um toma o cuidado da -Igt'eja particular que lhe foi con
fiada. Uma 011 outra vez. alguns conjuntamente, pro\'êem àS" necessida
des comuns de diversas Igrejas. 

Por isto, o Sacrossanto Sínodo, vistas também as condições da socie
dade humana que em nossa época-leva a uma nova ordem de coisas (7), 
tencionando -dderminar cOm maior prccisão o múnus pastoral dos bispos, 
estatui o que Se segue. 

- -

CArÍTuT,o I . .-

OS BISPOS EM RELAÇãO A IGREJA UNIVERSAL 
- -

-
I - FUNÇÃO DOS BISPOS EM RELAÇÃO A 

lGREJ A UNIVERSAL 

Exercício do poder colegial dos bispos 
• 

4 . Pela ~agração sacramental e pela jerárquica comunhão com " 
Cilefe e os membros do Colél:io, os bisjJOS são ~"Un.Lituídos membros- do 
COI'PO episcopal (8) . "A Ordém dos bispos, que sucede ao Colégio Apos
tólico _no mag istério e 110 regime pastoral e na qual em verdade o Corpo 
Apostólico continuamente perdura, junto com seu Chefe o Romal1o Pon-

(4) Cf. CONC. VAT. I, a.ss. IV. Constituição DOVllática De Ee41os1a Chri.U, 
Profmlo. Denz. 1821 (3050>. 

(ó) c r. CONC. VAT. n , COll,titUiçl).o u ogmática De Ecdesin, c. UI, ns. llt. 
24, 25: AAS 51 (1965), pp. 24-25, 29-31. 

(6) CC. CONe. VAT. U. ConstltuiA;:l\o Dogmé.tica. ne Ecclcsla. capo OI. !l. 21: 
AAS 51 (19G5) . !lp. 24-25. _ - ' -

(1) Cf. JOAO XXIII, GODStltulçáo APostólica - HlWl:>nae Salutls. 25/12/1961: 
AAS 54 ( lJI6~1. P. 6. - --

(8) cr. CONC. VAT. rI. Con.t ltulçllo :pogmátlcll. De J~ccJc.I~. c. UI, n. 22 < 
- AAS 67 (1965), pp. 25-27. 
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tí!ice e nunca sem êle, é também detentora do pudc~ supremo e pleno 
sôbre a Igreja inteira. Mas ê~tc poder nao pode ser exercido sellão com 
fi consentimento do Romano Pontífice" (9). Aliás éste poder "é exer
drlo rlc modo MlelJe no Concilio Ecum~r,;co (10). Por esta razão u Sa
crossanto SíU<ldo decreta que todos <lS bispos membros do Colégio epis
copal têm o direito de tomar parte nu Conciliu Ecumênico . 
. " "O 111esmo poder colegial pode ser exercido, junto com o Papa, pelos 
bispos dispersus por tôda a terra contanto que O Chefe do Colégio o, 
COllYoque para uma ação colegial "Ou ao nlen03 ap"ove ou livre"mente aceite 
a ru;ão conjunta dos bispos dispersos de modo que se torne 11m ,'crda
ddra ato colegial" ( 11) . 

çonselho ou Sínodo Epis«:opal 

5. Dispas, escolhidos de diversas regiões do orbe, segundo modos 
e métodos estatuídus ou a serem estatuídos pelo Romano Pontíficc, pres
tam ao Supremo Pastor da Igreja ajueia mais válida nu Conselhu 'lue tem 
por nome Sítlodo lJpi.scopal (12). -asle Sínodo, representando todo o 
Episcopado católico, ao mesmo tempo significa que todos os bispos em 

. comunhão jcrárquica participam 11a solicitude pela Igreja lmiversal (13) . 

Os bispos partícipes da solicitude de tôdas as IgTejas 

6. Legítimo~ sucesso'·cs dos Apóstolos e membros que são do Co
légio episcopal, considerem-se os bispos unidos entre si. lvIostrem-se so
lícito!; por tôdas as Igrejas, já quc por instituição c preceito divinos cada 
qual, junto com os outros bispos, é l'e5pon~ávct pela wissão apostólic ..... 
da Igreja (14). Sintam-se cspccialmente angustiados por aquelas regiéie. 
do orbe, nas quais ainda não foi anunciada a palavra de Deus, ou nas 
quais, principalmente rlevido "O escasso nÍlmero de sacerdoles, os cris
tãos estão em Jl~rigo de se afastarcm dos ensinamentos da. vida cristã, 
ou mesmo de perderem a fé . 

. Por ê..te motivo empenhem-se com todo vigor que as obras ela evan
' ge1iza~ão e do apostol:lclo sejam 5115tentadas c prolnovidas com entusias
mo pejos fiéis. Além disto esforcem-se por providenciar sejam prepara 
dos aptos ministros sacros e ainda auxiliares, tanto religiosos como leigos, 
cm prol das missoes e das regiões que sofrem de pcnúria de sacerdotes. 

(D) . Cf. CONC. VAT. lI. Constltulçãu Dogmática De Eeel.si:>, i\lid. 
(10) Cf. CONO. VAT. lI. Con.tlt·ulção Dogtntitlca De Eeelcsia, iuid. 
(U) Cf. CONO. VAT. li, oonstltulçõo Dogmútlca De E<'Clesla , !b:d. 
(12) Cf. PAULO VI. Motll 1'roprl0 Ap<>.tollc", Solicltudo, 15/09/1965. 
(la) Cf. CONC. VAT. rI, COllstituição Dogmátlco. Do Ec"lc.i", c. lII, 11. 2a: 

AAS 5., (1965), pp. 27- 28. 
<l4) Of. PIO 'XIL Enc!cUca ],·idef Donllm, 21/()4/1957: AAS 49 (1967). p. 237 

8; c:t. slndo. BENTO XV, Carta Apostólico. Ma:dn ... m iIIud, 30/11/1919: 
. AAS 11 (1919) p . 440; PIO 'XII, Enc(cl-Ico. Rerun> Ecclesiae. 28/02/192G: 

AAB 18 (1926), 1>. ~8. 
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Cuidem também que, na medida do possível, alguns dos ·seus sacerdotes .e 
dirijam à, referidas missões ou dioceses, e ali exerçam o sagrado minis
tério definitivamente ou ao menos por um tcnwn determinado. 

Além disto, no uso dos bens eclesiásticos, os l>ispos lembrem-se que 
nevem considerar 1150 só as l1~ce"idades de sua diocese, mas tlmbém as 
das outras· Igrejas particulares, pois que são part.e da única Igreja de 
Cristo. Cuidem enfim de aliviar o '!tlanto possívd a, calamieladei; de outras 
diocese, Dl! regiões . 

Operosa caridade para com os bispos perseguidos 

7. Máximc àq lIele.~ sagrauos antistites que, por Ca'"'' de Cristo, 
são maltratados coJll calúnias e angústias, detidos nos cárceres, ou impe
didos em seu ministério, hipotequem-lhes fraternalmente sua solidarieda
de e· os socorram com ativa e gellu\l1" caridade, para que pela oração c 
serviço dos eonfralks sejam aliviados e (.onsolado. em suas dores. 

rI - OS BISPOS E A 511 APOSTÓLICA 

Autoridade dos bispos na própria diocese 

8. a) Aos bispos, como sucessores dos Apóstolos, compete nas dio
ceses a êles conUadas, de per si, todo o poder ordinário, próprio e ime
diato, que é requerido rara (J exercído de SP.11 múnus pastoral: Conti
nua sempre firllle .. faculdade qlle em virtude de seu encargo o Romano 
Pontí fiee tem de reservar causas a si ou a "utra autoridade. 

b) Concede-se a todos os hispos diocesanos " faCilidade de dispen
sar, em ca,os particulares, de uma lei geral da Igreja aos fiéis sôh1'(: os 
quais, segundo a nonna rlo direito, t~m autoridade, sempre que julgarem 
que isto contribua ao bem espiritual Mies, a não ser tenha sido feita eg· 
pf!Cial reserv~çao pela SUp'rema Autoridade da Igreja .. 

Dica8térios da cúria romana 

9. Para exercer ü pod~.r supremo, pleuo e imediato sôbre a Igre
ja universal, o .Komano Pontífice vale-se dos dicastérios da cúl'Ía ro
mana. t.stes, por conseguinte, em no!lle c com a autoridade dêle, exer
cem seu ofício para o bem das Igrejas e em serviço dos sagrados pastOres. 

Desejam, porém, 05 padres do Sacl'oS'anto Concílio que éstcs dims
térios, que prestaram singular auxilio ao Romano Pontíiice e aos pas
tôrcs da Igreja, sejam submetidos a uma reestruturação, mais adaptada 
às necessidades dos tempos, regiões e rito., principalmente no que di. 
respeito ao número, nome, competência c à própria ra.ão de proceder e 

• 

. 
.. 

.. .. , 

, 
. 
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à coordenação dos trabalhos enh'e si (15). Desejam ' ainda que em vi.ta 
do múnus pastoral pr6prio dos bispo., o oficio dos legados do Pontífice 
Romano seja mais exatamente determinado . 

Membros e oficiais dos dieastérios 

10. Ademais, uma vez que êstes· dicastérios foram e.tabelecidos 
para o bem da Igreja universal, deseja-se que seus membros, oficiais e 
consultores, e ainda os legados do Romano Pontífice, na mediria do pos

. sível, sejam mais escolhidos de diversas regiões da Igreja, de modo que 
os ofícios ou órgãos da Igreja Católica exprimam uma índole verdadei-

. ramel1te universal. 
Manifestam ainda o voto de que entre os membros dos dicastérios 

se nomeiem também alguns bispos, de preferência diocesanos, que pos
sam trazer ao C<lnhccimento du Sumo Pontífice, com mais minúcias, n 
ecntir, os desejos e as necessidades de tôdas as Igrejas. 

Enfim, julgam os padres do Concílio ser u tilíssimo que os mesmos 
dicastéri05 ouçam mais os leigos destacados por virtude, ciência e expe
riência, de modo que também êles ocupem seu devido lugar nos negó
cios da Igreja . 

• 

CAPiTULO 11 
. . 

OS BISPOS E AS IGREJAS PARTICULlUtES OU DIOCESES 

I - OS BISPOS DIOCESANOS 

Noção de diocese e o ofício dos bispos na diocese 

H.. Dioccse é a porção do povo de Deus confiada a um bispo para 
que a pastoreie em cooperação com o presbitério. Assim esta porção -
áderindo ao seu pa5tor e por êle congregada mediante O Evangelho c a 
Eucaristia, no Espírito Santo - constitui uma Igreja parli<..'t1 lar . Nela 
verdadeiramente reside e opera a Una, Santa, Católica e Apostólica Il;r<
ja de Cristo. 
. Cada bispo a que se confiou o especiul cuidado de uma Igreja par

hcular, sob a autoridade <lo Romano Pontífice, apascenta COUlO sCu pastor 
próprio, ol'dinál'io e imediato, as ovelhas em nome do Senhor, exercen
do sóbre elas o múnus de ensinar, santificar e reger . Os bispos, porém, 
reconheçam os díreitos que lcgoitilllamente competem quer aos patriarcas 
das Igrejas orientais quer a ol1tras autoridades jerár'luicas (16). 

(lõ) Ot. PAULO VI. Alo"ução nos Ernrnos. Oardeal •• :EXmos. BIspos. Revmo •• 
Prelados e demais Oficiai. dR Oürl" RomBO", 21/09/ 1963.' AAS 55 (1963) . 
P. 1P3 ss. 

(16)' OI. CONO, VAT. lI, pecretl> Do E •• lesUs Orienl .. lIbua Cathollol.o, 211111 
1904, nu. 7-11: AAS 67 (1965). pp . 19-6~. 

• 
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'. Ao próprio múnus apostólico dediquem-se 05 ' bispos como testemu
nhas de Cristo diante de todos OS homens. Cuidem nã-o .ó daqueles que 
já segllem o Príncipe dos Pa,tÔres. Mas também devotem-se de to rio o 
coração àqllel~s que d~ algum modo se de,viaTam do caminho da v~rdadc 
ou ignoram o Evangelho de Cristo e a misericórdia salutífera, nté ' que 
todos finalmente cAminhern "cm túda a bondade, justiça e verdade" (E f 
5,9) . . . 

o magistério dos bispos 

12. Em exercendo o ofício de ensinar, anunciem aos homcn~ o 
Evangelho de Cristo. ~ste é, entre os principais deveres dus bispos, o 
mais eminente (17). Chamem·nos à fé na. fôrça do Espírito ou confir
mem-nos na fé viva . Proponham-lhes o mistédo integral de Cristo, isto é, 
aquelas verdades cuja ignorância é ignorância de Cristo. l'roponham-Ihes 
igualmente o caminho divinan,ente revelado paTa a glorificação de Deus 
e, com í~to mesmo, para a consecução da eterna beatítude (18). 

Eminelll ainda que as próprias coisas terrenas e a~ humanas institui
ções, segundo os designios de Deus Cdador, se podem or<lenar à. salva
ção rios homens e, por conseguinte, contribuir não pouco para a edi(ica
"ão elo Corpo de Cristo. 

Apontem, purtanto, em quanta estima, segundo a doutrina social da 
Igreja, se deve ter a pessoa humana com sua liberdade e a próp'ria vida 
corporal; a {amília, sua unidade t! estabilida<le, a procriação e educação 
da prole; a suciedade civil COm suas leis c profissões; o trabalho e o lazer, 
as artes C as conquistas da técnica; a pohreza e a aflttência de bens. En
fim, ~xponham os métodos segundo os quais devem ser ~olucionados 09 

problemas gravíssi mos da posse, do aumentu e da justa distribuiçãu dos 
bens materiais, <la paz: e da guc~ra, da fraterna convivência de todos os 
povos (19) . 

Método de pu·por a doutrina cristã 

13. Proponham a doutl"ina cristã por tml método adaptado às ne
cessidades <los tempos. Corrcsponcla êle às dificuldades e aos problemas, 
pelos quais os homens se sentem prec1puamente oprimidos e allgustiados. 
Protejam também a <loutrioa ensinanúo aos fiéis de curnu dcícndC·la e 

(1'7) ct. CONO. DE 'I'RENTO, Sess. V, Decreto De Reformatlone, c. 2. Ma.n
sl 33, 30; Se ... XXIV, Decreto De Reform'ltlone, c. 4, Maml 33, 169 . CI. 
CONG. VAT. lI, COIlSt1tulçáo Dogmática De Eccl •• la, c. III. D. 25: AAS 
fI7 (1.965), pp . 29 "". 

(18) Cf. CONO. VAT. n, constltUlo;llo Dogmática D9 E.elesl .. , cal'. lI, D. 2.: 
AAS 67 <1965>, PP. 29-8l. 

(19) CI. JOÃO XXIII, Enclcllca. pacem In Ter~ÜJ. 11/M/lOBS, Pa38[m: AAB 
5~ (1963), p1' . 257-304. 
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prOpagá-la . Ao transmiti-Ia, compt-ovem a materna s..,licitude <.Ia Igreja 
para com tOGOS, que.' fi éis quer não-fiéis . Com esped ~l cuidado ~e ;n-· 
teJ'es"em pel os pobres c humild~s, ·para citja evangd izaçao os mandou a 
Senhor. 

Como é dever da Igreja estabc!c~er o' rliálogo com a sociec1atl" hu
manà na. qual" vive (20), é principalmente tarefa dos bispos irem aO en
cófitro dos homens, procurarem c promoverem o diálugo cOm êles, A fim 
de que sempre ·andem unidas a verdade e a caridade, a inteligência c o 
amor, êste diálogo de salvaçao se distinga pela perspicácia da palavra e si
multâneamente .pela humildade e afahilidade, e igualmente pela devida 
prudência unida contudo à confiança, rOl'quanto esta, ao favorecer a ami
zade, se· destina a unir os ân imos (21), 

Para anunciar a doutrina cristã cuidem de empregar os variados meios 
que no tempo moderno estao à. mao, E isto sobl'etl,do para a pregação e 
inst rução catequética, Estas sempre ocupam o primeiro lugar, Aplica
-se ainda .à. apresentação da dout1'ina nas escolas, na. academias, nas COn
ferêm:ias e . reuniões de todo gêneru, e igualmente à slIa <.Iifusão por de' 
clarações públicas feitas por ocasiã·o de certos acontccimentos, pela im
prcnsa e pelos vários ins trumentos de comunicação social. Dêste. últi
mos é · absolutamente necessário fazer uso para anunciar o Evangelho de 
Cristo (22) , . 

Instrução catequ6tica 

. 14. Zelem ·por que a instrução catequética, que tem por fim tor
nar viva, expllcita c opcrosa a fé ilustrada pela doutrina, seja adminis
trada com diligente cuitlado quer às crianças e adolescente., quer aos jo
vens e mesmo adultos, Ao transmiti-la, obscTV" m-se a ordem apta e o 
método conveniente não só à 1l1atél'Ía da qual se trata, mas tamhém à 

. índole, capacidade, idade e às contlições de vida dos o uvintes, Assim, 
esta instrução se baseia na Sagrada ERcritura, na Tradição, na LitUl'gia, 
no Magistério e na vida da Ig'-eja, . . . 

Além disto, zelem que os catequistas sejam perfeitamente preparados 
para a sua missão, conheçam cahahnente a doutrina da Igreja e apren
dam na teoria e na prática as Jcis da psicologia e a s rl isciplinas pedagó-

• glcaS, 

. . Providenciem também que se restabeleça.a instituição dos catecúme
nos ad1lltos ou seja melhor adaptada, 

(20) 

(21-) 
(23) 

Df, PAULO vr, Enc1cUca. Ecclesitlm Suam, 6/08/1961, AA8 Iiil USB4). 
p, 689, 
Idem. Ibidem, pp, &44-645, , 
Cf. CONC_ VAT. 11, Decreto De Instrumentls Cummunicationls Soclalis, 
./12/1963; A.AS ~ (1964), PP. 145-IU, 
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Múnus epUícopal de :!Iantificar 

15, . Ao exercer o seu mlÍnus de . santificar, lembrem-se os bispos 
que foram tomados de 'entre os homens e constituídos a favor doa ho
mens naquelas coisas que dizem respeito 11 Deus, a fim de oferecerem 
dons e sacr< ficios pelos pecados . Pois os bispos gozam da plenitude do 
sacramento da Ordem. Daes dependem, no exercicio do seu poder, .tanto 
os . presbíteros, que, por sua vez, para serem providos cooperadores da 
Ordem Episcopal, também êles fomnl consagrados verdadeiros sacerdo
tes do Nôvo Testamento, çOmo os diáconos, que, ordenados para o mi· 
nistério, servem ao povo de Deus cm comunhão com o bispo c seu pres
bitério. Os própri{)s bispo., portanto, são os· ptincipais dispcnseiros dos 
mistérios de Deus, bem como os moderauores, promotores e guardiães 
de tôda a -vida litúrgica na Igreja que lhes foi confiada (23), 

Portanto, continU'Imcnle se esforcem por- que os fiéis cristãos adqui
ram conhecimentos mais profundos do mistério pascal e o vivam pela 
Euc~ristia, ele modo que constituam um 56 Corpo estreitamente unido 
na unidade da caridade de Cristo (24) . "Atendendo à oração eao mi
nistério da palavra" (A t 6,4), tra balhem para que todos os que estão sob 
"eus cuidados vivam unânimes na ora-ção (25), cresçam na graça pela 
recepção dos sacnmlcntos ·e sejam fiéis testemunhas do Senhor. 

Mestres da perfeição, os b1spos apliquem-se a promover. a santidade 
de seu. clérigos, religio. os e leigos, segundo a vocação peculiar de cada 
lun (26) . Sintam-se obrigados a dar o exemplo de santidade na carida
de, humildade e . implicidade de vicia. De tal maneira "anti fiquem suas 
igrejas que Ilelas resplandeça o senso da Igreja universal de' Cristo : F{)r 
isto fomentem na medida do possível as vocações sacerdotais e religiosas, 
dedicando especial cuidado às vocações missionárias . . 

IUímus episcopal de reger c apascentar 

16. No exercício de seu oHeio de pai " pastor , estejam os bispos 
no meio <los seus como quem serve (27). Bons pastôl'es que são, conhe
cem suas ovelhas, " elas própria s os conhecem . Verdadeiros pais, em es
pírito de dileção c solicitude se consomem por todos. Portanto, todos de 
bom grado se submetam à sua autoridade divinamente conferida. Unam 

(23) 

(24) 

(25) 
(20) 

(27) 

Cf. CONO. VAT. lI, ConstitUIção De Sacra Liturgia, 4/ 12/196S: 1WB 
58 (1964), pp. 97 •• ; PAULO VI, Motu ProprJo S..., .... m LUurglam, 
25/01/1964: AAS 56 (IB64), pp. 139 ... 
Cf. PIO XII, Enclcllc .. Ue<ll .. to~ Del, 20/11/1947: AAS 39 (1947>, pp, 
251 .s; PAULO VI, Enciol1.I> Mysterlum Fidel, 3/09/1965. . 
or. At 1,14 e 2,40. 
Cf. CONO, VAT. lI, ConstltUlç§.a DOgmátlcl1. De Eccl ... I .. , ce.p. VI, nn. 
44-W : AAS 51 (1965) , pp. 50-62. 
Cf. Lo 22,26-27. 
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e fdrmem de tal modo tôda "a famlliiL de sua grei que todos, "cônscios de 
suas obrigações, vivam e trabalhem na comunhão da caridade. 

Para que p{)ssam atingir éste ideal, é mister que os bispos, "prepa
rados para tôda obra boa" (11 rim 2,21) e "tudo sofrendo pelos eleitos" 
(lI Tim 2,10), regulem sua vida de tal lilodo que esteja acomodada às 
Ilecessidades dos tempos. 

Acolham sempre com peculiar caridade oS sacerdotes, que compar
tilham com <'Ies os cncargos " e a solicitude e os administram com coti
diano cuidado tão diligentemente. Tratem-nos como filhos e ami{;"os (28). 
Por isto estejam dispostos a ouvi-los e, com confidencial familiaridade, 
com êles dediquem-se a promoveI' a açao pasloral toda da diocese inteira. 

Sejam solicitos de sua condição e~"piritual, intelectual e material, para 
que possam viver santa e piedos"mente e cumprir seu miniSlério fiel e 
frutuosamente" Por isto favoreçam as instituições e cstaueleçam reun'ões 
especiais. Nestas os sacerdotes se congreguem alguma. vêze. quer " para 
fazerem exercícios espirituais mais longo~ para a renovação de sua vicia, 
quer pal'a adquirirem um ~onh"cimento mRis profundo das disciplinas 
ecles'ásticas, particularmente da Sagrada Escritura e tcolog:a, das ques
tõ"S sociais de maior importância c ainda dos novos métodos de ação pas
toral. Com operosa compaixao interessem-se pelos sacerdotes que de al
gum modo se acham em perigo ou tropeçaram em algum ponto. 

A fim de poderem cuidar do bem dos fiéis de "m:lI1eira mais apta 
conforme a condição própria de cada um, precisam conhecer-lhes cabal
mente as necessidades nas circunstâncias sociais em que vivem. Aprovei
tem, portanto. os instrUl1lentos aptos, especialmente a pesquisa social 

"Mostrem-se solicitos para cOm todos, de qualquer idade, conrlição ou na
cionalidade qne sejam, quer compatriotas, quer adventícios e peregr;nos. 
Ao exercer esta sol icitude pastoral, reservem ao. seus fi~is as tarefa~ nas 
coisas dR Igreja que lhes competem. Ainda reconheçam-lhes o dever e 
mesmo o direito de colaborar ativamente na edificação do Corpo Mistic'.l 
de Cristo_ 

Interessem-se com e.pedal amor pelos iliníios separados, recomen
dando outr<Jssin1 a{)s fiéis que se portclu com grande humanidade e cari
dade para com êles, fomentando igualmente o ecumenismo, como é en
tendido pela Igreja (29). Enf-m, preocupem-se igualmente COIU "o. 
não-batizados, para que também a êles brilhe a carirla.:le de Cristo Jesus, 
cujas testemunhas são os bispos d iante de todos. 

Fonnas especiais de apostolado 

17 . Est'mulem as diversas formas de "postolado. Na diocese inteira 
ou em peculiares regiões dela, faça-se, sob a dire~ão do bispo, a coorde-

(28) 
(211) 

Ot. Jo 15.15. 
Cf. CONC. VAT. II. 
(1S0!!), pp. 90-107. 

• 

Deereto De OeClImenlsmo. n/11/196~: AAS 67 
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na~ão C fl íntima· conjugação de tôuOIS as obras l\e" apostolado.. .As.im 
tôdas as ;niciati,'ns e instituições : . catequéticas, nlissionárias, ca1"itativas. 
sociai!:;, fanlilinres, t!sçolarcs c quaisq\l~r cmtras de finalida.de pastoral, !'e 
canalizem ti moa açã.o conjunta. Com isto ao mesmo tempo resplandece 
mais claramente a· nnidacle da diucese, 

Seriamente seja urgid" a ohrigação que têm o. fiéis de ~xercer O 

apostoladn, cada qual na medida de sua cOlld iç.ão e aptidão. Recomende
-.e-Ihes · de participar ou ajudar !las v5rias obras 'de apostnlado dos leigos, 
e~pecialmellte lia Ação Católica , Promovam-se ainda ou fomentem-se as 
associações que direta ou indiretatnenle buscam um fhn sohrenatural, is
to é, conseguir uma vida mais perfeita, seja para anunciar o Evangelho 
de Crjsto a tndos, seja para promove1' a dOlllrina. c:ri5tã ou Q incremellt·') 
do culto público, seja para fins sociais ·ou o exercício de ohras de pie
dade ou caridade, 

As formas de apostolado devem acomodar-se cOIlVellicJltemente às 
necessidades hodiernas, consideradas as condições dos homens, não só as 
espirituais e morais, mas também ~H; sociais, denlocráticas e econurnica:;;. 
Para conseguir lal intento eficaz e frutunsamente, serão lUuito úteis as 
pesquisa~ sócio-religiosas mediante oi; iustitutos de sociologia pastom), que 
são encarcciclamente r~comendadas, 

Singular solicitude por certos grupos de fiéis 

18 . Rspecial solicitude se tenha dos fiéis que, devido à condição de 
vida, não podcm fruir suficientemente da comum ' e ordinária clIra pas
toral dos párocos Olt dela carecem inteiramente, Tais são os numerosos 
mibrratl(~~, o:; expulsos e l'r.ftigiadós, os marinhe.lro~ e O~ aviadores, os 
nômades c outl'OS semelhantes . Promovum-se aptos métodos pastorais 
pata favorecer ,,-vida espiritual dos que, para descansar, temporàriamente 
procuram as estações dc veraneio·, . 

As conf erêncías episcupais, sobretudo as nacionais, estudem diligen
temente as questõcs re ferentes às categorias mencionada. , Pnr meios e 
instituições eficazes providenciem .e favoreçam o cuidadu espiritual dêles, 
com 'vontade concorde e fôrças unidas, ob.ervadas primeiramente as nOI'

mas estabelecidas (30) ou a serem estabelecidas pela Sé Al?ostólica, apta
mente acumodadas às condições li. lempos, lugares e pessoas, 

Liberdade dos bispos e suas relações com os podêres públicos 

19 , No exel'deio de seu múnus apostólico, ordenado oi salvação ela" 
almas, os bispos gozam de per si ue plena e pedeita liberdade e indcpen-

(30) cr, PIO x, Molu Proprlo z:tmprldem, 19(03/1914: AAS 6 (1914), PP. 1.74 
GS; PIO XlI. Con."IUtulçáo Apost.ólice,. Exsu1 Fa.mili~, 1/08/1952: AAS 44 
(1952), Pp . 6[)2 ss; Leis da Obrll do APOStolado do Mor, dadas por PIO 
XII, 21/11/1957: AAS 50 (1956), p, 876, n, 2, 
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dência diante ele qualquer poder civil, Por isto não é lícito impedir-lhes 
o exercício elo ofício eclesiástico, direta ou indiretamente, nem proibir-lhes 
que se comuniquem livrcmente com a Sé Apostólica ou outras autoridade, 
eclesiásticas e, com seU5 súditos _ ' 

Sem dúvida os sagrados pasLóres, quando Se dedicam ao cuidado es
piritual de ""a grei, na l'calidade atendem também ao proveito e prospc
ridadc social e civil, Para éste fim, associam sua. ativa operosidaclc às 
autoridades púWicas, por razão ele seu oficio e como convém a bispus_ 
Recomendam :linda a obediêllcia às leis justas c a reverência aos podêres 
legitimamente constituídos, ' 

Liberdade na nomeação dos bispos 

20, Como " O ofício apostólico dos bispos foi instituído [lar Cristo 
Senhor e tem um fim espiritual e sobrenatural, o Sacrossanto Sínodo 
Ecumênico declara que o direito de nomear e instituir bispo!; P. próprio, 
pecllHar e de per ~i exc1t1~ivo da cumpetente autoridade eclesiástica_ 

Por isto, pal-a proteger cabalmente a Jiberdad~ da Igreja e promover 
mais apta e expeditamente o bem dos fiéis cristãos, o Sa.crossanto Con
dlio cxprhne () voto de que para o futuro não mais se concedQm ;''1 au
toridades civis direitos ou privilégios de eleição, nomcaçao, apresentação 
ou designação ao ofício de bispado " As autoridades civis, l)orém, cuja 
obsequio"a vontade para com a Igreja o Sacrossanto Sínodo reconhece 
com grato ânimo e tem em máxima conta, se pede milito cortêsmente 
que, por sua. própria iniciativa, nepois de consultal'-se com a Santa Sé, 

: queiram renunciar aos preditos dir"itos ou privilégios, dos quais gozam 
até (, pl"eScnte por convênio ou por costume, 

Renimcia dos bispos ao cargo 

21. Uma vez que o múnus pastoral dos bispos é de tamanha im
portânda e gravidade, aos bispos diocesanos e aos outros a êles equipara
dos, pelo direito, se, par idade avallçada 0\1 outra grave causa, J;C torna-

, rem menos capazes de realizar seu ofício, com empenho se lhes roga apre
sentem a renÍlncia do ofício, seja por sua espontânea vontade, se:ja <:on
vidados pela competente autoridade, A competenLe: autoridade, porém, se 
a aceitar, providenciará tanto o côngruo sustento dos renunciantes comn 
us direitos peculiares a lhes serem reconheCidos_ 

Il - CIRCUNSCRIÇÃO DAS DIOCESES 

Necessidade de rever as circunscrições das dJoceses 

22 " Pal'a conseguir o fim próprio da diocese, é mister que a nat" 
re"'a d:l Igreja se manifeste perspicuamente na porção do povo de Deu. 



532. REVISTA DA eRB . ' - $.ET.EMB~O DE 1966. 

pertencente à pl'6p~ía diucese; que os bispos possam realizar eficazmente 
seus ofídos; quc enfim se sirva do modo mais pcrfeito à salvação do povo 
de Dcus '. . 

I sto, porém, exige quer uma adequada circunscrição dos limites ter
ritoriitÍs das dioceses, que. r uma distribuição dos clérigos e recursos, ra
zoavd e acollloclada às exigências do apostolado, Tudo isto redunda em. 
bem nlio 'ó dos clérigos e fieis· cl'Ísti!ios, a quem diretamente interessa, ma~ 
tamhém de tôtla a Igrej a Católic-... 

Portantu, no que toca às circun;crições das diocc5~.s, o Sacrossanto 
Sinodo <1ec:de que, na medido em que o hem das almas o cxige, O mais 
cedo posslvel se proceda n uma revisão Com prudência conveniclJt~, divi
(lindo-as, uu dcsmembrando-as, ou unindo-as: ou mudan'do-lhes oS limi
tes, ou detr.:ruliuando lugar mah apto das sedes cpbcopa is, (lU enfitu j prill" 

cipalment" quando se trata de diuceses que constam de cidades maiores, 
dj~p(Jndo-as en1 nova ol·ganí~aç..~o interna . 

Regras que dll'\'em ser Obscl'vadas 

23. Ao revel' as circunscrições . das dioceseg, assegure-se em primei
ro lugal' " unidade orgànica de cada diocese, '1Ual1to às pessoas, aos ofí
cios, aos institutos, a modo de corpo vivente . Em cada caso, porém, 1'on
d.eracJas acunldamente tôdas as circunstâncias.. tenhalll-se presentes êstes . ; . . enterros gerais : 

1) Ao delimitar a circunscrição dioce~ana, na medida do posslvel, 
tenha-se el1\. conta a variedade de compo.iç!i.o dei povo de Deus, a qu.al 
muito pode contribuir paTa â exercido mais acurado dR cura pastoral. 
Cuide-se au mesmo tempo 'que as aglomerações demográficas dêste povo 
coincida n n medida do possl"el com os ofícios civis e as instjtl1i~ocs so
eia:s que perfazem sua estrutura ol"gânica. Por êste mot ivo o território 
de cada diocese deve ter extensãu contInua. 

Atenda-se tamuélll, se fôl' {l caso, aOS limites <Ias circunscrições civis. 
e às características peculiares de pe .. oas e lugarcs, por exemplo, psicológi
cas, econôlllica~.. geográf icas, históricas . 

2) A extensão do território diocesano e seu número de habitantes 
de modo geral seja tar que, de urna parte, o próprio bispo, ainda qúe aju
dado por outros, pussa exercer as atribuiçõcs pontificais e fazer eficientes 
visitas 11"5torais, regular C coordenar perfeitamente tôdas. as obra~ de 
apostolado na rliocese, principalmente conhecer seus sacerdotes. C0l110 

tan1bém us religiosos e leigos 'que tenham alguma parte nas iniciativas 
diocesanas; de uutra parte, .porém, apresente-se. um campo suficiente " 
idôneo em que tanto o bispo como Us c1éri~s possam utilmente empe
nhar lôdas as suas energias no ministério, sem perder de vista as neces
sidades da Igreja univerSal. 
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" 3) PaTa 'que de modo mais ,efkiente, ' ,e possa" exercer o miriist"rio 
da salvação na diocese; tenha-~e' finalmente ,<'.omO 'regra que em cada 'dio· 
cese haja , ao menos os clérigos snficienlCj; em número c idoneidade paTa 
apascentar o povn 'de , Deus; não faltem as secretaria~, institutos e obr.,S 
que são prúprh,~ de uma Tgreja particular e :que pelo uso se comprovam 
sereln neeessârios para seu ef icicnte regi Ine e apndolado; cn fjln os meio~ 
para o 'sustelJto d", pc!\soas e institutos , ou não faltem Oll ao menos pnt
dentemente ',se : preveja ,que de outra , pal'te não venham a faltar" 

Para ;,ste mesmo fim ainda, ' onde baja fiéi.<; rle' rito diverso, o bispo 
diocesano ' proveja' às ' suas necessidades espirituais, séja pOI' Racerdotes ou 
paróquias do mesmo 'rito, seja 'por vigário episcopal provido das 1Jccessoí~ 
das faculdades e, "e' fôl' o caso, ainda ornado com o carát~r episcopal, 
sejll. exercendo ,pessoalmcnt-e 'o cargo 'd~ , Ordinario dos 'dh'erSos ritos, 11 
se tudo isto por motivos peculiares não fôr .viávcl, a' juízo da 'Santa: ,Sé, 
constitua-se Jerarquia própria, de acórdo com a div(',rsidatle dos ritos 
(31), , 

Jg u'llmente, em circunstâncias semelhantes, proveja-se aos fiéis de 
lí'1gtla di versa, seja , por 'sacerdotes 'Ou paróquias ' da 'mesma língua, seja 
por vigário episcopal bel11' prático na .língua e, ainda, se fór o: caso, dotado 
de caráter episC01Xtl, . seja enfim por outro modo mais dica"" 

Consulta a !ler' feita à conferência episcopal 

24, No que toc;!. às mudanças ,e alterações ,das dioceses , a serem in
troduddas à n01'ltla dos nn. 22·23, salva a disciplina das Igrejas orientab, 
convéln que as cumJ>etcnlt:s conferências episcopais exal1'lincn1 êstes as
suntos para seu território - usando também os uons oikios de uma co
mis,ão cpi_c"pal peculiar, sc parecer oportuno, mas sempre depois de ter 
ouvido prindpalmente o~ bispos das pt'ovíncjas ou regiõe~ il1teressadas -
e , ~m .seguida 'proponham seus plano. e votos à Sé ' Apostólica. 

ur - COOPERADORES DOS BISPOS DIOCESANOS 
MúNUS EPISCOPAL 

1) l3ispos Coadj,dores e Auxiliares 
, 

Normas para constituir auxilial·es e coadjutores 

NO 

2S, Para o regime das rlioceses, proveja-se au múnus epi!;Copal de 
tal modo quc a ~uprCll1a n0l'l11a seja o bem da grei do Senhor. E para que 
êste bem seja devitlamente procurado, não raro devem constituir-se bis
pos auxiliares, Porquanto o bi.po diucesano, seja pela demasiada ampli
dão da dinccsc ou exces!=.l·vo nÚlnero de habitantc~ r ~cja por Ó\·cun~tâ.nciag 

, 

(SI) Cf. CONe, v AT , rI, Decreto De EocJe.I!B Orlentatlbu5 CathoUeis, 
21 / 11/1964, n, 4: ,AAS 57 (1965) , p. 77, 
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peculiares do apostolado ou por outras causas de natureza diversa, não 
pode por si n+eslllo preenche. todos os ofícios episcopais, como o exige 
o bem das almas, Até mesmo uma necessidade peculiar postula' à. vêze~ 
seja eonstituido um bispo coadjutor para arriL110 do próprio bispo dioce
sano, flstes bispos toadjulol'cs c auxiliares devem ser providos de fa
cu',rlades convenientes, de forma que, salva sempre a unidade do regime 
diocesano bem como a autoridade do bispo diocesano, sua ação se torne 
mais eficaz e a dignidade devida a05 bispos seja melhor assegurada , 

Todavia os b'spos coadjutores 'e auxiliares, pelo fato de terem sida 
chamados a participar da soliei I udc do bispo ,dioceS:lno, exerçam de tal 
modo seu encargo que procerlam em todos os negócios em unânime con
senso COm êle, Além disto, prestem sempre óbséquio e reverencia ao bis
po ,diocc!iano, que também de sua parte ame fraternalmente e aprecie os 
hispos cqadjutorcS e auxiliares. 

Faculdades dos coadjutores c auxiliares 
, 

26. Se o bem das almas o exigir. o bi~po diocesano , não se reCltlle 
a pedir da competente autoridade um ou mais auxiliares, 1lstcs são crms
tituiclos sem di reito de sl1cessão em relação à diocese , 

Se não fór providenciado nas letras de nomeação, o bispo diocesano 
constitua seu auxiliar ou auxiliares como :vigárhs gerais ou ao menos 
como vigários ep:scopais, Dependam sàmente da sua autoridade . Ao pon
derar causas de maior importância, mormente de índole pastor"l, queira 
êle consultá-los. 

A não ser que outra coisa tiver sido estatuída pela autoridade com
petenle, os poderes c faculdades com que os bispos auxiliares sao dotados 
por direi to não expiram com a ce~sação do cargo do bispo diocesano, 
Também é de desejar que, vagando a sede, o oflcio de reger a diocese 
se lrall5mita:, a menos que graves razões aconselhem outro alvitre, ao 
bispo auxiliar 'ou, unde houver mais, a um dêles, 

O bispo coadjutor, isto é, aquele que é nomeadu com direito de MlCCS

são, seja sempre constituída vigário geral pelo bispo diocesano, Em casos 
particulares a autoridade competcnte lhe poderá eon fiar faculdades mais 
amplas, 

Para que ao 1l1á.,,<imo se proveja ao bem pre.ente e futuro da diocese, 
o bispo coadjuvado c o coadjutor cm matéria de maior importància não 
deixçm de consultar-se mutuamente, 

Organização 
pastl)ral 

2) A Cúria e os Con,'.UJ.Os Diocesanos 

da cúria dloccsana e instituiciio dI) conselho 
• 

27 _ O cargo principal na cúria rlíocesaoa é o do vig-.íri~ geral. Sem
pre que a eficiente administraçao da diocese o exija, pode o hispo cons-
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tibi.ir um ou ' mais vigários episcopais. fistes, pelo 'próprio ' direito, gozam, 
em determinada região da .diocese ou para uma categoria especial de a~
suntos, ou para os fiéjs de determinado rito, daquele poder que o dit-eito 
comum atribui ao vigário geral, . 

Entre os cooperadores do bispo no go:vêl'11o da diocesc' contam-se ain
da aquéles pr~.shítems que constituem seu senado ou conselho, Tais são o 
cabido catedral, o gnlpo de cousultoresou oulros ' conselhos, segundo aS 
circunstâncias ou a indole dos diversos · lugare~_ 1!stes . institutos, 'de modo 
'csPecial oS cabldo,; catedrais, sejam reformados, na medida' em que fôr 
n~.r.essário, para adaptá-los às neccssidades hodiet'nlt5 ; .' " 
: ' , Os' 5acerdotcs e leigos que pertencel11 à cúria dioc.csana devem saber 
que .prestam sua ajuda ao ministério pastoral do · bispo, 

A cúda: <.liocesatl:. 'se organize dc tal ' forma que se torne um instl'lt
mer/to eficiente nas mãos do bispo, niío só para a administração da' di.o
eRse; mas ' tambénl" para o exercício das aUras de apostolado_ 

~ muito d~sejável q ue etn cada diocese se institua um pe.culiar con
selho de pasto ral, presidido pelo próprio bispo diocesano c nêle tomem 
parte clérigos, religiosos e leigos, especialmente escolhidos, É tarefa c1ês
te conselho pesquisar os assulltos que se \'elacionarn com as obras pasto
rais, examiná-los · diligentemente e til'av tlêles as conclusões práticas_ 

.. 
, . 

. .3) O ,C[O,'O diocesano 

'. ' 

Os :>acerdotes diocesanos 
" . 

28, '. Todos os presbíteros, quer diocesanos quer religiosos, partici
pam. e . exercem cOtn o bispo u único sacerdócio de Cristo, e são, portanto, 
prudentes ' cooperadores da Ordem episcop;ll. ~Ias na cura de almas são 
oS sacerdott:s dio,cesanos , os pri mdros, pôsto que, incardinados e desti
lládos' a tima' Igreja parlicltt~r, s~, devotam plenamente " seu sen'iço no 
pastoreio desta porção da grei do S"nhor _ Por isto constituem um sô 
p,:",bttério , e uma só família, cujo pai é o bispo , IJara que possa distri
bULI" entre seus saccrdotcsJ COln 1'11aior efidênda c eqüidade, 'Os i~linisté
rios sagrados, o hispo deve gozat' ela necessária libcrdade na Colação dos 
nfícios e beneficios. Suprimem-se, por conseguinte. os direitos ou privilé-
gios que límiti!!n de I.J.llalqllcr mudo esta liberdade, . 

'As relações entl-e o bispu e os sac" .. dutcs diocesanos devem 80l1re
tudo apoiar-se nos ,'íneulos de ' caridade sohrenatural. J sto de tal manei
ra que a concordância ria sua vontade eom a vontade uo bispo torne mais 
fecunda a sua açã.o pa.tum1, Por isto, para que mais e mais se promova 
o serviço <.las alma~, o bispo quci.l:a chamar os sacerdotes a um diálogo. 
mesmo C0111Ulll, principa1tnente sôbre assuntos }Jastorais, não sÓ ocasiunal
mente, nla~ tall1bénl, na 'llRdida <in possível, cn1 tenlpus tuarc.ados . 

Além disto, todos os sacerdotes diocesanos estejam unidos entre si 
c, portanto, sejam illlpelidos pda solicitude do bem espiri tual de tôda 
a dioce~e, Ademais, l~mbretl1-sc de que os bCl1s, que para 'si adquirenl por 
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ocasião do ofído eclesiástico, estão vinculados à função sagrada, Ve
nham, pois, generosamente, conforme [moerem, em auxílio das necessi
dades materiais da diocese segundo as disposições do bispo. 

Sacerdotes dedicados a obras supraparoquiais 

29 . Cooperadores mais próximos do bispo são aiuda os sacerdotes 
aos quais êlc confia um cargo pastoral ou obras de apostolado de inrlole 
supraparoqu:al, quer ,e refiram a uctcnninano . território da diocese. quer 
a grupos especiais de fié;s, quer a um pecu lia1' gênero de ação. 

Exímio trabalho de ajuda preslanl tamhém os sacerdotes aos quais 
O bispo entrega diversas tarefas de apostolado, quer nas escolas, quer elll 

outl·os insftutos ou associações. Tamhém os sacerdotes destinados a 
obras supradioce,;anas, uma vez que exercem tarefas extraordinárias de 
apostolado. são reeomendanos à peculiar solicitude especialmente do bispo 
em cuja d:ocese residem_ 

Os pál'OCOS • 

30 . A título especial são cooperádores do bispo 05 párocos. A êlcs, 
sob a autoridade do bispo, como a pastôres próprios, se entrega a curll 
elas almas em determinada parte da diocese . . 

I) No exercício desta ClUa os- párocos com seus coadjutores cum
pram o ofício de ensinar, santo ficar e reger de tal modo que os fiéis e 
as comunidades paroquiais se sintam realmente membros seja da diocese 
seja da Igreja un:versal. Portanto colaborem com os outros pároco~ e 
com os sacerdo(e~ que exercem a cura pa5toral no território (tais como 
os vigários forâneos, decanos) ou destinados às obras de índole suprapa
ruquial, a fim de que a cura pastoral na diocese não caTeça de unidade 
e oe tOTlle mais ef.icaz. 

Além disto, a cura de almas seja sempre animada de espírito mis
sionário, de forma que, no devido modo, se estenda a todos os qu" mo
ram na l'aróqu·a . Se, porém, não podem atingir por si mesmos certos 
grupos de pessoas, os párocos cban1em em própria ajuda outros, mesmu 
lcigos, que lhes prestem auxilio no que tange ao apostolado. 

Para tornar esta cura de almas mai. eficaz, recomenda-se com todo O 

empenho a vi~a comum dos sacerdo.es, sobretudo dos que foram destaca
dos para a mesma paróq uia . Esta vida comum, enquanto fomenta a ação 
apostólica, dá aos fi':is um exemplo de caridade e unidade. 

2) No desempenho do magistério, é dever dos párocos : pregar a 
palavra de D~us a t odos os fiéis, a fim de que, fundados na fé, c~lleran
ça e c<,uid"de, cresçam em Cristo, C a comunidade cristã dê aquêle tes
temunho de c''''idade que o Senhor recomclldoll (32) . Ainda é de.er dos 

(32) ct. J'o 13,35. 
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párocos levar os fiéis. pela instrução catequética, ao pleno conhecimento, 
acomodado a cada idar1.e, do mistério da salvação. Para dar esta instrução 
valham-se não só do auxilio dos religiosos, !nas também da cooperação 
dos leigos, erigindu também a confraternidade da doutrina cristã . 

No cumprilnel1to do trabalho de santificar, cuidem os pároco. que a 
celebração do sacrifício eucarístico seja o centro e cume de tôda a vida 
da comunidade crista; do Il1csmo tnoJo, empenhem-~e lJ1uito que os fiéi~ 
sc nutram do alimento espir itual pela piedosa e fre'lüel1te recep~[ío dos 
sacramentos c pela consciente e atuosa participaçao Il"- Liturgia. Lem
brem-se ainda os párocos qu~. O sacramcnto da penitência conb'ibui no 
mais alto grau para fomentar a v ida cristã. Por esta r azão mostrem-se 
dispostos a ouvi,. as confissões dos fiéis . Chamem para esta tarefa. se 
fôr necessá,-io, também outros sacerdotes, versados nas várias línguas. 

No exercício do múnus de pastor, em primei ro lugar cuidem os pá
rocos de conhe.ccr a própria grei. Sendo ministros de tôdas as ovelhas, 
fomentem o progresso da vida cristã, seja em cada Um dos fiéis, seja 
nas famílias, seja nas associações, principalmente nas qtle sc dedicam ao 
apostolado, seja na comunidade paroquial inteira. V isit~m portanto as 
casas e as escolas, conforme O exigir o dever pastoral; cuidem diligente
mente dos adolescentes c jovens; procurem com patema caridade os po
bres e enfermos; tenham enfim um cuidado todo peculiar pelos operários 
e esforcem-se por que os fiéis prestem seu auxílio às obras de apostolado. 

3) Os vigários paroquiais, coop"radores que são do pároco, reali· 
zam diàriamente notável e atuoso trabalho no exercício do ministério pas
toral, sob a autoridadc do pároco . POI' isto, entre o pároco e os vigários 
haja collvivênrja Íl"aterna. mútua caridade e vigore sempre a revcrê.neia. 
Ajudem-se uns aos outros eom mnsclhos, auxílio e exemplo, atendendo 
à cura paroquial com vontade concorde e c.omum esfôrço. 

Nomeação, trallsfer"nda, remoção e renÚncia dos párocos 

31. Na fomla<;.ão de juízo sóbre a idoneidade de um ~acel'dote para 
reger uma paróquia, o bispo cnnsidcre não só a doutrina, mas também 
a piedade, o zao apostólico e touos os outros dntes e qualidades que se 
requerem para ex.ercer dcvidamente a cura de almas . 

Alé.m disto, sendo a razão tóda do múnus pastora I o bem das :lImas, 
para que o bispo possa proceder à provisão das paróquias mais fácil e ex
peditamente, suprimam-se, salvo o direito dos religiosos, quaisquer di
reitos de apresentação, nomeação ou resel"vação e, uim)u, onde existir, "
lei do concurso, quer geral qucr particular. 

Os párocos, porém, g02em na própria paróquia daquela estahilidade 
no ofício que o bem das almas requei,·" . Por isto, aIJ·rogada fi distinção 
entre párocos amovíveis e inamovíveis, reveja-se e .implifiqllc-.e O moela 
de proceder na transferência e rcrnoç~o dos párocos. Com isto o bispo. 
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salvaguardada a eqüidade natural. e canônica, poderá mais eficientemente 
prover a9 bem das alma •. 

Aos párocos, qm', devido li idade avançada oH a outra grave eausa~ 
são impedidos de cumprir conveniente e frutllosamcnre o ofício, encaY";;' 
cidamente se peue quc renunciem ao seu ofício eSl'ol1tâneamente ou COI1-

vidado~ pelo bispo. O bispo pl"Oveja ao <:ôngruo sllstel1to dos renun
ciantes. 

Ercçãó e inovação das paróquias 

32. Enfim, a mesma salvação das almas seja a causa pela qual se 
determil1ern ou se revejam a~ ereções ou supressões da.. paró'luias, ' ou 
outras análogas inovaçocs que o bispo por própria' autoridade podcrá rea-
lizar. . 

. 4) Os religiosos 

Os' religiosos e as obras de apostolado 

33. A todos os religiosos, aos quais ' no que se segue são igualados 
os membTos dos demais institutos que protessam 05 ·conselhos evangW'
oos, incumbe, de ::te.õrdo com a vocação própria de carla U111, ;].. obrigação 
de colaborar enérg-ica e diligentemente na euifieação e progres~o de' todo 
o Corpo Místico de O·isto e 110 bem das Igrejas particulares. . 

Devem promover êstes fins sohretudo pela oração, por obras de pe
nitência e pelo exemplo d(l, própria vida. O Saçrossanto Sínodo exor
ta-os' vivamente quc apreciem êstes exúc'ícios e nêJ.es cresçnrn . sem ces
sar. Mas, .,egulldo a índole própria d. cada religião, deuiquem tambClIl 
seU maior esfôrç.o às obras exlernas do apostoladu. 

Os religiosos coopcl·ndores do bispo no apostolado 

34. Os r.ligiosos sacerdotes são consagrados ao ofício uo presbi
terato para serem taOlhém ·ê.les cooperadores prudentes da Oruem episco
pal. Hoje está em suas mãos prestar ainda. maior auxílio a0" bispos, de
vido à erroseente necessiuade. das almas. Portanto sob certo aspecto verda
deiro pode··''' · uizcl' que pertencem ao clero diocesano, na' m~dida em que, 
sob " autorirlade dos hisl'us, têm purte na cura das alma" e no exercíciO 
das ohras de apostulado . 

. Igualmente os outro. me.mbros dos institutos, homens ou mulheres, 
que também êles, por particular titulo, pertencem à família diocesana., 
presLam grande ajuda à sagracia Jerarquia. Dia a di", aume"tadas as 
necessidades de apostolado, podem e devem fazê-lo . 
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Pl'incipios para 4) apostolado dos religiosol'l nas di()ceses 

35. Para quc, em cada diocese, as obras ue apostolado sejam exer
cidas de comum acôrdo e se guarde eficazmente a unidade da disciplina 
diocesana, e.tatuem-se éstes princípio5 fundamentais : 

1) Todos os religiosos com submissão sempre respeitosa acatem aos 
bispos como sucessores dos Apóstolos. Além disto, sempre que sejam le
gitimamente chamados às obras de apostolado, deven1 exercer 5UM fun
ções como auxiliares assiduos· e subl11i5SDS dos bispos (33). Ainrla mais. 
·05 religiosos at"ndam pronla e fielmenle os pedidos e desejos dos bispo~ 
de tomarem a si empreendimentos mais amplos no ministério da >;aJ.va
ção humana, salva a índole do instituto e segundo .as constituições. Es
tas, se fôr necessário, sejam convenientemente adaptarla'l para tal fim, de~ 
pois de e-xaminados os princípios dêste Decreto conciliar. . . 

Vistas as urgentes ne,.e"sidades das almas c a pen{.ria do clero dio
cesano. principalmenle 03 institulOs religiosos, que ,;c não destinam à vida 
meramente contemplativa, podem ser chamados pelos bispos a J)restar so
corro eficaz nos vários l11inistérios pastorais, respeitada a índole p"ópria 
de cada im;tituto. Os superiores, na medida das possibilidades, sejalIi 
favot'áveis a que 8e clt esta mão, mesmo com a aceitação de paróquias, 
ainda que só temporàriamente. . . 

. . . 
2) 05 religiosos, porém, ocupados no apostolado externu; e.stejam 

imbl1ídos <.lo espírito da religião própria . Permaneçam fiéis :l. observànda 
regula.' e à sujeição aos superiore., p.·óprios; os mesmos hispos · não omi
tam de urgir esta obrigação. 

:I) A isenção, pela qual os religiosos se relacionam diretamente com 
o Sumo Pontífke ou oulra autori<h<.le ~ckúástica e são subtraídos à ju· 
l'isdi,ão dos bispos, se refere sobl'etudo à disciplina interna dos illstitutns . 

. Sua finalidade está em ordenar c ' harmonizar tudo C "lU cuidar do pro
gresso e rIa p""'fciçao da vida religiosa (34). E ainda, para que dêle, 
possa dispor O Sumo Pontífiç~ em benefício <.Ia Igreja universal (35). 
ou outra autoridade competente para o bem rIas Igrejas da própria juris
dição. 

Esta isem;áo, porém, nã.o impene que os "e1igi050s em cada diocese 
estejam, A norma do direilo, sob a jurisdiC;ão dos 1Ji~pos, conforme o exi
gem o desempenho do ofício pastoral e a devida organização da cura das 
almas (36). · 

4) '1'odos os religiosos, isentos 
toridade dos Oniinários dós lugares 

... - ..,.".. .. 
e nao Isentos, cstao SUJ cltos a au-
naquilu que "e t'efere ao exercício 

(33) 

(34) 

(3~) 

(36) 

Cf. PIO XII,. AIoouçii.O, 8/1Z/1D60: AAS 48 (1951), Jl. 28; cf. ainda. 
PAULO VI, .<Uoçuç ..... 23/05/1964: AAS 55 (1964), p. 57l. 
Cf. LEÃO XIII. Constituição Apo.stólica R<>ma.noB Pontlflces, 8/05/18Bl: 
Act.. Leont& XIIT, vol. II (1882), p. 234. 
ar. PAULO VI, Alocu~ã.o, 28/05/1964: AAS 56 (1954), PP. 570-571. 
ar. PIO XII, Alocução, 8/ 13/1g~O; 1. c. 
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público do culto divino, salva a diversidade dos ritos, à Cllra elas, aln),"ls, 
à sagrada pregação que deve ser ministrada ao povo, à educação ' religio
sa e moral, à instrução cateqttética e à Iornlação litúrgica dos fiéis, 50-

brettldo d"s crianças, como ,taml.Jém ao decôrn do estaria clerical e ,às 
várias obras que dizem respeito ao exercício do sacro apostolado, Ainda 
as escolas católicas dos religiosos estlio SI1 j eitas aos Ord inários dos I li
gares em matéria tie organizaçao geral c vigilância, ,alvo pOrr.lll o di
reito dos religiosos no seu ,reginte . Igllalm~nte devem os religioso, ob
se,var tudo quanto os concílios ou as • .cnferêl,cias dos bispos legitima
mente oi·denarem. 

5) Entre os vários institutos religiosos e entre êstes e o clero dio
cesano, fomente-se lItna ordenada cooperação. Além disto, haja uma es
treita coor~~nação de todos os traba,hos e atividades apostólicas. ' Est.a 
depcnde sobretudo da sobrenatural disposiçii.o das almns ' c espíritos, en
raizada e fundada na caridade. Compete, porém, à Sê Apostólíc.a cui
dar desta coordenação para a Tgreja universal; aos' bispos em suas dio
ccses, aos sínodos patriarcais, enfim, e às confcrêllcias dos bispos no 

•• • I • 

proprlo terntono , 
Os bispos ou as conferências dos bispos c. os superiores l'E'ligiosos 

ou as conferências dos superiores maiores, nas obras de apostolado exer
cidas pelos religiosos, queiram procedcr depois de mútuos entendimentos. 

6) Para fomentar concorde e frutuos3.rnentc as mlÍ tllas rcla~,ões 
entre bispos e religiosos, Os bispos e superiores em tempos marcados c 
quantas vêzes parecer oportuno, reúnam-se para tratar dos assuntns 'lue 
afet."l\l1 universalmente o apostolado <.lo território. 

C"'I'ÍTU.r.o TIl 

COOPERAÇÃO DOS BISPOS NO BEM COMUM DE 
VARIAS DIOCESES 

I - SíNODOS, CONCíLIOS E PRINCIPALMENTE AS 
CONFER~NCIAS DOS BISPOS 

Sínodos e cuncilios lJarticu]ares 

3G, Desde 0$ primórdios da Igl'eja, os bispo5, colocados à testa de 
Igrejas particulares, levados pela comunhão fratema da carirla.de e pelos 
cuidados da l11i,,50 universal confiada aos Apóstolos, uniram suas ener
gias c suas .... ont-"lrle, na pmmo,ão cio bem (anto COITlum quanto de cadá 
uma das Igrejas. Por esta raz50 coII,titdram-sc sínodos ou concílios pro
viliciais ou enfim concílios plenários, Nêles os bisp05 estabeleceram, para 
as várias T grejas, um teor comum a se,· observado tanto no ensino das 
verdades tie fé quanto na organização da disciplina eclesiástica. 
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Deseja 'êste Santo Sínodo Ecmnênic" que " venerável i ns tituto dos 
sínodos e concílios seja revigor~do. Com isto, mais apta e efica:<mente 
se proved. à propagação da fé c à conservação da disciplina nas várias 
Igrejas, segundo as circunstâncias dos tempo,. 

, 

Importância das conferências d()s bispos 

37. Sohretudo nos tempos modernos não 'raras vézes os bispos não 
cunseguc.1l1 cumprir seu ofício eficaz e frutuos'Imente, a não ser traba
lhando cada dia mais estrdtu y l."Ollt"Onle e conjuntamente conl os Ol1tros 
bispos. Uma vez que as conferências elo. hispos - já constituídas em 
muitos países - clenun inequívocas provas de apostotarlo l11ais fecundo, 
êgte Sacrossanto Sínodo julga ser de tôda conveniência que, cru todo 
o mundo, os bispos de uma nação ou r~gifio se agrupem numa ímica "s
selnbléia, a fim de que, em ten1pOS detemlinados, ~e reúnam, comU11ican
do entre si as luzes da prl1dência e experiência, depois de consultas mú
tuas, (açam moa sanla conspiração ue fôrças para o bem comum das 
Igrejas. 

Por esta ra7.ão se eslabelece o seguinte acêl'ca das conferências dos 
bispos: 

Noçiio. estrutura, competência e coope.t'ação das conferências 

38 . 1) A conferência dos hispos é por assim di .. er a assembléia 
na qual os preladus d" uma nação Oll terrilór;'u exerCCm conjlltllamenle o 
seu múnus pastoral com o fim de promover O maior bem qlle a l~reja 
propordona aos hOmet1S, Jlri nd pahnentc mediante. formas e métoel os ele 
apostolado aptamente acomodados às circunstâncias decor rentcs do tempo. 

2) lJertencem à conferência elos bispos todos os Ordinários locais 
de qualqller rito - exceto os vigários Rerais - os coadjutores, os au
xiliares, e outros bispos titulm-es q ue desempenham l1tn eargo especial 
cOlJfiado ot\ pela Sé Aposlóli~a ou pelas conferências dog bispos. Os' 
<lemais bispos titulares e ainda, velo cargo singular que ocupam no ter
ritório. os legados do Romano Pontlfice não são, por direito, memhro. 
da conferência. ' 

Aos Ordinários de lugar e aos coadj utores compete voto deliberati
vo . Os auxiliares e os outros bispos que têm direito de participar na con
ferência . terão voto deliherativo ou consulti,-,o, segundo fõr determin,uio 
pelos estatutos da COI1 f erêlleia. 

3) Cada conferência dos bispos elabore seus estatutos que devem 
ser reconhecidos pela Sé Apost6lica. Nêles -- além dos outl'OS meios -
se criem cargos que mais eficazmente atendam ao fim a ser eon"C!,'uido 
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como, por exemplo, o conselho pcrmanente U03 bispos, as comissões epis
copais, o secretariado-geral. 

4) As decisões da conferência do~ bispos, adotadas legitimamente ' 
por lima maioria de pelo menos dois terços uos sufrágios dos prelados 
pertencentes à conferiinc;a com voto deliberativo c reconhecidas pela Sé 
Apostólica, obrigam juridicamente só tiOS casos prescritos pelo direit() 
comum ou quançlo assim fõr ,kterminauo por uma ordem especial da Sé 
Apostólica, feita por sua iruciati,,, ou a pe<.lido da próp!'ia conferência, 

5) Onue as condiçocs especiais O exigirem, os bispos de várias na
ções, com a aprovação ua Sé Apostólica, podem constituir uma única 
conferência, 

Além disto, favoreçam-,e as relações clltre as con fcrências episcopals 
de <.li versas nações, para zelar e promover 11m maior bem comum, 

6) Com empenho se recomenua que os prelados elas Igreja~ orien
tais, ao promove,'cm em "(!lorlos a disciplina rla própria Igreja e ao in
centivarem mais eficazmente as obras em prol da religião, tenham taln
bém em vista o bem comum de todo o território, onde existem várias Igre
jas de diversos ritos, com parecere, discutidos nos encontros inler-rituais, 
segundo as nOrmas a serem estabelecidas pela competente autoridade. 
, , 
II - CIRCUNSCRIÇAO DAS PROVINCIAS ECLESIA,STICAS E 

EREÇÃO DE REGIOES ECLESIAST1CAS 

Princípio de revisão das circunscrições 

39. O bem uas almas não só exige uma apta circuuscl'ição da, 
dioceses, 11105 também das pTOvíncias ' eclesiásticas. Até aconselha a ere
ção de regiões eclesiásticas . Com esta medida se p,'ovc melhor às Ile
(Ocssidades do apostolado, confo111IC as circunslâncias sociais e locais, Tor
nam-se mais fácejs e frutuosas as rdações dos bispos quer entre si quer 
com os metropCllitas e com os outros bispos da mesma nação, como ain
da as dos bispos com as autoridades civis, 

Nornlas a sel'em ohservadas 

40 . 
Sínodo 

PQrt~nto, para consegui r 
determina o seguinte : 

os fins mencionados, o Sacrossanto 

1) Revejam-se oportunamente as circunscrições das províncias "e1e
:;iásticas e definan1-se com nOrInas novas e eficientes os direitos e privi. 
légios dos metropolitas. 
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, 2.) Tenha-se por regra agregar a al.\..,.lma provinda eclesiástica tô
das 'as dioce~e!; e nutras drcull~criçõe~ territ{)riais pelo direito equipara~ 

das ils di"r.eses , Pnrtanto M diocese~ que agora estã" imediatamente su
jeitas à Sauta Sé e não eslao unid~s a nenhuma outra, ou sr.jaln unidas 
em nuva província ede!:)iâ~tica. ~e isto fôr possível, ou seji.lm agreg-... üas 
à prúvlncin. luais próxin1a ('lU filai s convenÍente . D~YeI11 ser sujeitas ao 
direito "luetropolítico do arcebispol à norlna do dil'ejto CQlntll1l. 

3) OLule a utilidade o aconselha, as províncias eclesiásticas sejam 
reunidas em regiões eclesiásticas, cuja (Irganização cabe ao direito estatuir, 

Consulta às conferêncIas dos bispos 

410 É conveniente que as competente. cou(eL'encias dos bispos exa
minem a questão de t~1 circunscriçao dag províncias ou da ereção de re
,giões, segundo as normas já estabelecidas acêrca da circunscrição das 
dioces~5 1105 nno 23 c 24, PmpoLlhum seus plaL10s e votos à Sé Apostó
lica , 

III - HlSPOS QUE DESE).'IPENHA::v.l OFíCIO 
INTERDIOCESANO 

Constituição de cargos peculiares e coope1'ação com os bispos 

42. A s necessidades pastorais mais e 11lais rcquercru qlle algumas 
tarefas pastorais sejam dirigidas e promo"idas em comum, Sel'á, pois, 
convelLiente (Iue se constituam certos cargos para o serviçu de tôdas ou de 
algllmas diocese, rle determinada região ou nação, cargos que tamhém 
podem ser COIl fiados a bispos • . ' . . 

Recomenda po.-ém O Santo SíL1oclo que entre 05 pre1ndos ou bispos, 
'lue elesempenham êstcs cargos, e os bispos diocesanos e as conferêneia, 
episcopais yigo"e sempre união fraterna e comunidade de inten~Ges pa~
torais o As diretrizes tlêste cargo deverão ser definida~ pelo direito co
rnum. 

Vicariatos núlitares 

43 , Devido às peculiares condições de vida deve-se especial solici
tude à cura espiritual dos militllres o Na merlida do possível, erija-~e em 
cada país um vicaria!o militar, Tanto o vigário como os capelães se de
diq uem intensamente a e5ta brda difícil, em harmoniosa ,-oopera<;ão COm 
os bispos diocesanos (37) o ' 

-
(37) CC, s. C. Consl.torie.l: InRtrnção .ôbre 08 VigÁriOS Castrenses: 23/04/1951: 

AAS 43 (1951), pp, 562-565; Fórmul" que deve ser n.",)" no relatórIo sô
brc o cstadu do Vicn.rjatn Ctlstrcm;~ , 20/10/1956: AAS 49 (957), pp. 
150-163~ Deoreto aôbre ao visita. "ad llmioa" a ser: feita. pelos V:lgárloa Cas .. 



544 REVISTA. DA. ORB - S~iTEMBRO DE 1966 

Por esta razão, 05 bispos diocesanos cedam ao vigário militar sacer
dotes em número suficiente, capacitados para êstc pesado encargo e ao 
mesmo tempo favoreçam as iniciativas que prOmovam I) bem espiritual 
dos militares (38). 

MANDATO GERAL 

44, Determina o Sacrossanto Sínodo que, na revisão do Códi~o de 
Direito Canônico, sejam definidas leis eficientes, à 1IOl"111a dos princípios 
e"tatuídos neste Decreto, tomando-se em conta ainda as sugestões ma
l1ifestadas pelas comissões ou pelos padres condHares. 

Ordena, ndc",,,is, o Santo Sil1ono que os diretórios gerais para a 
cura de almas ~ejam elabot'ados tanto par" o IlSO dos bispos quanto dos 
párocos, de forma que lhes sejam apresentadas as diretrizes certas para 
o atendimcllto mais fácil e eficiente <lo próprio múnus paRtoral. 

Elaborem-se também, (anta unl diretório especial de cura past01'al 
para gnlpos pecllliares de fiéis, em razão das diversas circunstâncias u'! 
cada nação ou região, quanto um diretório de instrução catequética do 
povo cristão. Nêle Se trate dos principias fundamentais e da organi2ação 
dessa instrução, bem ~OrnO da elahoraçao d~ livros sôbre O assunto. Na 
elaboraçao dêstes diretórios tomem-se em eonta também as sugestões fei
tas pelas comissocs ou pelos padres conciliares, 

Promulgação 

Todo o conjunto e cada um dos pontos que foram enuncia
dos neste Decreto pareceram bem aos padres, 

E Nós, pelo Poder Apost611co por Cristo Il. Nós confiado, jun
tamente com os VenerlÍ.veÍs Padres, no Esp[rito Santo os apro
vamos, decretamos e estatuímos. Alnda ordenamos que o que foi 
assim determinado em Concilio seja promulgado para a Glória 
de Deus. 

Roma, junto de São Pedro, no dia 28 de outubro de 1965. 

Eu, PAULO, BISPO DA ICREJA CA1'ÓUCA 

(Seguem-sc as assinaturas dos Padres Conciliares) 

trensos, 28/02/19~9: AAS 51 (1969), pp. 272-274; DecI'eto: A faculdade 
de ouvir as confissões dos soldaa(1s 88 estende l1ara os CapeJã.efl, 21/11/ 1960: 
AAS 53 (961), pp. 49-60. Veja-se também: B. C . da.. Rellglo8o, 1 .... -
truçáo p",." os Religiosos C,,-pclãcB de mIlUar"", 2/02/195&: AAS 47 (l9n) , 
PI', 93-97. 

(38) Cf. S. C. Conslstorlal: Epístoln. ~os Emmos. C;:u:de.a.is, ArcebIspos, Bis
pos o outros OrdlnarloB da l;;'panha, 21/06/1951: AAS 49 (1961), p. 500. 
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Reestruturação Dos Estudos 
Clericais Religiosos 

PADRE LEOPOLDO BRIQUET, A.A. 

, 

Professor dr Filosofia e de Teologia em San Gérarà 

A finnlídade dêste Encontro é abordarmos juntos os múltiplos pro
blema~ levantados, sem dúvida alguma, em nossas casas de formac;!io, pela 
reestruturação dos estudos no esp!rito do Vaticano lI. 

Eis por que, a fim de ler tlm ponto de referência fundamental sóbre 
o qual fixar êste debate, pareceu-me preferivcl partir do Decreto Conci
liar sôbre a Formoçoo Dos Sacerdotes. 

Fixar o debate sóbre êste texto nao significa empreender uma análi
se exaustiva, pois vós tocios já a tereis feito cOm mais pcrspicác:a e pro
fundidade do que se possa razoavelmente esperar de uma introdução cujo 
úníco fim é suscitar um debate. 

Não, trata-se de vos lançar muito simplesmente algtunas pergW1las 
que resultaram de leitura atenta dêste texto e conseqüentemente as tenta
tivas L1e resposta que cremos poLler adiantar. 

E:;tas questões são três : 

, 

1. O Decreto acima citado di~ respeito aos religiosos ? 
2. Há outros docun1entos sôbrc u assunto a debater que se devam 

. levar em conta ? 

3. E sobretudo o DeCl'eto tem qualquer coisa de "ôvo em relação 
à Sedes Sapi~tltia~ ! 

Evidentemente é esta terceira questão que 
,reflexão comunitária. 

maior esfôrço de 
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o Decreto Sôbre a Fo:rmação dos Sacerdotes "Optatam totius Ee
clesiae" nos diz respeito? 

A resposta do Decreto é clara: "" , Por causa da própria unirlade 
do sacerdócio católico, esta f ormação sacerdotal ~ necessária para ' todos os 
sacerdotes de ambos os cleros e de qualquer rito , Portanto, as presento:s 
normas, que visam diretamente o clero diocesano, devem ser adaptadas a 
todos n o que a todos d izCtn respeito" , 

É evidente, portanto; que o Decreto n03 diz respeito , 
Todavia, como assinala o texto, é necessário se fasam adaptações que, 

pIIra o clero secular, são da nlçada das conferênci .. episcopais, mas que, 
para os membros do dero regular, devem ser previstas e !'<tllnadas por 
seus superiores competentes (cf , Art, 19 <.lo. StahllIJ C o/lerali", anexos 
à Sedes S apie1'tiae) , 

Nota - É normal portanto que o texto dê.te Decreto seja utilizado 
em nosso .statuto por estar em iun~ão das exigência. de nossa vida re
ligiosa ..• 

Mas isto já nos leva à segunda pergunta, 

Os documentos concernentes ao problema a resolver 

ü Decreto deixa elltcnd cr claramente que não é completo. Com efei
to, afirmam-5e ai alguns princípius fundllmr.nta;s que, de um lado, confir
mam as' di,rposiçoes já. e:nste1.tes provadas pela experiência c, de <>"tro 
lado, inU·oduzem elementos condizentes com as 1WVas orie"l1lações do Va
ticano n e as novas con<.liçues da época (cf. preâmbulo) , 
.' . 'Trata-se de "prosseguir a obra empreendida pelo Concílio de Trento 

no CSpíl·ito de re!lovação promovida ]lor "ste Santo Sínodo" (conclllMo). 
Isto 'l.uer dizer que, para compl'ecndel' corretamente O Decreto 5ôbre 

a Formação Dos Saçej'dotcs e entrllT plenamente 110 eõplrito " na in!ell
çao do Concílio, devemos levar em conta um conjunto de dOcllIuentus pa
ralelos ou comple!llel1ta,.c~, de que, aliás, se faz constantemente mcnçau 
no texto do D~creto. 

Po<1cmos agrupá-los em (rês <liv isões : 

I As leis já aprovadas pela expc:tiêllcia 

Porque, como lembra o texto, a verdadeira fidelidade espiritual deve 
ajustal'-SC à realidade da Igreja inteira. Dai o valor confirmado do que 
se pode chamar doeu mentos clá.uicos cm matéria dc formação clerical que 
as notas 1 e 41 agn.\pararn t qt1e se encontram constantemente dtadas 110 

texto, 

II - As outras Constituições e Decretos do "Concilio . 

Com efeito, é impossível a formação <1os padres dos quais a Igreja 
tem necessidade após o Concílio sem entra r plenamente na s grandes oricn-
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tações de renovaçao da Igreja. Eis por ' que o Decreto faz tantas refe
rências aos diferentes documentos conciliares_ 

Para perceber isto hasta olhar para as notas; elas demonstram su
ficientemente o prop6sito de continuidade do presente texto com as 
Constituiçõ"s L1mlc-11 Gentiwm, De Sacra Liturgia, os Decretos sôbre o 
Ecumenismo. i.fissõe.s, Apostolado dos Leigos, o Múnus P astoral dos Bis-. 
pos e a Igreja no Mundo de H oje, assim como as Encidicas Mater 
cl Mag·i.stra e Eccluiam Suam" . 

Todos ésses documentos giram em tôrno da Constituição Lumen 
Ge·nt·ifl1l1, pois êst" docum""to, de uma importância excepci onal, constitui 
a norma doutrinai para todo esfôrço de aggiornGmenlo empreendiclo pelo 
Concílio ao apêlo de João XXIII, Pensemos em particular na teologia 
nova do sacerdócio ministerial agora claramente expre5sa no Capítulo III 
da L1tlllen G6'"I1"tm e que foi retomada e desenvolvida no Decreto sôbre 
a Vida e o Ministério dos Sacerdotes e no Decreto sâbre a Formaçan dos 
Sacerdotes (da qual nos ocupamos neste momento), pensemo. também nu 
lugar reconhecido à vida religiosa no coração da Igreja (Capítulo VI) 
confirmado no Decreto sôbre a Adaptação da Vida Religiosa. 

III As adaptações necessárias 

'1. Se, como diz o Decreto, Jlor causa da unidade do sacerdócio ca
tólico, as normas que dizem respeito ao sacerdócio diocesano se aplicam 
a todos os sacerdotes, por causa do que há de especifico na vocação reli
giosa, essas nmInas devem se adaptar ao caráter próprio do saeel'date-re
ligioso _ 11 uma verdade capital que se deve ter em conta para poder pe.nsar 
corretamente na formação de nossos futuros sacerclotes, 

11 a partir dos laços estreitos que unem a vida l'digiosa à Igreja 
que é preciso pensar no apostolado dos 1'eligiosos e portanto na formação 
dos religiosos-sacerdotes, 

E as principais diretrizes nesta matéria f oram ielizmcnte reunidas na 
Constituição S edes SaPie'lt;ac (31 de maio de 1956) e nos S tatuta Gene
ralia anexos que expõem Os princípios da formaçao muito séria cxig"da 
pejos presentes tempos c a nova legislaçao que us aplica ao conjunto dos 
institutos religi osos . 

2, Esta adaptação deve, porém, ir mai s longc a inda . 
O Decr'eto Conciliar sôbre a A da.pta,clo e a R enoz'oção da Viela Re

U!]iosa afirma COm efeito que ; " o uem me.mm da Igreja pede que os 
institutos le .. hum sua índole e suas funçõeõ p,-óprias " (.'1.u 2, b) . POI'

tanto, ~ada instituto deve comungar com " vid.u da Igreja c enlnH' na 
renovação çonciIiar de acôrdo (011: .$!UJ própr1'a v ocaçao; o que é , aliás , 
um elemento essencial de sua vida religiosa. Ela é com ef,,;[o um cri
tério da voca~ao pessoal requerida para admissão ao noviciado (Slatul !J 
Generalia, Art. 31) e cuja a'luisição e desenvolvimento é uma das obri
gaçõ~s próprias do noviciado (Art. 14) e de tôda. formaçao (Art, 47) . 
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Núta - Ninguém duvida da importância desta vocação prúpda de 
nossos institutos; porém, é preciso ver bem a urgência d" nos ,situarmos 
exatamente na 19-reja ele hoje e de amanhã, Para formar jovens, é' preci
so saber o que se espera dêle~, Trata-se mais ' de nossa fidelidade à Igre
ja do que da sobrevivência de nossos diversos institutos! 

Em suma, para pensar adequadamente na formação de nossos futu-
ros padres é prcci~(} ter em conta: 

- as exigências gerais da vocação sacerdotal; 
- as exigências especiais da vocaç1ío dos religiosos-sacerdotes; 
- as exigências f'M'I;c1Il(lres da vocaçau própria rio~ diversos institutos, 

A Igreja nos disse 1) que ela espera dos padres cn, geral (n"s, 1 c 2) 
dos religío~os em geral (11,0 3, a) , Mas cabe a cada instituto descobrir 
seu próprio caminho, É por isso qu" u p"ogram" de formação dos diver
sos institutos r~ssalta a impnrtânci" de superiores competente$ , E pode 
ainda adaptar-se às necessidades das províncias, regiões etc. (Sta/ulll 
GC1lcralia., Art. 19). 

A nota 2 do Decreto fala' de superiores compete1i1es c não de aSSBm
bléia ife ,.upcrior6s nlaiores, deixaridu assim uma certa autonomia aos di
ferentes institutos em função de seus 're.pectivos fins", 11:.5, é evidente 
que se tornO\1 hojc pràtiC'.tIncntc impossível enfrentar isoladamente tlhla 
reforma tão profunda sem ter antes estabelecido de comum aoordo aS 
linhM gerais compativci>; com " orientação apo,tólica e religiosa de cada 
instituto. 

3, O que há de NOVO 1'0 Decreto séJbre a Formação dos Sacer
dotes em relação à Sedes Sapie'ntiae r 

Sem visar um cOlllentário exaustivo do texto em questão, eu queria 
somente fazer menção dos pontos que me parecem no\"os, 

A primeira vista a coisa não é fácil, Com efeito, a Constituição Sedes 
Sapientiae e 01; Estatutos constituiam, em 1956, um vCl'dadeiro documen
to ele vangLlarda, sobretudo em comparação com o que existia antes do 
Concílio, por sua preocl1pação de adaptação às necessidades de então, 

Donde O paralelismu marcante eln diversas passagens dos dois tex
tos , " Contudo menos maro.:ante se se levar em conta que, em 1956, se es
tava sàm~nte a três anos da convocação do Concílio cujas idéias já esta
val'll no ar . 

Isto explica de gua1guer modo a dificuldade que se sente quando se 
procura descobrir a originalidade do Decreto em relação à Sedes Sa-

, , 
p.entwe. 

Com efeito, sempre à primeira vista, qua5~ nada é verdadeiramente 
novo, mas no funuu tudo o é quanto à Jlova perspectiva que O anima, 

Experimentemos, portanto, seguir mais ou menos passo a passo o 
texto do Decreto para destaca,' os elementos originais particulares a fim 
de, em sCll'uida, mostrar as orientações ·profundas que o sustentam, 
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A) Novas precisões 

o) O primeiro elemento (na ordem cronológica da leitura) é a afir
mação c1am da necessidade de uma rcadaptoçiio p.riódico uos programas 
de f ormaçao sacct"dotal ell1 função elas condições peculiares de lugar e de 
tempo _ 

E isto é a expressão exata da preocupação atual da Igreja de aderir 
ao m<"tdo contempOrâneo_ 

b} Um outro clemento, dos mai. importantes, porque indica expli
citamente a perspectiva fundamental segundo a qual a fnrmaçao clerical 
deve ser considerada, é a ênfase dada ao aspecto pastoral. A finalidaele 
primadal e evidente de tôda fnrmação é de tornar os sac_crdotes verda
deiros pas!ôres de almas, já assinalada na L"mlln Ge1>t;"m n.o 28). 
"Eis por que todos os elementos da formação espiritual, intelectual e dis
ciplinar devem convergü· para êste fim pastoral ..• " (Dec. 11.° 4). 

Esta perspectiva trará. sérias modificações na formação c1e~··tal. 

c) Por exemplo, no que diz respeito aos p'·of e"ôres: a exigênc;,L 
de uma real coot>patê1lcia pu.toraí que lhes permita fazer convergir para 
-êste fim, de forma ullânime e assüi!ua, todos os elementos da fonnação ... 
Esta convt!rgêucia exigirá, pata ser eficaz, uma real e 1Jl.uito estreita ,"0-
11MmúJlldc Ide ação e de espírito B"tre êles. 

Com relação aos estudantes: ela. o~ levará a marCar sua aptidão em 
preencher as funções pastorais corno um critbio de voca,ão. 

d) O n.o 7 do Decreto lelUbra por sua vez uma exigência que a 
S~dcs Sapitmtiac já impunha aos religiosos c que scm dúvida - ainda 
hoje - se deve encarar; embOTa mnito delicada: a exigência de casas 
p,.Óvídas de tudo o que lÍ indispensável à boa f ormaçao clerical ou reli
giosa, a saber: grupo de pwfe"sôres competentes; número suficiente de 
alunos com in'tnl111entos adequados de trabalho .. _ 

O meslIlO número Jemhra que. na falta de tais conrlições, é preciso 
p~l1sar enl senlináriús illLcrdioccsanos" regionais ou nat.:ionais . É Ulna re
pet.içfio da Sedo_, Snpicu.tiae para a qual a 1alta das condições citadas im, 
p lica no envio do_, estudantes para um outro mosteiro ou uma casa ele for
mação d~ outr~ província, 011 a mna casa interprovincial ou geral. 0 11 nillda 

a c:ursos de outro institulo, ou mesmo de um semimirio diocesano ou de 
urna universidade católic.1. (Slatl<ta Ge1!eralia 23, par .• 1). 

N este caso, e para evita.r a incol1veniência de cntrd.1nidaues Inuito 
grandes <.Ie estl1dantcs, seria necessário, diz o Decreto, visar pequemJS 
grupos pern1itindo zelar melhor pela ionnação de cada Um _ 

e) No plano da formação e,p:ritual (11.°5 8-12) manifesta-se a in
sistência rl~_ unta piedade alicerçada !la viela sacerdotal, 110 Ofício c_ na. 
Liturgia (considerada como urna das disciplillas noce .. árias e principais 
da -formação), br.m como no mistério da Igreja _ E isto conduz à rcvalo-

• 
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rizaçao profunda das virtudes da obediência sacerdotal, da pobreza e da 
abnegação para uma aprc~entação mais efica:>: do Cristo aos hontens d~ 
no~so telt1po. 

Em tudo isto, sente-se a preocupação prei unda e renovada que tem 
a Jgreja de uma vida espiritual que não seja um conformismo on um sell
timentalismo religioso ma< aquisição de. uma vida profundamente tcolo
gal ·en raizada numa personal idade adulta .. . 

É nesta pcrspectiva que se deve situar a possibilidade de uma inter
rupção dos estudos (já desejada pela Sgdes SapiCtlfiac,· cf. Stafilla Ge-
1leralia, n.o -13); aquela de uma eventllal insuficiênda de idade para as 
ordens sacras e a de um exercício efetivo do diaconato antes da ordena
ção, .. Possibilidades essas de que nos devemos preoeupar em colaboração 
com os lJi.pos. 

. 
f) Os números 13-18 abordam então o problema da revisão dos es

tudo~ úos quais temos de falar. 
Un1a pritncira obr,ervê!ção vjsa a importância desde então reconheci

da a<J latim. Outrora língua oficial da Igreja latina e veículo obrigatório 
das cicncias eclesiásticas (cf. Sedcs Sapientia.; Stuh,ta Generalia 43, 44 
c 45) ela é hoje consider ada cumo W1I dos instrumentos de utili?ação dos 
documentos ccle~iâsticos e das fontes científicas . 

.. A reorganização dos estudos, de que se fala em seguida, deve antes 
de tudo visar melhor articulaçao entre Filosofia e Teologia para permi
t-ir Im/a aberf,wa aO mist<irio da C1irto total. 

E isto implica preliminarmente nUm curso de introdu, ao a êste mis
tério (que poderia se eolocar no noviciado para nós) assim ÚJlI'O em cer
tos novos destaques no decorrer dos dois cursos tradicionais. 

A F il050fia, por exemplo, não " sõmentc apresentada como um co· 
nhecimento coerenle do hOlllem, <lo mundo e de Deus apoiado na Filoso
fia perene, ma. também como um esfôrço de diálogo com as mistieas con
temporânea" e. os progressos cielltíficos modernos; a Hislória tia Filoso
fia aparece não somente como esfôrço de compreensão dos diferentes si.
tenl3S e de:: sua parte de verdade nlrtis aínda comu uma tomada de con~
ciência dos linl ites de cOllhecirnento hunlano; c seu conjunto deve sel~ fei
to num esfôrço de aproximaçáo com os verdadeiros prublemas da vida 
c as qucstocs que preucupam os alunos assim como com O Mistério ela 
Salvaçãu na fé . 

Em Teologia, tõ<.la s as disciplinas, como diz o Decreto n :o 16, 
deye,n ser renovadas POI- um contato nlais vívn CQIU os lVIistérios do Cristo 
e a R · ;Iór:a da Salvação .. . Trata-se pois de ;,ltegra r de fato lôdas as 
perspectivas postas em relêvo pelo Vaticanu lI: perspectiva bíblica, li
túrgic':a, cJogmática, ecun~nica c niissionária . Daí €L i usistênc:ia do Decrf':to 
sõbz:e a Nova Amplia,ao da Dogmática, sôbre a Transformação Radical 
da Moral, sôbrc a Real Sig"if.caçâo do Direita Canônico 8 da. J-Iülória 
da Igreja na visáo da Constituição De Ecdcsin, sôbre a Nova PmmoçGo 
da L ilJi.rgia apre5entada cumo fonte primeira e necessária do espírito cris-
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tão (Cori~tituição dll S"llgrdJ:ia Lit«rgia, n.os 15-16) e sôbre a Abartltra 
Ec~,.,nênjca e M issio."ária. (Dec'reto sâbre o EcuntC!1f.isnzQ (J a ' T greja c o 
Mundo de Hoje). 

g) E para que tudo ioto náo seja <omente objeto d" ciência concei
tual porém educação interior e formação pessoal viv:l, o Decreto acr~sccn
ta. - e isto üunbél'n é nôvo -_o, que t preciso : 

reconsiderar O~ nlétodos ue ensino (cursos, discussões, exerc .. ); 
- encoraja" o trabalho _.- pessoal e de equipe -- dos alunos; . 

evitar a dispcr.,ão ria formação por uma multiplicação exagerada 
ele matérias e de hUTiJ' de curso; 

- selecionar seriamente as questões superadas ou demasiado espe
cializadas _ 

' . 

")" No "que diz r.c5peito à.' fOl'lnação pastel!:al, não parece haver.
cuntl'ària111onte "O que ~e puderia. acreditar - 'muttos pontos particulares 
verdadeiramente nQvos em relação a Sedes Sapie"t'iae (cf. 14, 42 e 47) : 
1105 nlestre~ não deixará'O de lntcressf'r os alunos pdo apostolado; mui
to mais, ê1es ter 50 como dever exercitá-los moderadamente"). ' 

. Esta falta de novidades é no fundo normal, póis o Decreto (cf. nota 
41) se rekre explicitamente a tóda uma série de documentos pontifícios 
C notadamente . à · S eJ,tO' So.pie."tiae para ilustrar a importânóa real que êle 
prctendc da r a esta formação. . 

Além do primado reconhecido da preocupação pastoral (o Decteto 
nos torna a di~er que ela deve enformar lôda a fornlação, n." 19), des
taquemos alguns ekmclllos tlO\'O<: 

- Uma clara exigência .da iniciação dos hIturos sacel"dotes à dircça.o 
espiritual, 05.9 sorncn.!e do laicato cristão mas também dos religiosos C re
ligiosa.. que êles devem dirigir no .. e.speito it tidelidaue à sua própria \'0-

caçao_ 
K ola - Esfá aí um ~.lel11ento muito importante pois, se êle permite, 

seln dÚvlda. uma melhor cOlnpL·eelts5.0 n1útua entre clCt'o secular e regular, 
COllStitui ainda para nós urna obrigação d~. séria e . esclarecida iniciação 
nesse rlOtllÍnio. 

- Tmportân<:Ía d:lda à necessidade do espírito de diálogo, de cari
dade solícita a Lod" ser humano pelo sacerdote de boje.. 

- Atenção profunda " nece"idade de uma preparação realista no 
papel de .. animador do . laica to engajadg... . .. . . . . 

- Insistência clara sül>re a neces~idade para os sacerdotes rlc esta
rcm abert.os às necessidades de tôua a Igreja e dispnstos a serem envia
dos onde quer qlie as necessidades desta 19rcja se fizerem mais prementes. 

- Enfim, insistencia sóbl'e o caráter oll"igat6Tio da iniciação práti<:a 
ao apostolado para os futuros sacerdot.es durante suas férias c mesmo du
rante seus estudos, o que é mais impcrativo que o Art. 42 da S.'des Sa-
.pienliae _ . .. 
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- Notemos, para terminar. que se o Decreto não determina para os 
seminários um quinto ano de Pastoral, ê1e prevê diversas formas de 5U

plementa,ão tais como: sessoes, meses sacerdotais, estágios pastorais e 
dclos diversos para os quais deveríamos procurar nossa própria inspi--raçao . 

B) O,.ientaçi!es fUtlda11tBntais 

Além désses diversos pontos bastante partkulares onde se manifes
tou o que o Decreto tem de nôvo, é preciso sobretudo mostrar as orienta
çoes que . estão na base dos mesmos, orientações que rearticulam o conjun
to dos elementos tomados do passado com êles. dentr·o de uma sintese ver
dadeiramente nova também. 

- A mais evidente é a primazia outorgada à rastora! (já assinala
da 110 segundo ponto)_ 

- Uma outra é a ênfase dada ao fundamento teológico da vida es
piritual, isto é. ao mislério da Salvação tal como foi pôsto em relêvo pelo 
Concílio e se trata nas açoes litúrgicas e em tôda a vida da Igreja. 

- Uma terceira é a promoção da Liturgia à categoria de disciplina 
principal e de fonte primcira do espírito cristão . Como diz a O:mstitui
ção sóbre a UI'urgia; (Art . 16), a Liturgia deve demonstrar claramente 
a ligação dc tôdas as disciplinas teológicas e fundamentar a unidade da 
f onn.,ão sacerdotal . 

- Uma outra ainda é a abertura ecumênica de todos os padres à~ 
Igrejas separadas num espírito de unidade: "05 seminaristas serão le
vados a um melhor conhecimcnto das Igrejas .. paradas para que possam 
trabalhar ria resburação da uniuade eDtre todos 03 cristaos . .. " 

- Uma última orielltaçao, enfim, da qual trata explicitamente a COhS
tituição sôbre a Igreja c o Mundo de Hoje: abertura ao mundo contem
porâneo num espírito de diálogo e respeito pelos verdadeiros valôres hu
Jnanos~ 

Tudo isto mostra - em linhas gerais certamente - os traç~ (Ia fi
gtúa sacerdotal qut a Igreja do Vaticano 11 espera e.,é bem evidente que 
é a partir dêle. que devemos encarar o esfôrço de rcnovar nossas casas de 
formação religiosa, .• 

Terminando, resta desculpar-me pela falta de ligação e pela rigidez 
esquemática desta, reflexoes cuja única finalidade terá sido lembrar al
guns elementos essenciais c.lo Decreto sôbre os quais se p()deria estabelecer 
11111 debate. 

ERRATA 
Em "OSSO Mtimo 1tÚmCTn da R01lisl". à p. 158, no (t"úndo do 

NOVOS DlSÇOS VOCAC10NAIS. saiu errada a nome do terceirn 
disco, clljo título exalo "'esmo é : LUA SEM MURO, 

N OSJas escusas. 
,. R!I';DAIJIAO 



Pastoral Das Prelazias 

Ph[)l<E LOURENço VAN SON$BI!.EK, C.S. SP. 

SUbS"C1·.tã,.io do SeC1'eiar;lldo Naci01l1z[ das Prela:rias (CNBB) 

Quase metade do território brasileiro li a d"ea com
preendida pcl<13 prala2ía.s que, carla vez maIs, cll.amam 
3ôbre sj a atençr'io da 19reia. Problemas de pessoal e-re-
cursos, o . desconheclmento c abandono gerais, em meio 
a 11m clima inóspito e dificuldades de tóda ordem, mar
cam cruame1.te a Bacla Amazônica. 

A REVISTA DA CRB - que em .eu número 116 
<fevereiro de 1965), às pp. 99-105, publicou um teste
munho vivo a ~3se re.peito, .da autoria de S. Ex.a Dom 
Alanso Maria U7IgareUi, sob o t itu lo "Prelazias do Bra
aI!" - transcreve a sB(Juir o relatório quI' o Suooecretá
rio do secretariado Nac-lonal da CN BB elas Prelaz!«s, 
Revmo. Padre Lourenço !Jan S01!slleek, C.8.Sp. apresen
ta 710 Boletim NACIONAIS lNli'OUMAM, n.o 25 (1 de 
iU'lho de 196(1), pp. 6-8 . Os subtttul0,~ são da 

nEDAQAO 

o Secretariado Nacional das Prelaz;as começou pràticamenle a fun
cional a part i!' de março dêste ano (1966) eom a posse do Subsecr~tário.· 
Em poucos dias, chegou,se à conclusão de que seriil difícil fazer Algo de 
útil sem ter pclo menos Uma p~.'1uc.l'a idéia · do mundo ·imenso das 38 pre
lazias. 

Aprovado o roteiro, fi z minha primeira viagem missionária pelas pre
la?ias, de 1. 4 de março a 6 de junho. Visitei Cuiabá e as prelazias de 11ato 
Grosso: Regis tro ·· clo Araguaia, Rondonópoli., Diamantino, a diocese de 
Cáceres, as prelazias de Guajará-Mirim, Pôrto Velho, Rio Branco, Cru
zeiro do Sul , Manaus, T cfé, Sal1tarém, Belém e Bragança e, finalmente, 
Pinheiro e São Luis do Maral1hão. 
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Como via!ei 

GmnM parte na vingelll foi feita de avião, mas, onde foi possível, 
tambén, de ô"ibus. 

Encontre; em tuuus os lugares visitados 0< ,enhDres bispos e prela
dos, e e111 quase todo, ,,1.5 foi po"ível visitar u interiUT da prelazia: de 
jipe, caminha0, lancha ou canOa, Os prdarlos e missionários mostraram
-se. Ratisfeitos com o que ClU fôda pattc ~c chamou nUla t"dé-ia getl1'at: esta 
visi ta cordial t: arniga. 

Com santos exageros fui tralado, c mostraram-me as coisa, boas c 
Iná~ , as rcali~çõe!j c planus para o futuro. E tudo isso Sie fê7. (.om 1nalS 

e:spolltalleidaue quando se "otou que e,lava ,~cm máquina {otográfica e 
sell1 lápis e papel na mão, A maioria detesta e teme estas reportagem 
ll;tcionais c estrangeiras, que os colocam ll1uitas vêzes em grandes difi
culdades pelas fantasbs, exageros e mesl110 mentiras, "Somos fotografa
dos constantemente - di .. c alguém - mas 1100 meslnOs ntlnca lemo. boa. 
fotografias" , 

o Que vi 

Todos mostraram e c.ontara1l1 muilu . Não vi nenllunla onça., mas \rI 
UI11 macaco c Ulna cobra . Não pa.sei fome, mas comi jaboti c tracajá, 
(" Coitado" - di,se a l10ssa empregada). Fui mordido centenas, ou mi
lhares, de vêzes por mosquito., de tõd" ~sJl".cic e tipo, mas não apanhei 
malária ou qu"lqur.r outra doença . Não fiquei doente nenhum dia, n,as 
às VC::7.es exausto li! cansado . Nas prim'!tras lloites, fiquei conl mêdo dos 
morcegos, Vi um missionário que l'0U<OS nia, antes fóra !lcchado por 
indios brav().I). lnas eu mesmo só vi índios Ulan~os, duentes c hQT.oi"elmen
te emhriag"dos, transportados como gado p',ua Uma fazenua, 

Vi ~1ato Grn5~o, o rio Ama.zonas, o encontro das águas, Vi t:OnlO é 
gr.anne, imenso, o Brasil, e COlno $ão enOrmes as dü:!tâncias e difíceis àS 
col11l111icaçocs. Vi como são difkeis as ligações entre as próprias prela
ziag, ondt: rnuitas vêz~!; quasr: é. jmpo~5ível I'r.unir ao menos uma , ·Ct: por 
ano os n1issionário~. Quanto ma!s contato COIU pre1azias vizinhas I 

Em diversos lugare~ há um Í\lOciullamento regular do correio, mas CI11 

outras partes é. O pior possível, inclusive num lugar onde há aviãu tr'::, 
vêzes por sf:tnt'1l1a. "Qt1~ndo cheguei aqui, 29 ano~ atrás - disse-me um 
missionário - estava melhor do que hoje", 

Hã problema" r. 111uitos, pOl' todo lano; em part~, iguais, em parte 
diferentes, conforme a região; falla uc pessoal, de ekmentu humano! 
I nvasão de gente em algUlnas regiões, em outras uma eva.são çonstante, 
especialmente dos melhores elementos, pois ·0 ideal é baixar, sempre bai
xar, até chegar a Brasília, Rio ou São Paulo, 

Há dcsemprêgo, doença, clima e natureza terríveis. Muita ajuda, em 
particular da Cáritas, chega, às vê,es COI11 muita. demol'a r. despesa, pOl' 
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tôda parte. Prova. são as latas que 'servern como jarra, nas casas e igre
jas, c o!i sacOs vazios que estão servindo por tôda parte I;omo lew;óis . 

A prCllcnça da Igreja 

J-Iá riqueza enorflle na natureza, ruas pobte~a extrema no!; habital1-
t~". A Igreja sempre ap,rece; está presente até nOs confi"s da terra bra
silr.:iraJ como kfãr. dos pobresJ nlaS IneSlno asshn é considerada bem rit:3, 
pois e ela quem t~Jn pa ra rli.trihl1il' . E yel'dade e qtle. tirando 1105 centro~ 
() que é da I'relazia, nada mais fic~. M e.;lnO assim, é: também verdade que 
se encontrat11 nas prelazias os bispu:s e mis.,;ionátios fJOb,-cs1 no sentido da 
palavra . Basta ver em certns lug~res os "palácios episcopah" e a:; "casas 
paH"luiais ". Seja cOlmo '(õr, por tôda parte está presente , Igreja : lla 
fé, na. e:;perança do povo, nas construções ('o rea.lizações feitd.~ com 0$ 

maiore~ sacrifícios; na prest:m;u c1 u mj~siolJário, às vê7.cS uma só ve7. 
c-ld;:t ann. 

Sim, a Igt'eja está presente ! Mas, com (odo louvor c ad1l1iração pelo 
<"lHe jA existe, é uma presença i raca c insuf icicnte , E esta nau é a i11l
prcssao elc um observador, ma5 elos próprios prelados e missionários. E 
})l"OCl\rou·sc no passado - c está se procurannn dia a dia mais _o~ lnelho
l'::tr a atividade missionária, En1 diversos lugares há uma rárlio cducadora J 

à~ v êzes já COtt1 hp.li$simos resultado$J c.omo em Brag-<lnçu elo Pará. Vi 
um missÍnl.1árío volta.r todo fiati5íe.ito de uma desobriga.: ti Os t;aboclo:i 
re~pondc:=n1 e cantam tão belll como aqui no c:r.ntro! Até se c011fessam 
por f'er perdido nlguns donungos a rnis~ i.l.. . tio rádio ! H Tentam-se. re
n ovações de liturgia, cateqU~5p., melhol"nmentos no planu social etç ., mas 
há a imensa dificuldade: o isolamento C a solid50 ! . . _ 

Prehl7,ias e o Secretariado 

Tal"e7.. não possam dizer "cada prelazia ê uma ilhaoJ mas certo é 
que. e;;l"iío isoladas, se.paradas mesmo. O mesmo se pode dizer dos mis
si"nârio~ na própria prel:u:ia. Certamr.nte-. fni isto que se sentiu quando 
se dc:=cidiu criar um Secrd.ariauo Naciunal da~ P rda7.1as o 

,Para 'fazer funciollar êste Secretariado, Ih: esta minha pril11t~ira via .. 
gem. E a primeira conclusão, que comoçou " surgir desde o primeiro dia, 
é que não é possÍvd unir tl5sinl a~ 38 preLaz1as: é lllll 111.lInrlo, metade 
do território nacional ! 

Podem existir, e cx:stem de fato, motivos para chamar o lerrit6rio 
das p,-elas;as ã reg'50 missiol1ária do Brasil . M,s parece-me, ou melhor, 
é minha convicção si \lecra que l1íio há muita necessidade e utilidade de 
um Secretariudo todo especial para as prc!a7.ias; o!;, outro.:; secretariados 
.podem e cJeyem ag:r nas llreJazias como em qualquer outra região nu 
diocese . Muito ou talvez tudo '. resolva por uma partió"",çãD ,ili" a de 
cada prelazia em seu RegionRI. b verdade que as prclazias lutam com 
ptoblcI1la8 c situações di fcrcntes das dioceses, mas também há muita coisa: 
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COlnlun. Enl certas dioceses, há ~IS Vê7..eS ::iituações piores que a das pre
Jazias. InJpo8sí vc1 e inútil é qtlerer unjr as prelaz!as de i\1ato Grosso com 
as do .Pará _ 2.\1o.s é de todo aconselhávc\ que as prelaúas de Mato GI'OSSO 
se unam às dioceses dn meSl110 Estado . 

Prclazias e os Regionais 

Esta convico;áo foi crescendo, cl-esc.cndo até ser cetn por cento apoia
da e confirmada na Semana de Atualização em :Manatts (9 a 15 de maio), 
dada pelo Padre José jl,iarins e sua equipe_ l'icou criada a Regional de 
lv!aflou_' . da· CRB e espera-se que a C1\J:Hl se una a esta_ Coisa seme
lhallte se deu cm Bel ém _ 

De 5 " 10 ele jlllho rcunír-se-ão lodos os prelados do Amazonas, 
j untanlente conl o senhor Arcc:::bispo de ~1atJaus, to<.lo~ os padres }'I'ov;n
dais e unl coordenador de cadn prelazia~ JuntosJ vao elaborar geu pt"'
ltlClrO Plano Regional. Faz;cndo-sc o DleSlno f!lll Be.Jéul, Cuibá, Goiânia 
e ' Furtaleza, elltüo alü01nú.LicatllcJtle as prelazias estarão salvas do seu 
lnaior isolamento; unidas por região. estarao aptas a encontrClf fürças e 
111cio$ pal"a se cntt"Qsar c:oll"iptctan1entc na. Igreja do llrasil. E a.té se 1.
vraln assinl de 1111'1 certo conlplexo de inferioridade ou desâniJllo. Há. 
belos e.,<emplos de qlle até em IJrclazia muita coisa é possível_ O contato 
regíortal sel-á a oportullidade para ver e ouvir expel"Íências dos outro.;, 
até de 'vizinho!;, poi~ gc:ra. lf11cntc os cnr-.ontros se rlão 111ais fàcihnente na 
ca pi lal que nas 1 )n:~laóas vizinhas. 

Que f 111lcionCIll de Yr.rdad~ os R ~gionai8 é o Il1elhor benefício. a 
melhor aS$l:!)t~J1cia y'ue ~e potie dar às prdaztas . 

----------~ .. _-----_._ .. _._. _ .. _--------; 

MISEREOR DA MILHõES 

Conhe.cida já nos cinco continentes é a canlpa.nha. contra a fome 
e a doença no mundo que ~s bispos da Alemanha lançaram, vai para 
sete anos, e a que deram o nome de MISE'REOR . Conforme dccla
raçõt:ti du Cardeal J:t~rillgs. Pn:~idcnte ue5~a cunlpanha. a coleta. entre 
05 católicos alcn1âcs, êstc nno. atingiu 55 milhões de filarcos (cêrcn 
rle 13,7 Illilhõ~s de dóla,-cs) _ Desde t> inicio da campanha, em 1959, 
já foram co\ctados 385 milhões de marcos (ajJroximatlal1l~nte 96,2 
miíhões de dólares) _ Alem disso, acresce que a sede da MISEREOR 
recebe do govêrno alclllão J al1u(llln~ntf'.1 27 milhões de 1narcos. 

Um prolllema el1tre(anto se põe sempre: ond<; e quais as ne
ccssidade. de primeira onkll1 a qlle d cvc ,-á atendcr a ::\lISE1U::OR _ . _ 
ta.ntas e taJuanhas s5.o elas 110 nlundo inteiro ! . 

A excmplo da i\USEREOR, entidades 5~lIlclhanles fOI-am cria
das em outras nações para auxiliar os pais~s enl desenvolvimento. 

I 
I '--------_ .. - ~_._._ .. _._-,-_ .. _._----------------- - ---! 
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Distribuição Dos Religiosos no Brasil 

Por Seção Regiollal 
. " • • • • o" , • 

Quantos somos, onde trabalhamos, o que fa" emos. ,. 
são perguntas por demais freqüentes que no,~ ,~áo feita.,. 
Também os números ent ram em linha de conta. B quan
do se olha para o mapa após a nova esb'uturação de 
nossa Conferência. m.ais iU8tificado ,'era n inteTl!sse, 
APTaz po!s. neste número, publkar as tClõ~las co.n Ila
dus estatísticos .'e,e.'entes à. Seções Regionais. colhidos 
em 1954-1955, que o D epClrt amen to ele Est aa.tlca do 
CERIS c'uidad09amen te preparou para a VII Assembléia 
dos Super'iares Maiores . 

O mlmel"O total de institutos de perfeIção. mascuH
nos e femininos. e~'1Ja!hado3 po>' todo o território nacIo
nal. era então de 357. distrib1iíelos pelas onze Seçõc" Re
IlfonaÍ8 e Brasil1a . Há instttu~os que se encontram etll 
tôdas a. Regiona;s. com.o os há em uma apenas . Dare
mos aqui o número das (l"iversas m·dens. c(mgregd.qõe!J e 
institutos seculares estabelecidos em cada Regional. bem 
como o nú,nero de .edes de. govêrno ncla existentes. 
Por "sede.' de govOrno" delrignu,n-se as pr OlJinclas. vlce
-prol>illcias, comissariado.. delegacias regionaIs etc . 

O leitor. a quem inter essar Jazer ou pedi.· qualquer 
comunicação a ,'espeito. queira dirigir-se uo CERIS. Rua 
Dr. Júlio Ottoni , ~71. RIO DE JANEIRO (ZC-45). GB. 
Paulo VI - quando etn 23 de novembro último fazia sua 
Exortação Pastoral a os lJis110s da América Latina (cf. 
REVISTA DA CRB. n." 128. PP. 65-77) - n{to deixou 
cle lem.brar qu.ão útil é o "amplo c eficiente uso dos da
dos sociológicos, . . pa"a o eXtlto conhechncnto das .i
tllll\Çóes e da U1'u~ncia do trabalho". 

11. REDACAO 

_____ _ _ . .. --=B:...,:;;R:...-A:....:,-S:::.....:T_L~ ___ . __ .. _ .. .. 
_ _ _________ ..:E::.:.,:,:' p:..:".::c:.;it __ ·i::.ctI:.:'c.:..:oo. _ _ __ -. ....... .... _ .. _ ____ -;.._T_(J_t_,,~ 

Ord~ns, congr. e iuslil.ntos lna~cIlJil'iO~ .. . • ..• .•..•.• . . . . .. l~ 
Secles de govêrno ... "" , . . , . . . . .. , ... . ...... . .. " . . . ,. , 204-
Ca!::::Is de religjosos ... . . .... . . ... . . .. .. . .... ... ....... ... 2 000 
Religiosos: Sacerdotes ... ".,." . . . , . . ... . , . . , . . . . , , , , . 7 515 

Irmãos de cong. clcrir.ai~ , ..... ,' .. '., .. ", . . 1 80S 
Irmã .. ,. de cong , laicais . .. , .. ,., ... , .... " " 1 865 

OTd~.lls. ~.Ul1gr. e institutos . f~minil1u, . . ,.' . ... " . . .. . . . . . 247 
Sedes de govêl'l1o . . . ... .... . ... . • , . . . , .•.• , , , , . • , , , , , . , • 266 
Casas de relig iosas ... . ,. " ., . .. .. " . .. , ., . , .. , .. " , .. . . , 1I 3 596 
Reli~josas p m!CSM1S .", •• • .••• '" •.••• • • . . • • : : . : .. : . ~ . ..:. . ..:.'..:.'..:. . ..:.,..:.,_.L_3::7:....:7:...4.:.:.7 
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MANAUS-BELI1M 

---------------------------,-----,------I 
Especifiraçao 

Ordens, congr. e in.t . masculinos , ..... , .... . 
Sedes: de govêrno ............. .. . .. . . .. .... . . 
Casas de religiosos .. .. . . . . .. ... . . . . . ...... . . 
Religiosos: Sacerdotes . . .... .. ............ , . . 

Irmãos de congr . clericai • . ... .. •.. 
Irmãos de congr. laicais .. .. ...... . 

Ordens, congr. e insto femininos .......... • ... 
Sedes de govêl'no ........ , ... . .. . . .. .... .. . . . 
Casas de relig-iosas . .. ....... . ..... .. . .. , .... . 
Religiosas professas .. . .................... .. . 

I 

I 
I 
I 

N.· % s5bre 
abs. o lolal 

do Brasil 

22 21 
12 5 

134 7 
390 6 
79· 5 , 
22 I 1 
26 11 
10 4 

123 3 
1 O6S 3 I _______________ ..J.. ____ '-__ ... __ 

FORTALEZA 

Especifica(iW 
N.O 
aw. 

I 
I 
• 

I 

.. -
% sôbre 

o totul 
do Brasil 

I 
I 

I - -----------------------_ .. ... . ----+---
Ordens, cong'· . e inst. masculinos .. ....... .. . 
Sedes de govêrno ..... . ........ . ............ . 
Casas de religiosos ,. , ... . ,., .. , . ,., ' . . . , .. . . 
Religiosos : Sacerdotes .. .. ... ... ... ..... "" . 

Irmaos de çongr. clericais .. ... . . . . 
Irmãos de congr . laicai s . . , . . .... . 

Ordens, congr. e inst . feminino. .. , ., . . .. . . . . . 
Sedes de govêrno ....... I ••• •• •• , • • , •• •• •••• 

Casas de religiosas . . . .. ... .. .. " .. , •... .. . . .. 
Religiosas proicssas . . . .. . . .. ,."., . ... ...... . 

15 
9 

80 
325 
96 
36 
41 
14 

200 
1 703 

I 

I 14 
I 5 
I 4 
I 4 

5 
2 

16 
I 5 I 

6 
5 

.... _--------_._._ ------------'------
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REClFE 

I 
Ordens, congr , e inst. masc.ulinos ............. . 
Sedes de guvêrno .............. .. ........... . 
Casas ne retigiusos ...... , ...... . ... .. ..... . 
Religiosos: Sacerdotes ...................... . 

Innãos de congr. clericais ........ . 

I 
I 

I 
IrnJaos de congr. laicais ........•• , 

Ordens, congr. e insto femininos ........... .. . 
Sedes de govêrno .. .. ... . ............... . ... . 
Casas de religiosas ,. " , ........ . .. . - ... .. , .. . 
Religiosas professas ...... I •••••••••••••••••••• 

I 
N.O 
abs. 

I % sôbre 
o total 

do BrosU 

15 I 
12 I 

105 
398 ! 
96 

119 
46 
23 

242 
2663 

I 

I 
I 

14-
6 
5 
5 
5 
6 

19 
9 
7 
7 

_______________ • __________ L' ___ _ 

SALVADOR 

• 

Esp ~cif;caçao 

Ordens, eongr. ~ insl, masculinos ",." . , ... " 
Sed~s de govêrno .......... . ..... . ... . .. . ... . 
Casas de relig;osCls "" . " . , ., .... , . ,." ... , . 
Religiosos : Sacerdoks , ." . , .... " ... . . , .... . 

Irmãos de COllgr . clericais . , .. " , .. 
Irmã", de coogr. laie";s .. " . . " . . . 

Ordens, congr. e inst. femininos .. " , . ...... . • , 
Sede. de govêrno .. . . . ....... , . .. ' , . . .. . .. .. . , , 
Casas de religiosa3 ............. . .... . ....... . 

, 

Religiosas proIcsgas .. . ....... . . . .. . . . . . .. , .. . I I 

I 

17 
SI 

57 
252 
61i 
26 
27 
10 

104 
OIS 

I %sôbre 
" total 

do Brasil 

I 
I 16 -.:> , 

I 3 
3 

I 4 
1 

11 
4 
3 
3 
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RIO DE JANEIRO 

-= ... ~,.~.~ .. ~. ~. -------------------.------_. ----

• 

Espccif"'ação 
N.O 
abs. 

% sôIJ1'I 
atolai 

do Brasil 

---- ··· .. ·-·-----------------r ·------
Orden~. congr'. c insto m"sc~l.inos .. .•....... ... . 52 49 
Sede.s de govêrno ........................... . 
Casas de rei igiQso. . .. . . ....... ........ . .. . .. . 

22 I 11 
145 7 

Relig;oso. : Sace.nlotes ... ....... .... .. ... ... . 754 10 
Inn1tos de congl'. clericais ........ . 143 8 
Irmao. de c"ngr. laicais ......... . 69 4 

Ordens, congr. e ins!. femininos ...... . . . ... . . 106 43 
Sedes de govêrno ... ........ .... . ........ .. . 43 16 
Casas de religiosas .. ...... ... .. . , . .. . .... . . . 297 8 
R~ligiosas professas . I I ••• •••••••••••••••• •• •• 3 741 10 I ---_ ........... - -------------------'-._-_. __ ... _--

BELO IIORIZONTE 

.... --- ---....... . ---.-----------N ~- .. -II 

. Especificaçãa aw. 
% sôbr6 

o tolal 
do Brasil 

--------- .. __ ... ------------------- ----- -----
Ordens. cangr. · e inst. masculinos . ........... . 
Sedes de govêrno _. " _ ...................... . 
Casas de religiosos ............. ..... ........ . 
]{eligiosos : Sacet'dot.:s ...................... . 

Innãos de congr. clericais ........ . 
Irmãos de congr. laicai. . ........ . 

Ordens, congr. c inst. femininos ......•....... 
Sedes de govên10 ....................... _ . _ .. 
Casas de religiosas . . ................ . .. . ... . . 
Religiosas profes!Sas ..... _ ................... . 

. ---------~-----_._-"._~~ ------
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S1I.O PAULO 

E specificaçilo 

----------_ ..... 

Ordens, congt'. e insto masculinos ........... . 
Sedes de govérno ............. . .•. ....... .... 
Casas de religiosos .. , ...... .. ............ ... . 
Relii:'iosos : SaeerUQle~ ...... ......... . ... . . . . 

Irmãos de congr. c1 ericais .... . ... . 
Irmãos de eongr. laicais ... . ... . . . 

Ordens, eongr . C insL femininos ...... . ...... . 
Sedes de govêrn o ..... . ..................... . 
Casas de religiosas .. .. .. .. . . ... . ... . .. . .... . . 
Religiosas professa~ . ..... .. .. ............• . .. 

~----------_. _-_. 

CURiTIBA 

70 
65 

406 
1 767 

489 
225 
159 
79 

624 
8 351 

I 
I 

úl) 

33 
20 
24 
27 
12 
65 
30 
17 
23 

---------_ .... -... _-- -----,--_._-,----
I 

Esperificaçâo 
N. O 

01>.-. 

, 
1 % sôbre 
I o toft,1 

J I do Brasil 

-----------------~!------
Ordens~ congr. c in~t. nlasculinos . .... .. .. . . . 
Sedes de govêrno .......... ... .. .... . ... . . . . 
Casas de religiosos .... .... .. . . . .. ... ......•.. 
Rdigiosos : Sacerdotes .. . ................... . 

Innaos de Ctlflg-r. clericais .... . ... . 
I rlnaOs de congr. laica i s ......... . 

Ordens, congr . e itls!. felnininCJ~ ............. . 
Sedes de govél'no .......... ...... ........ .. . . 
Casas de religiosas . .... " .. . . . ....... J • • •• • _ • • 

Religiosa. professas ...... . ............ .... . . . 

I 

1 , 
• , , 
I 
I 

I 

I 

35 : 
10 1 

236 I 

615 I' 
107 I 

129 : 
'. 

71 : 
• 

15 i 
309 I 

2 242 I 

33 
5 

12 
9 
6 
7 

28 
6 
9 
7 
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P " ,R T O A L ,E G ·R E 

Espec ificação , . , 

, 

... -. 

Ordens, congr. ~ inst , masculinos . . . ' .' . . . . . . . . 
Sedes de 

a.sas de C 
1 {elígiosos 

govêrno • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

relig.osos • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

, Sac.r,lotes • • • • I • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
, 

lrmaos de congr . clericais • • • • • • • • • 

I'rrnaos de cOllgr , laicais . •••••••••• 
• 

O 
S 
C 
R 

rele,ns, congr. e lnst. fern :IlÍnos . . . . . . . . '. . . . . . 
• edes de govêrno • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

.. asas de I'cligiQsas • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

eligiosas profe~s:lS . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
~~ .~-, -

N.O 
abs. 

40 
21 

I 391 
1 236 

384 
9,57 
105 
39 

985 
9 129 

C A M I' O G R A N D E (MT) 

% sôbre 
n total 

do Brasil 

37 
10 
20, 
17 
21 
51 
43 
14 
27, 
25 

.!.. 

---------- ,------------,.,--- -
I % sêbre 

o lolal 
elo Brasil 

Ordens, congr. e in~t. ma~(,lIlil1os . - ....... .. . 
Sedes de govêrno . . .... . ...... . . .. .......... . 
Casas de reljgio50~ . . ... ......... .. ... . .•.••.. 
Religiosos: Socerdotes ", .. " .. : .. ,.,., .... • .. 

Irmãos de congr , clerical. , ...... •.. 
I rmãos de congr. laicaís .. , .. , •.•• 

Ordens, congr. e insto femioilloS ............. . 
Sedes de gÚ'i.'êrno .... . ....... .. ... ..... ... . . 
Casas de relig!O!iílS ............ .. - ...• . . .. . - . 
Religiosas professas .. '" .. , ...... , .... . .. .. . 

! 

• 

I 

N.O 
aus. 

10 
5 

63 
193 
63 

7 
16 

3 
74 

494, 

I 9 
2 
3 
3 
3 
1 
7 
1 
2 
1 
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GOIANIA 

Especificação 

Ordens, congr. C insto masculinos •........... 
Sedes de govêrllo ....................... I ••• 

Casas de religiosos .... . . . .................. ,. 
Religiosos : Sacerdotes .......... _ ... . ....... . 

Irmãos de congr. cle"icais ........ . 
Innao. de congr. laicai. . ........ . 

Ordens, congr _ e inst. femininos .... " .... , .. 
Sedes de governo .. , . . , .... . .. , . . ..... . .... . 
Casas de religiosas .. . ........ _ ... . ... . . . . . . . 
Religiosas professas ............. . .......... . 

---------------------~----'----

DRASILIA 

---------------------------------------------,-------I % sôbre 
O lotai 

do BYllsil 
Especificação 

N,O 
abs. 

------.-- -------_·_----_ .. _·---1------
I 

Orueus, congr . e ins!. masculinos .. . . . . . . . . . . . . 
Sedes de go"érno .... . .... . .. . .... . . . ...... . 
Casas de religiosos ., ... , ............... , - .. . 
Religiosos : Sacerdotes ...... . ..... . ....... .. . 

Irmãos de congr. clericais .. ,." , . . 
ll-mão5 de congr. laicai. . . . " .... . 

Ordens, congr. c inst. femininos ...... .. _ ... . 
Sedes de govêrno ........ , . . I •••• • •••••••••• 

. Casas de religiosas .......... . ............. . . 
l{eligiosas professas ., .. , .............. .. " , .. 

I 
I 
I 

I 
I 
I 
I 

18 16 
1 0,5 

. 25 1 
56 1 
4 1 

30 1 
28 11 

1 0,4 
32 I 1 

166 I 0,4-
II 

------ ------ --_._--'-----'----I 
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OS PRELADOS NO BRASIL 

Com curta de 2 ele junho último, elaborou o Departa
mento de Estatistlca do CERIS o elenco dos Prelados no 
Brasil, conforme se segue, Indicando sua origem <clero 
d.locesano ou religioso), idade e nacIonalidade: 

Origem 

Dos 238 Prelados, 139 ~ao do dero secular e 99 do cl~ro religioso . 
Os 99 PrcJad,," do clero reI igio,o p·erlencc.m aOs seguintes instituto~ 

religiosos : 

18 Franciscanos 
11 Salesian()~ 

7 Redentoristas 
6 Capuchinhos 
6 Lazarislas 
4 Franciscanos da Terceira 

Ordem Regular 
3 Carmelitas Descalçus 
3 Donlinlcat10~ 
3 Missionários do Sag-. 

Coração 
3 do Espírito Santo 
3 Agostinianos Recoletos 
3 Beneditinos 
2 Claretiatlos 
2 Jesu\tas 
2 PIME 

Idade 
Dos 238 Prdado" : 

4 ainda llão têm 40 anos 
58 esta o entre 4 O e 49 'Im)" 
97 estão CIl(re 50 e 59 anos 
47 estão entre 60 e 69 allOS 

19 estão entre 70 e 79 anos 

• 

J 3 estão com mais de 80 anos. 

Nacionalidade 

2 Mcrcedários 
2 Sagrada Família 
2 Combonianos 
2 Pas<;onislas 
2 Verbo Divino 
1 
I 
I 
I 

1\ s!=.ultcionista; 
Pulotirlo~ 

Dasilianos 
Divina Pro\"idência 
Orione) 

1 !::iervitas 
1 Preciossímu Sarwue o 

1 
1 
1 
1 

Sacer. Sag. Coração 
Oblatos de São José 
X~I\'criâIlo5 

Consolara 
l Scarborn 
1 Hanmbitas 

Dos 139 Prelados do clero seClllar : 

(Uum 

134 s5.o bTa~jleirosJ 5 sao cstranJ;ciros, dos quais 2 italiano!;, 2 portu-
guêses e 1 sirio. 

Do. 99 Prelado. do clero religioso ; 
39 são hrasileiros 
60 são estrangeiros, dos quais 21 italiallos, 8 alemã .. , 8 holandeses, 

8 americanos, 6 t:!$panhó:s, 5 france8e~, 1 au~trí'RCO, t canadense. 1 poloR 
nês e 1 ucraniano. 



Biblioyrafia Sôbre Educação 

BI<RGI~. ANDI<t': 

IORlIt 

IOE~l 

IO':M 

IO&~f 
IO&I\I 

IDEM 
BOUDRJ::l-. HENRf 

'hOCLET . J J::AN 

GUlT'I'Mm, L. 

\VmTZ. H. 
RF.lS, M. 
GL"fT'1I'.r.l. ,\. 

. IJANQI:LRO. V . E . 

R OSE Vl1"CENT e. 
R. M 1;CCHIEl-LI 

FOESTER, F. W. 

]ACQUIN, G . 

VIOLLBT. ]. 

TOlum5 ALIlERTO, A. 

. 
o tema. sempre atual. é cada ve;:: mais oo;eto 

de atenção e tnteréssc geral. mormunte por parte 
dos TeUgio8os a quem assiste o dever da educaçD.o. 
A Z1sta d€ ooras e autores que publicamos - ccm,
lorme safu no BOLETIM REGIONAL NORDESTE .L. 
n.O 3/1966. pp. 6-7 - 6 r.erto que está longe de ser 
CQ1/I:plcta. Ji; mais a título de sl~{Je8tão. ou. por ou
tra. visa dar a conhecer o que de mais ace\ssível e 
cl"iterloso na matéria parece haver . 

-
~ .•. -

-
. ... 

-

-

A nEDAÇA.O 

Os defeitos dos pais. AGIR. Rio 
Os defútos da ail111ça, AGIR. Rio 
O colegial proMe ma, "G I R, Rio 
A liberdade 110 ed'll.c(/·çcíO, AGIR, Rio 
A I!.iucaçiío .<o,ma! da c,';""ça, AGIR. Rio 
Como educar pais e filhos. AGIR, Rio 
A cdl/ca,ao sexual e afetivo, AGIR, Rio 
J[ OllS filhos d" ÚOft>' famílias, AGIR, Rio 
Paqlle.,o T ratada dI! P~da(log;o. Eu. P<,u-

linas, São Pal110 
A evolução ' "eligiosa dos a.dalese'mte.f, 

IIerrler. São Paulo 
Dúilngo com· cria.nças, H~rder, São Paulo 
Resposta /''''-'' voei!, Herder. São Paulo 
Psicologia. da· idade G'Vob,/;va., T .ivro lhe-

m -Americano Ltda., Rio 
O"ienlafiio Educacional, Edições Loyola . 

Belo Horizonlc 
Como cO>l.hece,· e "dl/cal' "OSSOS filhos , 

Importadora de Livros S.A., São Paulo 
Temas C".pitaís de la J1d",cació", Herder, . 

Barcelona 
As (lI'a",!cs li"IIas ,j« psicologia da criau

,'a, Flamboyant, São Paulo 
Ed"cació"· de la /mre:m y du! selttimellto. 

E ,liciones 'Paulina<, Mexico 
D'ga-1Its a t,erdat{e, Edit. Franciscana, 

Braga ( Portugal) 
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ORAlSON, MARC 

SCIACCA, MICHJ::LE F. 

STRK"L, WILRELM 

IOXM 

SCH:dIDT, M. J. 

IDEM 

CoURTOIS, G . 

IDEM 

Nll:GROMONTE, A. 
IDEM 

IDEM 

SUSAN, ISAAES 

PAVANX7Tl, E . 

BUCK, J. M. 

IDEM 

IDEM 

IDEM 

IDEM 
AMOROSO LIMA, A. 

ECKHARIl. HAUS MÚL.:'ER 

LORo, D. A. 

LA RrvlI!Rl':, A. 

CAPPE, JEANNE . 

GoUDREL, HENRI 

BJACJIINI, PIRR GILDO 

GU.~RRI,;ERO, L. 
CQ~lDLIN, J. 
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- AspecllJs p .. -icológicos d" ed1lcação relillio
S4, Livraria Duas Cidades, São Paulo 

- EI problema de la educaci6tt, Ed:torial 
Luiz M irade, Barcelona 

- L a educac;Ó1t de los padres, Ediciones 
Imán, Buenos Aires 

- Cartas a .. na madre, Ediciones Imán, 
Buenos Aires 

- Educar para a responsabilidade, AGIR. 
Rio 

- ". Orientação edt!ca<Í<>1/al, AGIR, Rio 
A arte de edt~cOJr as crÜliltças de hoje, 

AGIR, Rio 
- Educar com ento, AGIR, R;o 
",- Corrija o seu filho, Edições Rumo, Rio 
- A edl/c(lção dos filluls, Edições Rumo, 

Rio 
A educaçM SCX'ltal, Edições Rumo, Rio 
Problemas entre pais e filho." Edit. Fun

do de Cultura, Rio 
- Ed"cación sexual de t" hijo, Editorial 

Don Dosco, Montevidéu 
- Pais desojlf.stados, filhos difíceis, AGIR, 

Rio 
- S e" filho, Flamboyant, São Paulo 

PersonaliàcJ1es difíceis, Flamboyant, . São 

Paula 
- Casos difíçeis, Flamboyant, São Paulo 
- - Diag11ósticos, Flamboyant, São Paulo 
- Ado·/c.<cência., Modo da trJelltut'r1., · AGIR, 

Rio 
- A criança, essa· incompreendida, AGIR, 

Rio 
FrCtlte a la rebalio?! de los joveMs, S . 

E . Aten",,; S.A . 
- 25 erros 1/0 educO{iío das cria1lças, Ed. 

-
Paulinas, São Palllo 

Quoliá'ade.r e defeitos das crianças, Flam
boyant, São Paulo 

- Juventude em perigo, Flamboyant. São 

-
Paulo 

Adole.,eência serena, 
Pauio 

Flanlboyant, São 

- A idade difícil, Flamboyant, São Paulo 
Educafão e fé, Herd~T, São Paulo _.-
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DIACONOS PARA A REGIAO SUL UI 

(Santa Catarina e Rio Grande do Sul) 

N05 dias 7 e 8 de junho de 1966, Ctn ·Ca.xias do Sul, reunir~m-se 
bispo8 e c.oordenadores diocesanos do Regional Sul In; para a elabora
ção de diret.rizes concretás em ordem 'à ' i11trodução ' do diaconato perma-

' nente na Região, ~ste eneontro, ao qual faltàram somente as diocc'ses 
de Bagé, Passo Fundo e Santo Angelo, realizou-se em cumprimento à 
resoluçao do Episcopado gaúcho e catarinensc, que, na reunião plenária 
em Passó Fundo, em abril último, apro\'ara o respectivo projeto. São iI8 

sr.guilltes as conclusões ' finais deste encontro, adotadas por votação dos 
bispos presentes e representantes : 

Tarefas dos diáconos , 
Sendo que os diácOll.Os ., servem ao povo de Deus na diaconia ~a li

turgiOl, .da palavra e da caridade" (Lume" Gellt.u-m, lI.o 29), poderão ser 
a êlcs q)nH"das as .seguintes tarefas: 

I - Diaconin. da Palavra 

1. 

2. 

. ' . . o . . 

Catequese, através das seguintes atividades: . 
a) minislraç.ão c ensino ' religioi;e da dout.rina cristã; . . 
b) caonlenasão do ensino religioso em · âmbito ' diocesano, ' zona!, 

paroquial., colegial e grupal; . o 

c) criação e ()rienta~ão de movimentos de estudo da S. Escri
tura, cOlllU circulas, cursos, ou semanas bíblicas; 

d) função missionária e de formação da comunidade de fé, 
criação, all.maçao, coordenação e direção de organismos de 
opinião pública o 

Pregação, com as seguintes carncterístkas : 
a) a pr~gac:ão da 1':lJ3Vra de Deus clurante o culto público co. 

munil ária é f unção especi ( ic.a da Ordem do díaconato; 
b) será nonnaltncnte supletiva, íslo é, suprirá a f:llta do 'pres

hítero' . , 
c) poderá sei' exerc:da' mesmo com a presença do prcsbitero, por 

ensejos eSJ?ccjai~, p. ex .. · Missas do MFC ou do ENS, So· 
lenidades fam]iares ctc. o. 
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3. Asslt.fsoriiJ., cOIno nos seguintes casos: 
a) anima,.~o o assistência a movimentos apostólicos de leigos; 
b) as.eswramento e orientação euucacional em seminários, co

munidades religiosas e estabdecimentos de ensino . 

II - D/aconia do Culto 

1. SacraUlentos: podera o diácOllO batizar, distriLuir a Eucari.tia, 
as~üi tlt" C abençoar nlatrimónio5. levar o \;"iát;":o, ungir 05 enfeml0~ (su
posta a justificação teológica). 

2. Sacramcntai.<: embora pareça ser úo presbítero a missão nor
mal de benzer, o diácono aálllinist1'<,rá supletivamente torlos os .a"ra
mentais, exceto os caso. reservados pelo Di rei to. 

J. C"lIo domú'; .. al: na falta do presbítero, o diácono preparará e 
presidirá o culto dominical. 

4. P"'le .. ois: poderá o diácono oficiar funerais e enterros . 
S . Outras fWlções: poderá o diácnl10 presidir triduos, novenas e 

outras · celebraçoes similal'es, lembrando .em1're de (I"e todo ministério 
diaconal vi,a levar a comunidade cdstã .para o ápice, q '1e é o culto eu
carístico. 

lU - DiacOI,;a da Carj:Jr>de 

1. Coordelloção de cOll/U-"/l iciadcs: ao diácono caberá formaT, orga
nizar, coordenar c afliruar comunidades de base, p. ex. Ijas capelas rural> . 
nas cidades, em fábric.1s, hospitais, quartéis, grupo; esporlivo~ , equipe. I de 
militantes etc. 

. 2 . AdmÍ>.istro.ção: o diácono poderá também coJauorar na coor
denação de obras sociais e caritativas) apuiar e incentivar· iniciativas 
particulares e oficiais henefícentc" e assistenciais, exercer encargos na 
Cúria Diocesana e 110 Secretariado Paroquial, executar tarefas adminis
trativas para liberar sacerdotes, solidificar a IIl1iãn entre povo e Jerarquia, 
e preparar Os leigos para ",sumirem l'c8[Xlnsabilidade~ apostólicas e ad-

•• • 
mlnI~tratl"as . 

FOIDlação de diáconos 

Para bem desempenhar suas elevadas e variadas tarda~, necessitam 
os diácOnos de cuida~osa formação teóriCA e pnttir.a, que obedecerá às se
guintes diretrizes : 

1. Todos os candidatos de,'er50 participar de cinco cursos intensi
vos de 10 (dez) dias a se realizarem seme5tralm~lltc, na segunda quinze
n~ de janeiro c de julho. A apr~vaç.ãn definitiva e a "rdenação será. 
eventualmente 110 fim do último curso, isto é, após dois anos de prepa-
raçãn . . 
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2. fi'..stcs cursos intensivos serãu cOluple.rncnlndos luêdiante aulas e 
trabalhos por corrcspondênc'a. 

3. P:tra começar, haverá um çur,o único para lodu o Regiunal Sul 
1111 a realizar-se em Pôrtn Alegre, na 'Vlla Betânia) na segunda ql1ínz~ 
na de j.neiro <It lY67 . O n úme.·o <lc <al1dir1ato~ admitidos a êsse primei·· 
TO curso deverá ser entre 15 e 25. 

4. Para a ll1ant1tenção financeira dêstc!:i (".i.U-SUS, seguir-se-{l o pro
cesso adotado p.·1.ra as vocaçoes sacerdotais. exigindo-se . sempre algullla 
contribuiçao do candidato. 

5. O curso constará <!~ I1m~ part~ geral ·· .... que será uma síutes~ bí
blica, teológica. cspiritu"l, moral, litúrgica ~ pastor,,]; e de uma pal-te es
pecialh;ada - que atenderá às espccializ3-.;ües previslasl como a cateque~f: . 
atlrnillis lra~ão etc. 

6. Os cursos serão ndnislradQ::i lukiahuentc por padre~ dos semi
nários maiOl"e5, par padres oClllxu.lo,s dirctÕlIl !c·nle:.' COlll I.rabalhn~ pa5torais, 
por proiessôrcs do ISP A C e por profeosõrc~ de ia~tlldades leigas. 

7, Str;í. rc'pomávd por btc. curso uma equipe 1l0llJe"da pdo Se
cretariado ~a.ciol1al e integrada por L:IlI sacerdot.e, 1.1111 casal, un1 dos cur~ 
sistas eleito pelos colegas, e mais pessuas a çril<óriu dos responsávei,. 

8. A fonna~ãu prútica constará cspcdahllelltc ele missões canôni p 

cas, j~to t, tarefa.s exercída5 gradualmente, cOl'uputivcis com o cstar1() do 
leigo, de acôrdo com o respon,{l\'cl local, "- eql1ipe tlioce.ana e a eq uipe 
regiOllal . 

9, Paralelamente à formação do prói,rio diáçuno, a Clluipe dioc~sa
lla fad, um esfôrço para promover o crescimento espiritual c apostólico 
da c3pôsa c da família cio me,1UO. 

Selecão dos candidatos • 

t:special cuitlado exige a primeira sde~ão c admissao dos canrlirl:t· 
tos, parecendo import\..ll1t~s a.s seguintes nOrm3S : 

1. A propaganda illicial cUllstará pri acil'alrncnt~ de tun c.darcci
Jue.,to (!os f iéi5 C111 gel"al) sõbl'c ti vocação c l\ luissão do diácono, con forme 
a linha do COllcílio Valicanu 11. 

2. A descobe"fa mais clil'cf.a de po"i"ci, C<l11didatos podcl';l ser fei 
ta mcdiuule cxp]unac;~o objetiva e111 asôociac,ocs apostólicas nU por oca
sião de retiros espiritua.is e 111eSmO lnediante a aLordagetJl pessoal di~cl·r.tõi 
e respe.it(")~a . 

:1, É rospo11'''\'ol pela primeira sdcção do. çandidalO' e SCtl enviu 
30~ cursos uma equipe diocesana, formad:l. por tLl11 sacerdote} um re!igio
SO, UIl1 casal de Leigos, U111 assistP:nlc social c 11111 psic:nlógo quando fó l.
p05sh'el. 

4. Na ~deçãu sejanl ol1v~dos os eleIr1('.ntns reprf:sc:llat.iyo~ na co~ 
Inunidadc de procedência dos candidatos, os sacerdotes de maior conl,üo 
com eles. os gl'upos natura's ou profissionais que integram. 
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5 . Será útil ouso prudente de t estes, para veTi ficar as aptidÇíM in
telectuais, psicológica·s e comunitária, dos candidatos . . 

6 . Recomenda-se o l1S0 de detalhada e sigilo.a ficha indiyidual, com 
touos us dados r eferentes ao candidato. 

7. Atenda-se e111 particul'lL· aos seguintes rp.qllisitos do · candidato: 
a) tenha pc!o menos 30 anos de idade; 
b ) esteja çasado pelo menos há 7 anos; 
c) seja rcalizadó em sua profissão; 
d) seja Glp3Z de uma .lidCI-ança adequada ao ambiente anue irá 

trabalhar; 
IJ) viva em situação ecunôrnica estável; 
f) tenha uma cultura suficiente para a sua missão, normalmen-

te O correspondente ao nível secundário; 
.q) goze de boa saúde física e comprovado equilíhrio emotivo; 
h) seja dotado de caráter definido ~ rill1ito bom sen50; 
i) tenha dado provas do zélo e engajamento apostólico; 
j) seja dócil il. Igreja. que hoje lhe fal a especialmcnte do Con

cilio Vaticano II; 
l) tenha uma vida espiritual autêntica. manife.stada por uma 

piedade equilibrada. por urna correta espirill1alídade fami
liar c pOI' tUll vivo senso comunitário ~ 

,,,) tenha uma espôsa de boa reputação e cOl11preeDsh-a em 
face da flÚs,ão do tliácono; c sejam seus filhos de boa can
dura. 

.. . 
Preparação dos sacel'dot"es e da comunidade 

• 

-, 

L •.. , . 
Para que OS diáconos sejam adequadamente aceitos no meio do povo 

de Deus. rcquer-se UllJa correta motivação e preparaçao da comunidade 
onde deverão atuar e. e.pecialmente, dos sacerdotes com que hão uI, cola
borar . Para t :l11tO, convém notar: 

I. É necessário que se exponha. claramente, . ao clero quais as. atr.i~ 
buiçã es .especí ficas do diácono. 

2. É necessário que os mesmos sacerdotes tomem maior consc:éncia 
e vivam de modo mais perfeito sua; p'·óprias atribuiçocs . 

3, Nos CUI·SOS dc sacernotes. promovidos pelo Regional Sul IlI, 
seja inclllÍda a aprcsenta~ão do assunto diaconato. 

4, O diÍlcono se rá, cm alguns casos, o prolongamento <lo sacerdo
te na comunidade dos fiéis; por isso será necessário prever o relac:ona
Inentb entre sacel"dutes e d.áconos. 

S. O Secretariado Regional deverá fornecer às dioceses publica
ções sôb,·c o diaconato. e.quemas de pl"egações s"bre o as~unto, experiên
cias que se realizam elc .. . . para que as dioceses forneçam material de 
esclarecimento aus seus sacerdotes. 
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6, Cada diocese procurará promover para seus sacerdotes 11m dia 
de estudo sóbre o diaconato. sob a presidência do bispo. 

7. Em cada diocese, além do estudo para todo O clero. convém 
la,er curso nuüs detalhado, para os sacerdote. cm cujas paróquias irão 
os diáconos exCl'cer seu nlinistério . 

8, A opinião pública será formada pela divulgaçao de folhetos só
bre o diaconato. narrando as experiências que se estão fazendo, 

9. 1\5 paróquias promoverão semanas ou triduos de pregação e 
oração sóbre o diaconato . ' 
, 10. Além da' informação ger,,1 que se dará. aos fiéis com s,emanas c 

tríduos. procilrar-se-á promover uma preparação melhor daquelas comu
nidades, em que o diácono irá. exercer seu ministério. 

11. Promover-se-lio reuniões especiais com as diversas classes. das 
quais foram tirados candidatos ao diaconato, ou entre as quais irá odiá. 
cono exercer seu ministério. ' 

• - ,----- ----.. 

---_._._-_._---------_._---

Data 

SESSliO DE ESTUDOS PARA 

l\'mSTRES E nmSTRAS DE NOVICIADO 
• 

, De 28 de novembro a 3 de dezembro pr6ximo 
, , 

Local 

11 ' Para' MESTRES : Casa de Retiro.r Padre A ... clu,/(t 
, ' 

Rua Capuri, I J 2 - Gávea 
RIO DE JANEIRO - GB 

2) Para MESTRAS: Convento N. Sra. cIo Cenáculo 

Tcmúrio 

Rua Pereira da Silva, 13S - Laranjeiras 
RIO DE JANEIRO - GB 

ATUALIZAÇAO DA VIDA RELIGIOSA. à luz dos documentos 
condlial'cs e d" moderna psicologia. 

, 

Aguardem circular a respelto. expedida pelo 
Depa>i:amento de FOr1naçl!o da eRB 
Av. Rjo Branco. 13t _ 9.0 andar ' 
RIO DE JANEIRO (ZC-21) - GB 

-..:.' '-.-' -'--'---'---~'--"...;..' -------'----------..; 



• 

CRB-NaclolUll - o Departamento de Forma,5o, através do seu 
tiLular, promoveu, no mês de julho, outros CURSOS DE ATUALIZA
ÇãO para religiosas nas seguintes cidades: Jtajubá (:\~G), de 2 a 4; Relo 
Horizonte, de 5 a lO; lIianbumirím (MG), de II a 19; ltajubá (MG), de 
11 a 23; Vitória, de 26 a 30; Campinas, de 8 a 10 de agôsto . Os cursos 
conta ralll com excdentr. participação, principalmente o de Bdo Hodzon· 
te, onde havia cêrca de 200 rdigio.,as iI15c.ritas. No (".urso de Vitória o tra
oo.lho foi realizado em conjunto com a Madre Irany Bastos, do Secreta
riado para o Apostolado das Religiosas, da CN BB. 

R cssalte-se a satisfação pela maneira como em geral vai se alcallçan
(.10.1 a primeira etapa; .:o/l.<ciaalizaçiio. Em virtude porém da brevidade 
com que êstes cursos ,ão feitos, nem .emp" c loi pu~sivel chc!(ar ao grau 
de ap"of,mdmuMltn e assimilação que a doutrina de atualiza~ão reclama. 
Além disso, falôres diversos parecem nincla laz~.r temer a passagem des
sas duas primeira. etapas à t'tltimt., sem dúvida a mais difícil: a coucrc
lú:açâo . E é ne.te sentido que ora touos devemu. envidar 1106S0' esforços. 

• Com a participação de 61 superiores maiores e membru. de con
sclhu provincial, realizou-se, de 14 a 19 ele julho último, no Col"gio No". 
Senhora de Sion, cidade do Rio de Janeiro, Um ENCONTRO DE RE
FLEXAO sôbre os textos conciliares referentes aoS religiosos: o capí
tulo scxto da LIt11!e", GeuiÍU11I, ,ôhre a teologia da vida religiosa - o 
Decreto l'crfectae Cari/atis, sôbre a rcnuvação da vida rdi!:(i05a e - us 
números ;).1 a ';5 dn Decreto ChrÊs/lIs Domillu·s, sóbre o apostolado do, 
religioso~ e a pasloral da Jerarquia . 

Apresentaram as illtrouw;ües aos vários Lemas oS Re"mo~. Padre, 
Romeu Dale, O . P. ,Bcaventura Kloppenburg, O.F.M., e Tiago G. Cloin, 
C.SS.R., 'cr,uinrlo-.,r. a cada exposição o aprofundamento da matéria em 
drculo5 de est.unos. 

e o I1lCShl0 Encontro de Reflexão preparou tamuélll a ASSE;\{
BLÉIA DA SEÇAO REGIONAL <"lo Rio de Janeiro, que abrange os 
Estados da Guanabara e do Rio de Janeiro, celebrada no dia 20 c1e julho, 
com 29 participantes, entre os quais 8 padres, I irmão e 20 irmãs. 

O Secretário-Executivo ri .. CRB-Nacional fêz, perante a Assembléia, 
ulna exposição sobre a conveniência da çriação ela Seção Regiollal do Ri" 
de Janeiro, rele\'anclo a necessidade de us superiores e superioras maiores 
da região assumirem a Tcspumabilidade de promovel' os in(crêsses coll1uns 
dos religiosos da mesma regiao, responsabilidade esta que a Dirdoria e a 
Comissão Executiva da CRn-Nacional, 50hr&arregadas como estão com 
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OS assuntos de ânlbito nncional, -nao podell1 aS5un1it· ;. provando outl"O~sinl 
a neccssi (jade de existir, nos Estados da Guanabara e do Rio d~ Janeiro, 
11m órgão da CRB em nível .regional quc possa dialogar com a CNBB 
Regional, particulR1'1nentc sôbre a inserção do apo .• tolado dos relig!osos 
na pastoral da jerarquin. Friso11 ainda que não convi"ha que os superio
res maiores, membros já da Diretoria da CRB-Nacion:tl, fizessem pa1·te 
simultâneamentc da Diretoria Rcboional., 

Como a Seçãu Regional do Rio de Janeiro não tem Serviços pt'óprios 
cuja "enda atenda a seus g'àstos, ao cont,.ftrio do qu~ acuntece wm as <le
mai, Seções Regionais da CRB, será a mesma Seçnn . finance iramente 
mantida pela CRR-Naeional. 

Pdo fato de muitos sUl'cricl'cs maiol'c. de instituto masculino ná) 
estarem presentes, foi a eleição da Diretoria Region"l se.riamente ,lificul - . 
tada. Em vista disso, decidi" a Assembléia que o mandato da Direto ria 
a ser .. lei ta fô s,*, ap~n"s at~ a · 1\ sscmhléia seguinte. no próximo ,mo, e 
pediu ao Secretário-Executivo da CRB-Nadonal se esforçasse por cOn
seguir. por parte dos stlperiore~ . maiores eleitos qu~ c:stavarn at1scnte~, a 
aceitação do cargo e, caSu cuntrário, cOllvidasse outrus para preenche-r a 
eventual vaga _ .Como as negodaçoes . para completar a DireWria da Seção 
Regional dn Rio de Janeiro ainda não chegaram ao fim, só no próximo 
número espera a Revista <la CRn poder dar a conhecer o nome dos seus 
componentes, 

• De 27 d~ outubru a 5 de novembro prúxiruu, no Rio dc Janei
ro, a CLAR (Confederação Latino-Americana <I .. Religiosos), com scd~ 

. em Bogotá, Colômbia, organizará um ENCONTRO DE REFLEXÃO 
TEOLÓGICA SOBRE ·A VIDA RELIGIOSA E O APOSTOLADO 
DOS RELIGIOSOS NA AMÉRICA LATINA. Quarenta li quarenta 
c cincu especialistas de v:irios países latino-amcric!\'10s, entre teólogos, so
ciólogos, psicólogos e out1"OS, participarão nesse Encontro. contando ainda 
.com a assessoria de alguns e'llcc:ialistas da Europa e da América do Nor
te . A presença do Rcvmo. Padrc RC.l1é Voillaume, Fundador uos rl'mão-
2i"IIOS e Irmá7.inhas de ' J~sus, do Revrno, Pa,h-e Fr, HOlltart, Sociólogo 
belga. e da M'adre Gtlillemin, Superiora Geral das Filhas da Caridade, já 
está garantida , No que toca a viagens e hospedagem, será o Encontw 
financiado pela ADVENIAT, do Epis~opado alemão _ 

A fim de preparar o temá.-io " métndo d~ trabalho d~S5" Encontro, 
reuniu-se no Rio, nos dias 2 c 3 de! agôsto findo, uma equipe composta 
dc chilenos c hrasileiros. Teve como resultado a elaboraçao <.lo ~egu ' J1te 
prugrama, ainda que provisório : 

Durante os primeiros dias haverá tl'ahalho em plel1"rio, colocando em 
geral a J>roblemátíca da vida religiosa c do apostolado dos religiosos na 
América Latina: I) desafios da s ituação da América Latina, como con
tinente em vias de descllvnlvimcnto, à vida religiosa (aspecto s"ócio-rcli
gioso); 2) conse<jü~ncias da mcntalidade latiou-americana para a vida 
dos religiosos (aspecto psicológico) c; 3) decorrências da Gaudi·,m. et 
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Spes e da Lumen Ge"ti"", para 11 renovaçlIo da vida religiOsa (aspecto 
u,ológico) . 

Nos di"-5 restantes do Encontro trabalhar-se-á em comissões · de ~s
tudo para aprofundar os prinei pa' s problemM da vida religiosa na Amé
rica Latina e encontrar-Ihçs a solução: 1) pobreza; 2) vida comum ·e 
obediência; 3) autenticidade de vocnção e formação; 4) vida espiritual; 
5) apostolndo e; 6) govêrno. O (,!timo dia será reservado para a elabo
raçao da síntese e das condusoes, a serem comunicadas à Sagrada Con
gregação dos Religiosos e ao govêrno gemi elos institutos religiosos que 
tenhan, casa na América Latina. 

I CONVENÇAO DOS CLUBI':S SERRA DO BRASIL 

No ~ril}do de 29 a 31 de outubro v»uiouro, tia cidade do Ri" 
de Janeiro, realizar-se-á a I CONVENÇÃO DOS CLUBES SER
RA DO BRASIL, organizada pelo Clllbe Serra do Rio d'~ Jmleiro . 

. O tetmirio, a ser Jeba.tid() e·m· dnco sessões urdinárias, é o segil,:nte : 
- l,mogcml. do sacerdote no mundo ,nodenlo 
- Por que u en'asia", os seminllrias 
- O lei!!" e as dúi.rÕos do Concí#o VatiraM 11 
- O problC1oo finan ceiro das par6quúlS 
- Missão do Serra no Brasil. 
A Convenção é 11m convite a lodos os leigos católicos para 1'>11a 

uso",,!a tomada de posição em face das 'll8cessidiuJes da lfJ7eja de 
ho~. . 

A Cumissão Organizadora da Convenção lanço" m,~ Jvtanifesto 
dizendo Ido se",lido desta reunião e concluindo desta forma: 

"Missão do Serra é trabalhar para que o Padre seja visto em 
tôda a sua divina grandeza. É fazer com que, religiosos ou leigos, 
compreendamos esta grandeza e a difundamos no mundo de hoje 
Jj; colaborar na satlti fica~ão de toelos os Sacerdotes , O mundo se sal
vará, se aceitar o Sacerdote como o Cristo preseIlte, L'Omo sinal ele 
Deus na terra. 

Não seremos nós leigos os culpados pela crise sacerdotal brasi
leha, pela crise ele vocações sacerdotais, por não têrmos formado em 
nós a yerdadeira imagem do Sacerdote ? 

Vamos ao debate. A I Convellção dos Oubes Serra do Rtasi! 
está sendo convocada para isso". 

O enderêfo da Comi,ssao Orgrmisadura é : 

4.v. JUo BJ'a.Dco, 131 - 9.0 andar 
mo DE J~NE[RO (ZC-21, - GB 
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tReeet~sões rJ3 iUic(}#.ã/-icas 

JoÁo MOHANA - . AmOT e Res
ponsabUidade, AGIR, RIo de Ja
nelro, 196G, 1 vol. br., 180x1l5 
mm, 204 po . CrS 2 51Yl. 
Tôda vocacão tem sua ascética. 

Também nQuêIes que são cha.ms.
d05 à vida conjugal têm pela fren
te um oamlnho cap •• de os le"ar 
a grandes alturas. Eis o 'Ivro aue 
o~a . Se lhes c:.!l'rp.r.e. E não só a 
êles como li. muItos outros. II to<1'>8 
arlnal Que bu.cam no Evangc'ho a 
tática de conqulata da verdade, da 
confiança, do a.mOl'. 

Livro de reflexão é êlo. -prático 
e ilustrattvo ao mesmo tempo, de 
e~t.r·o suave "e npnRamento vivo, 
denso de esplrltuaJldade crI,tã. de 
profunda pslcololrln humana. Qunl 
IãmpBda a arder (assim o com
para o próprio autor). é um livro 
que esparge, págIna a página, luz 
com que melhor será dado ver, em 
algumas de suas áreas, li. face h u
mana da santidade CP. 9) . r.uzes 
no caminho dos homens e r.lt?8S 
no camjnho de DeU$ - assim está 
êle dividido - são como (lue dols 
focos fi projetar. um .em lInha ho
rIzontal. e o segundo na vertical, 
tôda a grandeza do amOr e rcs
ponsabUldade que supõe a ascese 

da vIria oou] u'!al. Dai e. reforma 
pessoal. .. a sa"tldade a dois ... 
a "-f!1)/.ão de vida a dol.~ . .. 

F"rmnl~Tlns ao fim de I'lula ca
rít:nJ<"J fJ i nd:=tm n fazer el';~~ revl
$;;t(), ('orno rpl'lITfjO t'I",laNnq!p.o ron
cebi(lo e a'J)li(!a<fo ... elo Pe. M,,1>,ma 
pm "'lTSO.lil., ref'np·t""entos e 1'p.-Nro.,. 
Muito rpf'omen-1:hrel P ~ 1~.~b1Ta. 
doq últ.lmo, doIs cnn!tulo8 ~librc 
~ m~dltn~fio .. o modo de ler a 
Dih1i". lll'c acha que a falta de 
m&flt'1cfiO cr!a V'o'Oe<'os dI> tllàa 
ordem p"ya o ",mor (o . 145) e 
km bra Q11e a Pfll!l.vr~ rlp. ne11~ ro
lor.a à nossa ti!spo.'!çrio S()Z"iOÓes 
co,,~,'etas, vlsf.a.~ na Pe., .• oa do 
Cristo . .. oue nos invade, cTl.p"an
do a/é o ilmuilo (/0 eu (o. 173). 
F..11l suma. o ?eloso e esc1'lrecldo 
""tor - um dos mais llclo' no 
Brasil - noq ensIna em"" ter 
sempre as trilhas cheias (esfórço), 
a ex~",nlo do Ol1R aconteceu no 
casamento de caná, para que 
Crl'to o])er~ o mlJao:re de n~n"n 
faltar o vinho (alegrIa) no selo 
do lar ou do ~rut;o. aue A6 o ornor 
ilnbu;('!o de responsabllldade pode 
gara.ntlr, 

B. N. 

LIVROS 

Da EdiUira. VORII, Pdl'ópolls, RJ: 

JOSÉ. Lui" lVL~RTIN DESCAL7.0 -
Um padre se Contessa, tudo do 
original espanhOl pelo Padre 
V, H. S. Lapenta, C.SS.R., 1966, 
1 vol. br., 18õx13~ mm, 190 pp. 

LAURA ClIAER - Dtllce Marta e 
o Deus de JesU3 Cristo (Coleção 
"Catequese e !"amma", n.o 1), 
1966, 1 op. br., 180>elSO mIn, 
8i pp. 

FRIn AI)EMAR SNNr>ET.OREIER, 
O.F.M. - Matutrldade Psfoo26-
glca e Relij7iosa (Coleção "VI
vêncIa Religiosa", n.· 1), 11)66, 
1 vol. br., 185x130 mm, 256 pp, 

JosÉ AUGUSTO GUlLH9N ALDu
QURIlQUI! - Cultura, educação e 
De .• envolvimento da. Educaçao 
(Coleção "Educar para a vida", 
n .O 9), 1966, 1 op. br .. 180",125 
mm, 44 pp. 
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FIlI<I TITO GR.~ l"NY. S.J\. - _. pa
d?'e Paulo Apóstolo da Unidade, 
t.rad. do original jnglê~ por Se
verino Cadorin (Ensaio biográ
fico da vocação em prol da u!li
dade do Padre Paulo Jaime 
Frand~"o, S . A ., fundador da 
Sociedade da Reconciliação c 
iniciador da oitava da Cá.tedra 
da Unidade). 1966, 1 op. br .• 
210x140 mm, 96 pp . 

PADRE '\Loí,IO DEl!05,1 COSTA ..... 
Escada de J<lCó. 1966. 1 ~·ol. br .. 
23OxleO mm, 374 pp. 

Co~cf.1..ro Ect:~n1:xIco \::\ 'I'ccu\o 
IT - Co".tU1It,ão Do;;mática 

. sôbre a Rcvclaçao Dlvilla (Edi
ção llilingiie. Vol. V). 1966. 1 
vaI. br . . 220x145 mm. 24 pp. 

CONciLIO ECl:~lJ::xl(;O VXrICA"O 
II - Dec,.eCo s~bre a Att.';dade 
Misslol1.á,·ia da Igreja (Edição 
bUíngüe. vol. VIII, 19GB. 1 vaI. 
br .. 220x145 mm. 56 pp. 

C:Oi\~c:fLIO ECUl.ll':N.r.O \,r A"lr..:\St~ 
TI - Decreto sábre O Mún1ls 

Pa.toml dos BIspos na igreja 
(Edição billnglle, VQI. VIII). 
1966. 1 vol. bl' . , 220x145 mm, 40 
pp . 

CONcíLIO ECUMÊKrco VATICAN'U 
II - Decreto sól>1'8 o Mini.térla . 
e a Vilfa dos Presbft",·os IEdi
çao billngüe. VaI. IX), 1960, 1 
vol. br .• 220x145 mm, 40 pp . 

COXdLTO EcuMÉO'nc o VATTCCAKO 
Ir - Decreto sôbrc " Atua.liza
,~ão dos RelIgiosos IEdiçao bi
língüe, Vol. X l, 1966. 1 vaI. 
bl'., 220,,145 mm, 24 pp . 

CONcÍl.1o F.CT.~){ÉN]CO V' ATIL:Al\:O 
TT - Decreto sOl>1'e a FOI'maç::io 
Sacerdotal (Edlcllo bilíngüe. 
Vol. XI) , 1966, ' 1 vol. br. • 
220x145 , 24 pp. 

Il:l J~ivraria. Duas Ci(lndcs1 S. Paulo .: 

Hl:)lRr DE L"nAC - A Oração de 
Te!lna ... 1. de Cha?'dill, tra<1. do 
Ol'ir;inal francês por Ant6nlo 
Jorge. 8.<1 .• 1 vol. bl' .• 180x125 
nun, 280 pp. 

HEVTSTJ\S 

DO nr~.I1: 

Carta aos padms - nbr!l-ma:o
-junho 1966. São Paulu . 

Cidade Nova - abrll- maJo-ju
nhc> 1966. São Pau'o. 

ccm.viV:'1:l7Jl. .... nl~i.o 19136, São 
Paulo . 

Ltturg;a. e Vida .... m::.1<)-junho 
1966. Rlo de Jan~iro . 

R.evista. Eclesiástica Bmsôle:ra 
- junhO 1988, PetrópoliS. RJ. 

O Seminúrio mala- junho 
1960. Viamão, RS. 

Sponsa Christi - j ulho-agôoto 
1966, .Petrópoli., RJ. 

Do El:1.erior: 

Boletim tio CIR.M - jnn.-abril 
1900, M é"ico, D . F . 

B,·oté,.;" - julho 1966, LisbOa . 
CommentctT,um pro Religios1s -

Ano XLVII, '11'01. XLV. fase . I. 
Rnma. 

Conciliu"m. - fevereiro e lltarco 
1966. I.isboa. 

l'rêtres aujourd'hui - j un.ho
- j ulho 1966. Scues (França). 

p,.etres diocésabl3 - junho-ju
lho 1966. ParIs. 

P"o MU1Idi V·ita - n.· 12 de 1906. 
Bruxelas . 

Ri1Oi$ta dt Pedayoçia e Sc;e .. ~a 
Reltgiose - maio-agôsto 19G6. Tu
rim (Itá.lia). 

SisteT Formatúm BuUetin -
Vol. XIr. 11.° 3. rowa (EUA). 
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