CONGREGATIO
PRO INSTITUTIS VITAE CONSECRATAE
ET SOCIETATIBUS VITAE APOSTOLICAE

Cidade do Vaticano, 16 de fevereiro de 2018
Prot. n. Sp.R. 1973/18
Aos Moderadores dos Institutos de Vida Consagrada
Aos Moderadores das Associaçòes e dos Movimentos

Carissimos,
como jà foi comunicado em diversas ocasioes, este Dicastério iniciou urna
reflexào em diversas etapas sobre o uso das expressòes "consagraçào" e "vi da
consagrada" à partir de urna leitura atenta e critica da realidade de hoje na Igreja.
Urna prime ira etapa sera apresentada no Seminario Consecratio et Consecratio
per Evangelica Consilia. Reflexàes, questàes abertas, caminhos possiveis organizado
para o pr6ximo mès de março em Roma. A finalidade deste encontro, que contarà com a
presença de alguns teòlogos canonistas e especialistas nas diversas formas de vida
consagrada, sera revisitar os temas clàssicos (consecratiolconsecratio per evangelica
consilial significado de consecrantur/ consagraçào de vida e vida de consagraçào),
delinear o que une e o que distingue as diversas formas de vida consagrada e, sobretudo,
individuar as quaestiones abertas, sobre as quais se deve continuar o caminho de
reflexào.
A segunda etapa sera o Congresso Internacional que acontecerà em Roma na
Pontificia Universidade Antonianum de 4 à 6 de mai o de 2018. O convite é destinado
aos membros de todas as formas de vida consagrada e também aos membros das
associaçòes e movimentos interessados na temàtica. Com efeito, desejamos apresentar
os frutos do Seminario e comprometer aqueles que vivem a vocaçào a se confrontarem
sobre as quaestiones destacadas nos diversos àmbitos (antropologico, carismatico,
teol6gico e juridico) para definirmos os passos para o caminho futuro. Assim, o
encontro se articularà entre momentos comuns contando com a participaçào de todos e
momentos de trabalho especifico para a Ordo virginum, a Vida monastica, os Institutos
apost6licos, as Sociedades de vida apost6lica, os Institutos seculares, os Novos
institutos e as novas formas, as Associaçòes e os Movimentos.
Para a participaçào està prevista urna contribuiçào de 180 Euros, compreendendo
as refeiçòes para os tres dias de Congresso. Dado que o numero de participantes é
necessariamente limitado, por urna questào de organizaçào, pedimos que as inscriçòes
sejam feitas até o dia 15 de abril através da ficha de inscriçào disponivel no site
www.congregazionevitaconsacrata.va
onde se encontra também a programaçào
detalhada de cada dia do Congresso e outras informaçòes uteis.
Esperando que esta Quaresma seja tempo favoràvel para voltar ao Senhor com
todo o coraçào e com toda avida, vos saùdo fraternalmente.
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José Rodriguez Carballo, O.F.M.
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