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Prot. n. Sp.R. 1736/17

A Provida Mater Ecclesia, foi um gesto revolucionário na Igreja. Os institutos seculares são
precisamente um gesto de coragem que a Igreja fez naquele momento; dar estrutura, atribuir
institucionalidade aos institutos seculares. E a partir daquele momento até hoje é tão grande o bem que
fizestes à Igreja, com coragem porque há necessidade de coragem para viver no mundo. Muitos de vós,
no vosso apartamento vão, vêm; alguns em pequenas comunidades. Todos os dias, fazer a vida de uma
pessoa que vive no mundo, e ao mesmo tempo guardar a contemplação, esta dimensão contemplativa em
relação ao Senhor e também ao mundo, contemplar a realidade, como contemplar as belezas do mundo, e
também os grandes pecados da sociedade, os desvios, todas estas coisas, e sempre em tensão espiritual...
Por isso a vossa vocação é fascinante, porque é uma vocação que está precisamente ali, onde está em
questão a salvação não só das pessoas, mas das instituições. E de tantas instituições leigas necessárias
no mundo. Por isto eu penso assim, que com a Provida Mater Ecclesia a Igreja fez um gesto deveras
revolucionário!

(Papa Francisco, Audiência aos Participantes do encontro
promovido pela Conferência Italiana dos Institutos Seculares, 10 de maio de 2014)

Caríssimos Irmãos no Episcopado,

estamos celebrando os setenta anos desde a promulgação da Constituição
Apostólica Provida Mater Ecclesia (2 de fevereiro de 1947) e do Motu Proprio Primo
Feliciter (12 de março de 1948), é uma ocasião oportuna para agradecer o Senhor pelo
dom desta vocação que chama a viver com paixão os desafios do presente, e a abraçar
o futuro com esperança.

A identidade dos Institutos seculares esclareceu-se gradualmente ao longo do
tempo, através do Magistério da Igreja com a Provida Mater Ecclesia, o Primo Feliciter, o
Código de Direito Canônico, o Magistério Pontifício desde Paulo VI até o Papa
Francisco. Continua muito atual o documento Os Institutos Seculares. Sua identidade e
sua missão, apresentado por este Dicastério na Congregação Plenária (3 a 6 de maio de
1983).

Igualmente importante é quanto os Institutos Seculares entenderam de si
mesmos através da vida das pessoas que encarnaram o carisma. Trata-se de um
percurso complexo, porque passa através de modos concretos com os quais a
secularidade consagrada soube interpretar seu estar presente e, portanto, sua missão,
no mundo e na Igreja. Um percurso que continua, porque é estritamente ligado ao
devir da Igreja e do mundo.

Apresentamos esta riqueza, objeto de nossa reflexão, para que seja
compartilhada e se torne, com o vosso ministério, Pastores, patrimônio de toda a
comunidade dos que crêem.

http://www.vatican.va/holy_father/pius_xii/apost_constitutions/documents/hf_p-xii_apc_19470202_provida-mater-ecclesia_it.html
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1. Os Institutos Seculares
O mundo dos Institutos Seculares compreende os Institutos laicais, masculinos e
femininos e Institutos clericais. A eles pertencem, desde as origens, leigos e
presbíteros que escolheram a consagração na secularidade, intuindo a fecundidade da
sequela de Cristo através da profissão dos conselhos evangélicos no tecido histórico e
social no qual a condição de leigos e presbíteros os coloca.

No mistério da Encarnaçáo
Esta vocação encontra seu fundamento no mistério da Encarnação, que chama a
permanecer na realidade social, profissional e eclesial, na qual as pessoas se
encontram a viver.
Por isto os membros dos Institutos Seculares laicais moram em lugares informais,
espalhados pelo mundo, de tal modo que a boa nova possa chegar aos lugares mais
remotos, em cada estrutura, em cada realidade. Por isto os membros dos Institutos
Seculares clericais são normalmente incardinados à própria Igreja Particular, e vivem
naquela porção de povo, com aquelas pessoas e nas situações reais daquela gente,
para compartilhar tudo, sem distinções e sem distâncias.
Os Institutos Seculares são pouco conhecidos, muitas vezes ignorados, e/ou
confundidos com os Movimentos e as Associações nos quais, às vezes, estão presentes
grupos que apresentam o mesmo dinamismo: consagração a Deus para serem
plenamente disponíveis para a realização do ideal que eles desejam propor e viver.
Tais grupos eclesiais, diferenciam-se contudo dos Institutos Seculares porque dão vida
a uma ação apostólica, pública e organizada e têm sempre, como perspetiva, uma ação
de conjunto que une padres e leigos, e leigos de todas as condições.

Síntese entre secularidade e consagraçáo
A origem dos Institutos Seculares, que se torna ao mesmo tempo busca constante e
finalidade da vida dos seus membros, é a síntese entre secularidade e consagração,
duas faces da mesma realidade.
Certamente, como toda síntese, corre-se o risco de suprimir ou desvalorizar um termo
em prejuizo de outro. Quando isto acontece, há uma perda de identidade e um
empobrecimento da secularidade da própria Igreja, com o perigo que esta perca a
prospetiva de uma relação positiva com o mundo.
É preciso vigiar para que, na formação e atuação do carisma, os Institutos Seculares
não negligenciem nem a dimensão da consagração nem a da secularidade; assim como
é necessário vigiar para que não se exigia dos membros dos Institutos Seculares uma
presença, uma missão e uma modalidade de vida que não exprima sua secularidade.

Multiplicidade de Formas
Diversas são as situações concretas nas quais os membros dos Institutos Seculares se
encontram a viver, como multíplices são aquelas que a obediência à vida requer.
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A fidelidade ao mundo implica em discernir a vontade de Deus nas exigências que
nascem do contexto cultural, familiar, profissional e eclesial e encontrar a modalidade
para dar-lhes uma resposta pessoal.
Por isto há consagrados seculares que vivem sós ou com a família; alguns Institutos,
por carisma recebido pelo fundador e reconhecido pela Igreja, contemplam também
grupos de vida fraterna (que varia segundo a norma do direito próprio e/ou obras,
cujos membros dedicam-se quase por tempo integral. Em todos estes casos, para não
trair a própria vocação é necessário manter o estilo específico da secularidade
salvaguardando os consequentes compromissos no tecido profissional, social, político,
educativo e eclesial, mas também favorecendo a alternância na gestão de eventuais
obras.

2. Consagração secular
A vida consagrada expressa-se com a profissão dos conselhos evangélicos. A via dos
conselhos evangélicos, de fato, é encaminhada a esta forma de vida que orienta a fazer
do próprio ser e da própria identidade batismal uma oferta para o serviço e a honra de
Deus. A exortação Apostólica Vita Consecrata evidencia que ela é um dom de Deus
(cf.VC. 1) e tem seu fundamento evangélico na relação especial que Jesus estabeleceu na
sua existência terrestre com alguns de seus discípulos, convidando-os não só a acolher
o Reino de Deus na própria vida, mas a colocar a própria existência ao serviço desta
causa, deixando tudo e imitando sua forma de vida. Assumir tal forma de vida é
possível só na base de uma vocação específica e em força de um peculiar dom do
Espírito. Esta especial sequela de Cristo, em cuja origem está sempre a iniciativa do Pai
tem, portanto, uma conotação essencialmente cristológica e pneumatológica,
expressando assim, de modo particularmente vivo, o caráter trinitário da vida cristã, da
qual antecipa, de alguma forma, a realização escatológica à qual toda a Igreja tende (cf.
VC, 14).
A consagração secular, portanto, é uma forma de vida consagrada no sentido pleno e
total. Não é de forma alguma algo no meio do caminho entre a consagração religiosa e
a consagração batismal.

Coram ecclesia – Junto à Igreja
A vida consagrada num Instituto secular é essencialmente consagração a Deus não
somente interna, mas externa, coram ecclesia - junto à Igreja, numa instituição aprovada
pela Igreja. Com a profissão dos conselhos evangélicos, vividos no quotidiano, os
membros se colocam, individualmente, dentro da história como semente de novos
horizontes e antecipação da comunhão entre Deus e o homem.
A pertença a um Instituto secular, aprovado por um Bispo ou pela Santa Sede, implica
numa escolha que envolve todas as dimensões da existência humana e que dura por
toda a vida, independentemente do tipo de incorporação definido nas constituições; é
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um compromisso a seguir Cristo, assumindo aquela proposta de vida que o Instituto
prevê.
Exatamente por não se tratar de uma consagração individual, mas de uma vocação a
compartilhar e encarnar um carisma reconhecido como bem eclesial, entre o Instituto
e o membro individual se estabelece uma relação fundante. O Instituto é uma
fraternidade que ajuda e suporta a vocação dos membros, é um lugar de formação e
de comunhão, é uma ajuda concreta para perseverar na própria vocação. Cada
consagrado e consagrada, de sua parte, ao encarnar a regra de vida expressa aquele
dom vivo e vital que o Espírito ofereceu à Igreja.

3. Secularidade consagrada
É à luz da Revelação que o mundo aparece como saeculum: não existe na vida um
espaço do sagrado e um do profano, um tempo para Deus e um tempo para os fatos
grandes e pequenos da história. O mundo e a história são história de salvação, motivo
pelo que os membros dos institutos vivem como contemplativos no mundo, ao lado
de cada homem, com simpatia e dentro de cada acontecimento, com a confiança e a
esperança que derivam de uma relação fundante com o Deus da história.
Por isto o permanecer no mundo é fruto de uma escolha, uma resposta a um chamado
específico: é assumir esta dimensão do estar dentro, do estar ao lado, do olhar ao
mundo como realidade teológica, na qual se entrelaçam a dimensão histórica e a
dimensão escatológica.
Isto requer um importante desenvolvimento daquela qualidade humana, tão
proclamada hoje, que é a capacidade de co-participação.

Viver dentro
Uma co-participação responsável e generosa que poderíamos definir, com uma
expressão mais simples, como capacidade de viver dentro:
– dentro do coração: naquele mundo de afetos, de sentimentos, de emoções e de
reações que se acendem na rede das relações interpessoais e naquela convivência
que forma o tecido do viver quotidiano;

– dentro da casa: conhecendo e sofrendo os problemas familiares como os do
nascimento e da morte, da doença e da organização da vida quotidiana; os da feira,
do condomínio;

- dentro das estruturas: na dificuldade das contradições, na tentação de ir contra a
consciência, na confusão das rivalidades;

- dentro das situações: no empenho contínuo do discernimento, na perplexidade das
escolhas, às vezes marcadas pelo sofrimento;

- dentro da história: na assunção de responsabilidades no âmbito social, econômico,
político, na atenção aos sinais dos tempos, no compartilhar o risco comum, no
árduo empenho da esperança.
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4. Consagração secular do sacerdote
A consagração secular do sacerdote é parte integrante do carisma dos Institutos
Seculares. “Os membros clérigos auxiliam seus irmãos com uma caridade apostólica
peculiar, através do testemunho da vida consagrada, principalmente no presbitério, e
trabalham, no meio do povo de Deus, para a santificação do mundo com o próprio
ministério sagrado” (Can. 713 § 3).
A secularidade dos clérigos membros dos Institutos Seculares é garantida pela sua
diocesanidade, que os liga ao território da Igreja particular, com sua população, sua
história e suas dinâmicas de vida, das quais eles são participantes intimos. Os
membros dos Institutos Seculares Clericais estão, portanto, sob a autoridade do bispo
diocesano que, porém, deve favorecer e não obstruir o que se refere à vida consagrada
no seu Instituto, principalmente quando se requer que eles sirvam o Instituto com o
serviço da autoridade (cf. Diretório para o ministério e a vida dos presbíteros, 35). A espiritualidade
deles é essencial e principalmente a do clero diocesano, reforçada e enriquecida, como
emerge muitas vezes dos documentos do Magistério, pela pertença ao Instituto, que
lhes permite promover, dentro do clero diocesano, condições de comunhão e do viver
com humildade e disponibilidade o próprio serviço.
Para eles podemos identificar duas tarefas particulares: servir a fraternidade;
proporcionar a santificação do mundo.
Servir a fraternidade. Um modo valioso para tornar concreta a secularidade, a relação
com o mundo, é a de testemunhar a fraternidade de Jesus Cristo. Esta fraternidade é
muitas vezes prejudicada nas famílias e até mesmo nas comunidades cristãs. Para
servir a fraternidade, o sacerdote secular deve conhecer verdadeiramente as pessoas a
ele confiadas, entrando na atitude de Jesus: “[…] conheço minhas ovelhas, e elas me
conhecem, assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, e dou minha vida pelas
ovelhas” (João 10,14-15).
Para a santificação do mundo. Particularmente relevante é o segundo ponto: “trabalhar
para a santificação do mundo com o próprio ministério sagrado” (Can. 713 § 3). Ele
implica na instauração de uma relação certa da Igreja com o mundo, em servir o Reino
de Deus e no cuidar da criação. Este objetivo empenha os sacerdotes seculares a
manterem uma viva sensibilidade em relação às pessoas aflitas pelas diversas
pobrezas emergentes, acompanhando todos aqueles que vivem a própria fe no
coração dos compromissos humanos. É principalmente através da Eucaristia que o
sacerdote secular entra de modo peculiar na oferenda que Cristo leva ao Pai e é capaz
de administrar a graça que vem para regenerar a humanidade.

5. Desafios
Tensão constante à profecia. Profecia é sobretudo um estilo, um estilo de vida que
deveria ser, por si próprio, contestação à vida mundana, por ser um modo alternativo
de viver e de se relacionar: o modo do Evangelho. A profecia está no chamado a não
temer nenhum lugar e nenhuma situação, aliás, a ler e colaborar para o cumprimento
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da história da salvação exatamente a partir de onde a pessoa se encontra no limite da
exclusão, sofre a indiferença, é esvaziada de sua dignidade.
A profecia está na chamada a evidenciar o positivo dentro de qualquer situação, a
reavaliar todas aquelas virtudes humanas que tornam verdadeiro qualquer tipo de
relação e solidário o empenho por um mundo novo.
A profecia implica discernimento e criatividade suscitados pelo Espírito:
discernimento como esforço de entender, de interpretar os sinais dos tempos,
aceitando a complexidade determinada pelo “já e ainda não”, a fragmentação e a
precariedade do nosso tempo; criatividade como capacidade de imaginar novas
soluções, de inventar respostas inéditas e mais adequadas às novas situações que se
nos deparam, ou até mesmo apenas de “iniciar processos” (EG 223). Fazer-se
companheiros da humanidade em caminho é uma realidade teológica.

Espiritualidade de síntese. Tensão constante ao operar uma síntese entre o amor de Deus
e o amor do mundo. Enraizados na Palavra, cidadãos do mundo e contemporâneos do
próprio tempo, os membros dos Institutos Seculares são chamados a operar em
discernimento contínuo, uma síntese, sempre provisória e sempre a ser renovada,
entre a Palavra de Deus e a história, entre as exigências do reino que já é e que não é
ainda.
É uma espiritualidade de síntese entre os critérios que vêm do alto, da Palavra de
Deus, e os critérios que vêm de baixo, da história humana. Nesta dimensão de
fronteira, o desejo é o de olhar o homem com os olhos de Deus. Um enlace
indissolúvel que requer a mesma totalidade de dom e de paixão por Deus e pelo
humano. O crescimento no amor de Deus conduz inevitavelmente os membros dos
Institutos Seculares a um crescimento no amor pelo mundo e vice-versa.

Tensão de comunhão. Tensão constante ao diálogo e à comunhão: é a espiritualidade da
encarnação conjugada com o mistério da Trindade que pressiona-urge os membros dos
Institutos Seculares a serem peritos de diálogo e por isto artífices de comunhão com
qualquer realidade humana e eclesial.
É vocação a ser, em Cristo, sacramento do amor de Deus no mundo, sinal visível de
um amor invisível que em tudo penetra e tudo quer redimir para reconduzir tudo à
comunhão Trinitária, origem e realização última do mundo.
Homens e mulheres de comunhão que aperfeiçoaram a capacidade de escuta do outro
e do diferente, que não fogem perante a tensão ou as divergências, sempre dispostos a
iniciar processos de paz, capazes de “buscar juntos o caminho, o método, deixando-se
iluminar pela relação de amor entre as três Pessoas Divinas como modelo de toda a
relação inter-pessoal” (Papa Francisco, Carta Apostólica A todos os consagrados por ocasião do Ano da
Vida Consagrada)

Tensão na pluralidade. Tensão constante à unidade nas diferenças. Mergulhados na
história deste tempo, cuja mistura de povos e culturas constitui um dos desafios e das
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oportunidades mais evidentes, os Institutos Seculares devem acertar as contas com a
fadiga e a beleza de harmonizar unidade e diferenças. E isto acontece também dentro
de cada Instituto, quando a intergeracionalidade e a internacionalidade requerem
confiar ao grande Artista, ao grande Mestre da unidade nas diferenças que é o
Espírito Santo (Papa Francisco, Aos sacerdotes e consagrados, Milão, 25 de março de 2017), para
propor uma formação e um estilo de missão capazes de suportar de modo
personalizado o caminho de cada membro.

Maria, Mãe do Verbo Encarnado, ajude os membros dos Institutos Seculares a não
renunciar ao realismo da dimensão social do Evangelho e a construir a comunhão no
mundo contemporâneo através da mística do viver juntos (cf EG 87-88).
Mulher da intercessão, acompanhe as pessoas consagradas a penetrar “no Pai e
descobrir novas dimensões que iluminam as situações concretas e as mudam” (cf EG
283). Discípula que guarda no coração “a passagem de Deus na vida de seu povo”
(Papa Francisco, Homilia de 1° de janeiro de 2017) encoraje a obra daqueles que, na escuta do
Espírito, geram vida na história dos povos, constroem a Igreja com a verdade na
caridade (Papa Francisco, Profissão de fé com os Bispos da CEI, 23 de maio de 2013).

Com fraterna proximidade.

Cidade do Vaticano, 4 de junho de 2017
Solenidade de Pentecostes

João Braz Card. de Aviz
Prefeito

 José Rodríguez Carballo, O.F.M.
Arcebispo Secretário



Congregação para os Institutos religiosos e seculares (CRIS)

institutos seculares: a sua identidade e sua
missão

Documento para a Assembleia Plenária de 3-6 dias de Maio de
1983

Na Igreja, desde 1947, eles têm o seu lugar desses institutos de vida
consagrada, por causa de sua nota distintiva, eles foram informados Secular: a
Igreja reconheceu e aprovou-os, e eles participam ativamente, de acordo com a
sua vocação, sua missão sacramento universal de salvação.

Paulo VI disse que, tendo em conta a doutrina do Concílio que a Igreja "tem
uma autêntica dimensão secular" , inerente à sua natureza e missão interna,
que está profundamente enraizada no mistério do Verbo encarnado "(2 de
fevereiro 1972).

Bem, nesta Igreja, mergulhou e espalhados entre os povos, neste mundo e no
mundo, Institutos Seculares "aparecem como instrumentos providenciais para
incorporar este espírito e enviá-lo para toda a Igreja" (ibid).

No radicalismo do seguimento de Cristo, vivo e profissão dos conselhos
evangélicos, "consagrada laicidade expressa e realiza em um encontro
privilegiado de construção harmoniosa-se do Reino de Deus e para a
construção da cidade temporais, o anúncio explícito de Jesus na evangelização
e às necessidades Christian do desenvolvimento humano integral " (E. Pironio,
23 de agosto de 1976).

Através de sua fisionomia de cada instituto, é a partir dessa união característica
comum de consagração e de laicidade que são definidos na Igreja, os Institutos
Seculares.

Para fornecer informações suficientes sobre eles, nas páginas a seguir alguns
dados históricos são expostos, a reflexão teológica, e elementos jurídicos
essenciais.

parte I

apresentação histórica

institutos seculares baseadas em uma visão eclesial destacada pelo Concílio
Vaticano II. Ele diz com autoridade o Papa Paulo VI: "Os Institutos Seculares
deve ser visto na perspectiva em que o Concílio Vaticano II apresenta a Igreja



como uma realidade viva, visível e espiritual (. Cfr LG 8), que vive e se
desenvolve na história (cfr. ibid.) " .

"Você não pode ver a coincidência profunda e providencial entre o carisma dos
Institutos Seculares e que tem sido uma das linhas mais importantes e mais
clara do Conselho:. A presença da Igreja no mundo Na verdade, a Igreja
acentuou fortemente a diferentes aspectos de sua relação com o mundo
afirmou claramente que parte do mundo, que se destina a servir, que deve ser
a alma e fermento, pois chamado para santificar e consagrá-la e refletir sobre
ela os valores supremos de justiça, de 'amor e paz " (2 de fevereiro 1972).

Estas palavras não são apenas um reconhecimento programático autoridade
dos Institutos Seculares, mas também oferecer uma leitura de sua chave
história, apresentados a seguir, de forma resumida.

1. Antes do "Provida Mater" (1947)

Há uma pré-história dos Institutos Seculares, como havia nas tentativas
anteriores de formar associações semelhantes com os institutos seculares
atuais; alguns aprovação a essas associações deu o decreto Ecclesia
Catholica (11 de agosto, 1889), que, no entanto, admitiu a eles apenas uma
consagração privada.

Foi especialmente durante o período de 1920-1940 que, em várias partes do
mundo, o Espírito causada diferentes grupos de pessoas, que sentiram o ideal
de entregar-se incondicionalmente a Deus restante do mundo a operar dentro
dele para ' vinda do Reino de Cristo.

O Magistério da Igreja é feita sensível à propagação deste ideal, que por volta
de 1940 ele encontrou maneira de especificar mesmo em reuniões de alguns
desses grupos.

O Papa Pio XII fez investigar todo o problema e, na conclusão de um grande
estudo, promulgou a Constituição Apostólica Provida Mater.

2. A partir do "Provida Mater" do Concílio Vaticano II

Os documentos que deram reconhecimento às associações que "Institutos
Seculares" foram nomeados em 1947 são:

- Provida Mater : Constituição Apostólica contendo uma "peculiaris lex",
fevereiro 1947;

- Primeiro Felicite r: Letter "Motu Proprio", 12 de março de 1948;

- Cum Sanctissimus : Instrução da Sagrada Congregação para os Religiosos,
19 de março de 1948.



Complementares entre si, esses documentos contêm ambos reflexões
doutrinárias e disposições legais, com elementos já claras e suficientes para a
definição de novos institutos.

Estas continham, além disso, não poucas diferenças entre eles, em particular
devido aos diferentes fins apostólicos:

- para alguns, era a de uma presença no ambiente social para um testemunho
pessoal a um compromisso pessoal com direto a Deus realidades terrenas (a
"penetração" Institutos);

- para os outros, foi a um apostolado mais explícito e não excluindo o aspecto
comunitário, mesmo com eclesial direta ou compromisso operacional bem-estar
(Institutos de "colaboração").

A distinção, no entanto, nem sempre foi tão claro, tanto assim que o mesmo
instituto poderia ter ambos os fins.

3. O ensinamento do Concílio Vaticano II

a) Nos documentos conciliares, os Institutos Seculares são explicitamente
mencionado algumas vezes, e o único texto dedicado a eles professam
nenhuma. 11 de Perfectae Caritatis.

Neste texto são, em síntese, recordou as características essenciais, de modo a
confirmar a autoridade do Conselho. Na verdade, é dito que:

- Institutos Seculares não são institutos religiosos: esta definição negativa exige
para evitar confusão entre os dois: Institutos Seculares não são uma forma
moderna de vida religiosa, mas uma vocação e uma forma original de vida;

- eles exigem "veram et completam consiliorum evangelicorum
professionem" Eles são, portanto, não redutível a associações ou movimentos
que, por uma resposta à graça baptismal, enquanto viver o espírito dos
conselhos evangélicos, não professam-los para eclesiasticamente reconhecida;

- nesta profissão, a Igreja marca os membros dos Institutos Seculares com a
consagração que vem de Deus, que pretendem dedicar-se totalmente na
caridade perfeita;

- a mesma profissão saeculo acontece no mundo, na vida secular: Este item
qualifica de perto o conteúdo dos conselhos evangélicos e determina o modo
de implementação;

- daí a "natureza própria e peculiar" dessas instituições é secular;

- Finalmente, e como resultado, apenas a fidelidade a esta fisionomia que lhes
permitirá exercer esse apostolado "ad quem exercendum orta sunt "; isto é, o
apostolado que os qualifica para o seu propósito e que está a ser "em ac



saeculo veluti ex saeculo" :. no mundo, na vida secular, e de dentro do mundo
(cfr Primeira feliciter, II: fazer uso das profissões, atividades, formas, lugares,
circunstâncias, correspondente ao estado secular).

Da nota particular, no número 11 da Perfectae Caritatis , a recomendação de
um treinamento completo "in rebus divinis et Humanis", porque esta vocação é
a realidade muito exigente.

b) Na doutrina dos Institutos Seculares Vaticano II tem encontrado muitas
confirmações de sua intuição fundamental e muitas orientações programáticas
específicas.

Entre as confirmações: a afirmação da vocação universal à santidade,
dignidade e responsabilidade dos leigos na Igreja e, especialmente, que "Laicis
índoles saecularis própria peculiaris et est" (LG 31: O segundo parágrafo deste
número parece repetir não só a doutrina mas também algumas expressões do
Motu proprio Primo feliciter).

Entre as diretrizes programáticas específicas: o ensino da Gaudium et Spes
sobre a relação da Igreja com o mundo contemporâneo, e a tarefa de estar
presente em realidades terrenas com respeito e sinceridade, operandovi para
sua orientação a Deus.

c) Em resumo: o Concílio Vaticano II para os Institutos Seculares tiveram
elementos de ambos para aprofundar sua realidade teológica (consagração e
secularidade), tanto para esclarecer seu curso de ação (a santificação dos seus
membros e da presença transformadora no mundo ).

Com a Constituição Apostólica Regimmini Ecclesiae (15 de agosto 1967), em
aplicação do Conselho, a Sagrada Congregação mudou seu nome: "pro et
Religiosis institutis saecularibus" . É mais um reconhecimento da dignidade de
institutos seculares e sua distinção daqueles religiosa. Isso resultou na
Sagrada Congregação para o estabelecimento de duas seções (enquanto que
anteriormente os Institutos Seculares operado um "Office"), dois secretários,
com poderes distintos e autónomos sob a orientação de um prefeito e um
secretário.

4. Depois do Vaticano II

A reflexão sobre Institutos Seculares foi enriquecida pelas contribuições que
vieram de dois grupos de ocasiões, em um integrantisi sentido entre eles a
primeira chance, existencial, é dada por reuniões periódicas entre os próprios
institutos; a segunda, do tipo doutrinal, é constituída sobretudo a partir dos
discursos que os Papas têm abordado a eles. A Sagrada Congregação para a
sua parte interveio com perguntas e reflexões.

A) Reuniões dos Institutos



convenções do estudo já havia sido promovido antes, mas em 1970 foi
convocada a primeira conferência internacional com a participação de quase
todos os institutos seculares legitimamente erigida.

Esta conferência também expressou uma comissão que iria estudar e propor o
status de uma Conferência Mundial dos Institutos Seculares (CMIS =), estatuto
que foi aprovado pela Sagrada Congregação, que reconheceu oficialmente a
Conferência por decreto especial (23 de Maio 1974).

Depois de 1970, os Chefes de Institutos Seculares encontraram-se na reunião
em 1972 e depois a cada quatro anos, em 1976 e 1980. E 'já agendada a
reunião de 1984.

Estas reuniões têm sido responsáveis   por lidar com questões de interesse
directo para os Institutos, tais como os conselhos evangélicos, a oração secular,
a evangelização como uma contribuição para "mudar o mundo a partir de
dentro."

Mas eles também tiveram, e acima de tudo, o mérito de coleta Institutos entre
os dois para compartilhar uma experiência tanto para um debate aberto e
sincero.

A comparação foi muito apropriado porque:

- metas apostólicas ao lado Institutos totalmente seculares (operando "em
saeculo et ex saeculo" ), havia outros com atividades institucionais também
intra-eclesial (por exemplo Catequese.);

- junto a escolas que incluíram o compromisso apostólico através do
testemunho pessoal, tendo outros trabalhos ou tarefas a serem realizadas para
a frente como um compromisso da comunidade;

- lado a maioria dos Institutos leigos que definido secularity como uma
característica de leigos, havia material ou misto Institutos que deu relevo à
secularity da igreja como um todo;

- com os Institutos clericais necessárias, que viram a sua presença secular no
presbitério local e, portanto, incardinação na diocese, outros tinham foi
incardinado na sua própria.

Usando as reuniões seguintes, que foram repetidos até mesmo a nível nacional
e na América Latina e na Ásia, em um nível continental, o conhecimento de si
trouxe diversidade aceitar Institutes (o chamado "pluralismo"), mas com '
preciso esclarecer os limites dessa mesma diversidade.

As reuniões, em seguida, ajudou a instituição para entender melhor a si
mesmos (como uma categoria, bem como instituições individuais), para corrigir
algumas incertezas, e promoção de investigação conjunta.



B) discursos dos Papas

Pio XII tinha falado com Institutos temporais individuais, e tinha tratado nos
discursos na vida de perfeição. Mas, quando os institutos começaram suas
conferências ou reuniões mundiais, com cada reunião que ouviram as palavras
do Papa Paulo VI, em 1970, 1972, 1976; Giovanni Paolo II em 1980. Estes
discursos são adicionados aos proferida por Paulo VI em XXV e aniversário
XXX da Provida Mater (2 de fevereiro de 1972 e 1977).

Discursos cheios de doutrina, que ajudam a definir melhor a identidade dos
Institutos Seculares. Entre os muitos ensinamentos, é suficiente aqui para
recordar algumas das declarações:

a) Existe uma coincidência entre o carisma dos Institutos Seculares e da linha
de conciliar a presença da Igreja no mundo, "eles devem ser testemunhas
qualificados, cópias do fornecimento e da missão da Igreja no mundo" (Paulo
VI, 2 de fevereiro de 1972) .

Isso requer uma forte tensão rumo à santidade, e uma presença no mundo que
leva a sério a ordem natural para ser capaz de trabalhar para a sua realização
e para a sua santificação.

b) A vida de consagração a Deus e na vida concreta dos conselhos, deve ser
sim um testemunho de vida após a morte, mas se tornando proposta e
exemplar para todos: "conselhos evangélicos um novo significado, de especial
relevância ao longo do tempo esse " (Paulo VI, 2 de fevereiro de 1972), e sua
força é inserido " no meio dos valores humanos e temporais " (id., 20 de
setembro de 1972).

c) Daí resulta que a laicidade, o que indica a criação desses institutos no
mundo, "não apenas uma condição sociológica, um fato externo, tão bem uma
atitude" (Paulo VI, 2 de fevereiro de 1972), uma consciência : "a sua condição
existencial e sociológica se torna a sua realidade teológica, é sua maneira de
perceber e testemunha a salvação" (id, 20 de setembro de 1972.).

d) Ao mesmo tempo, a consagração em institutos seculares deve ser tão
autêntica quanto a fazer verdade que "é no fundo de seus corações que o
mundo está consagradas a Deus" (Paulo VI, 2 de fevereiro de 1972); Para
tornar possível "explicitamente que dirigem assuntos humanos de acordo com
a bemaventuranças evangélicos" (id., 20 de setembro de 1972). Ele "deve
impregnar toda a vida e todas as atividades diárias"(Giovanni Paolo II, 28 de
agosto de 1980).

É, portanto, um caminho fácil: 'É um caminhar difícil, como o espírito "alpinistas
(Paulo VI, 26 de setembro 1970).

e) Os Institutos Seculares pertencem à Igreja "de uma forma especial de
secular consagrada" (Paulo VI, 26 de setembro de 1970) e "a Igreja precisa de
seu testemunho" (id., 2 de fevereiro de 1972), e "grandes expectativas" deles



(Giovanni Paolo II, 28 de agosto 1980). Eles devem "cultivar e melhorar, para
ter sempre o coração e especialmente a comunhão eclesial " (Paulo VI, 20 de
setembro de 1972).

f) A missão para a qual Institutos Seculares são chamados é "mudar o mundo a
partir de dentro " (Giovanni Paolo II, 28 de agosto 1980), tornando-se seu
fermento vivificante.

C) O compromisso da congregação

Durante este período, a Sagrada Congregação tornou-se presente a todos os
Institutos Seculares através das suas intervenções.

.. O Pironio eminente prefeito Cartão Antoniutti e voltaram-se para os institutos,
em várias ocasiões, discursos e mensagens; e do Departamento transmitiu
suas contribuições de reflexão, e em particular os quatro seguintes:

a) Reflexões sobre os Institutos Seculares (1976). É um estudo elaborado por
uma comissão especial, criada por Paulo VI em 1970. Chamá-lo
um "documento de trabalho" , pois oferece muitos elementos clarificadores,
mas sem a intenção de ter a última palavra.

E 'isso dividido em duas seções. A primeira, mais conciso, contém algumas
afirmações teológicas de princípio, úteis na compreensão do valor da laicidade
consagrada. A segunda parte é mais extensa, descreve Institutos Seculares de
sua experiência, e também toca em questões legais.

b) As pessoas casadas e Institutos Seculares (1976). Os Institutos são
informados sobre a reflexão feita dentro da Sagrada Congregação. Isso
confirma que o conselho evangélico da castidade no celibato é um elemento
essencial da vida consagrada em um Instituto Secular; Ele é exposto à
possibilidade de associação das pessoas casadas como membros em sentido
lato, e espera-se o surgimento de associações especiais.

c) A formação em Institutos temporais (1980). Para oferecer ajuda em relação à
grave comprometimento da formação de membros dos Institutos Seculares, foi
preparado o presente documento. Ele contém as principais recalls, mas
também sugere linhas concretas, tiradas da experiência.

d) O temporal Institutos e os conselhos evangélicos (1981). É uma carta
circular, com o qual você chamar o ensinamento da Igreja sobre a essência dos
conselhos evangélicos de castidade, pobreza e obediência, e sobre a
necessidade de determinar os vínculos sagrados pelos quais eles são
contratados, o seu conteúdo e o modo de aplicação, porque eles são
adequados à condição de laicidade.

5. O novo Código de Direito Canônico (1983).



Uma nova fase começa com a promulgação do novo Código de Direito
Canônico, que também contém os Institutos Seculares legislação sistemática e
atualizada. É no Livro II, na secção dedicada aos Institutos de Vida
Consagrada.

Os principais elementos das normas legais dadas pelo Código são
apresentados a seguir, depois de uma breve revisão dos fundamentos
teológicos que têm gradualmente descritos ou especificados ao longo da curta
história dos Institutos Seculares.

PARTE II

Fundamentos teológicos

A teologia dos Institutos Seculares é considerável informação já nos
documentos pontifícios Provida Mater e Primo feliciter, em seguida, alargado e
aprofundado pela doutrina conciliar e ensinamento dos Papas.

estudo diversas contribuições também veio por especialistas; No entanto, deve-
se dizer que a investigação teológica não tenha sido esgotada.

Então aqui é realmente apenas um lembrete dos aspectos fundamentais dessa
teologia, trazendo essencialmente o estudo elaborado por uma comissão
especial e tornado público em 1976 com a aprovação do Papa Paulo VI.

1. O mundo como "Century"

Deus de amor criou o mundo com o homem em seu centro e ápice e entregue
o seu juízo sobre a realidade criada: "valde bona" (Gn 1:31). Para o homem,
feito na Palavra à imagem e semelhança de Deus e chamados a viver em
Cristo na vida íntima de Deus, ela é confiada a tarefa de liderar através da
sabedoria e da ação todas as organizações para a realização deste último
fim. O destino do mundo está, portanto, ligada à do homem e, portanto, o
mundo é a palavra para descrever "a família humana com a universalidade das
coisas em que se vive" (GS 2), em que ela opera.

Como resultado, o mundo está envolvido na queda inicial do homem e "sujeita
à vaidade" (Rm 8:20); mas assim é a sua redenção realizada por Cristo,
Salvador da humanidade, que é feita a partir Ele por graça, o Filho de Deus
novamente e capaz como participantes de Sua Paixão e Ressurreição de viver
e trabalhar no mundo de acordo com o plano de Deus, para o louvor da sua
glória (cf. Ef 1,6 e 12 14).

E 'à luz da Revelação que o mundo aparece como 'saeculum'. O século é o
mundo resultante desta queda inicial do homem, "este mundo " (1 Cor 07:31),
sujeitos ao domínio do pecado e da morte, tem que tomar a ordem, e se opõe à
"nova era" (aion ), para a vida eterna inaugurada pela morte e ressurreição de
Cristo. Este mundo continua bem, da verdade e da ordem essencial, que vêm
de sua condição de criatura (cfr GS 36.); no entanto afetada pelo pecado, ele



não pode salvar a si mesmo, mas é chamado para a salvação trazida por Cristo.
(2,13,37,39 GS), que é comemorado na participação no mistério pascal de
homens regenerados pela fé e pelo batismo, e incorporado no Church.

Tal salvação acontece na história humana e penetra de sua luz e
força; estendeu a sua acção a todos os valores criados para discerni-los e
salvá-los de sua própria ambigüidade depois do pecado (cfr. GS 4), com vista a
resumir a nova liberdade dos filhos de Deus (cfr. Rom 8,21).

2. Novo relatório dos batizados com o mundo

A Igreja, a sociedade de homens nascidos de novo em Cristo para a vida
eterna, é, portanto, o sacramento da renovação do mundo que vai certamente
ser preenchido pelo poder do Senhor na consumação do "século" com a
destruição de todo o poder do diabo, pecado e morte, e a sujeição de todas as
coisas a Ele eo Pai (cf .. I Co 15, 20, 28). Através de Cristo, na Igreja, homens
marcados e animada pelo Espírito Santo, eles são feitos em um "sacerdócio
real" (1 Pt 2,9) que eles mesmos, seus negócios e seu mundo oferecem para a
glória do Pai (cf .. LG 34).

Desde Batismo é, portanto, para cada cristão uma nova relação com o
mundo. Com todas as pessoas de boa vontade, ele também está envolvido na
tarefa de construção do mundo e contribuir para o bem da humanidade,
operando sob a legítima autonomia das realidades terrenas (cfr. GS 34 e 36). A
nova relação com o mundo de fato não diminui em nada a ordem natural e, se
se trata de uma ruptura com o mundo em oposição à vida realidade da graça
ea expectativa do Reino eterno, ao mesmo tempo, implica a vontade de
trabalhar na caridade de Cristo a salvação do mundo, que é levar as pessoas
para a vida de fé e arrumar como possíveis realidades temporais segundo o
plano de Deus, para que eles ser¬vano ao crescimento do homem em graça
para a vida eterna (cfr. AA 7 ).

E 'viver esta nova relação com o mundo que os batizados cooperar em Cristo
para sua redenção. Então laicidade de um batizado, visto como existência
neste mundo e participar de suas diversas atividades, só pode ser
compreendido no contexto desta relação essencial, qualquer que seja sua
forma concreta.

3. Diversidade da concretamente viver a relação com o mundo

Todos viver esta relação essencial com o mundo e deve alcançar a santidade,
que é a participação na vida divina na caridade (cfr. LG 4c). Mas Deus distribui
seus dons a cada um "segundo a medida do dom de Cristo" (Ef 4,7).

Deus é soberanamente livre na distribuição de seus dons. O Espírito de Deus
em sua livre iniciativa distribui-los "a cada um como quer" (1 Cor 12:11), tendo
em vista a boa de indivíduos, mas, ao mesmo tempo, o total de toda a Igreja e
de toda a humanidade.



E 'precisamente por causa desta riqueza de dons que a unidade fundamental
do Corpo místico que é a Igreja, manifesta-se na diversidade complementar de
seus membros, vivendo e trabalhando sob a ação do Espírito de Cristo, para a
edificação seu corpo.

A chamada universal à santidade na Igreja é de fato cultivadas várias espécies
de vida são muitas funções (cfr. LG 41), de acordo com várias vocações
específicas. Essas vocações diferentes do Senhor acompanha os dons que
nos permitem viver, e eles, em reunião com a resposta livre do povo, despertar
diferentes formas de realização. Vários então torna-se também as maneiras
pelas quais os cristãos estão a implementar a sua relação baptismal com o
mundo.

4. Seguir a Cristo na prática dos conselhos evangélicos

Seguir a Cristo cuida de cada cristão uma preferência absoluta para Ele, se
necessário até ao martírio (cfr. LG 42). Mas Cristo convida alguns dos seus
fiéis a segui-lo incondicionalmente para dedicar-se totalmente a ele e à vinda
do reino dos céus. É uma chamada para um ato irrevogável que envolve a
doação total de si mesmo a pessoa de Cristo para compartilhar sua vida, sua
missão, seu destino, e, como condição, a abnegação, a vida conjugal e bens
materiais.

Esta renúncia é vivida por aqueles chamados como condição para aderir sem
obstáculo absoluto ao Amor que atende-los em Cristo, de modo a permitir-lhes
entrar mais profundamente no movimento deste amor para a criação: "Deus
amou o mundo que deu o seu Filho único "(Jo 3:16), porque através dele o
mundo é salvo. porque tal decisão, de sua totalidade e finalidade que atender
às necessidades de amor, toma a forma de uma promessa absoluta de
fidelidade a Cristo. É, evidentemente, supõe a promessa de batismo para viver
como um fiel de Cristo, mas é distinto aperfeiçoá-lo.

Por seu conteúdo, esta decisão radicaliza os batizados com o Relatório
Mundial, como a renúncia ao modo comum de "usar este mundo" atesta o seu
valor, e provisória e anuncia a vinda do Reino escatológico (cfr. 1 Co 8 , 31).

Na Igreja, o conteúdo deste doação foi feita explícita na prática dos conselhos
evangélicos (consagrada castidade, pobreza, obediência), viveu em várias
formas de concreto, espontâneas ou institucionalizados. A diversidade dessas
formas é devido às diferentes formas de trabalhar com Cristo na salvação do
mundo, que podem ir desde a sua separação efectiva de certas formas de vida
religiosa, até que aquilo que é a presença típico de membros de institutos
seculares.

A presença deste último no meio do mundo significa uma vocação especial
para uma presença salvífica, que é exercido no testemunho de Cristo e em
actividades destinadas a reordenar as coisas temporais de acordo com o plano
de Deus. Para esta atividade, profissão dos conselhos evangélicos tem um
significado especial para a libertação dos obstáculos (soberba, avareza) que
nos impedem de ver e implementar a ordem querida por Deus,



5. Eclesialidade a profissão de conselhos evangélicos Consagração

Cada chamada para seguir a Cristo é um chamado à comunhão de vida em
Deus e na Igreja.

Portanto, a prática ea profissão dos conselhos evangélicos da Igreja têm sido
implementadas não só individualmente, mas montagem em comunidades
inspiradas pelo Espírito Santo através do carisma dos fundadores.

Essas comunidades estão intimamente ligados à vida da Igreja animada pelo
Espírito Santo e, portanto, confiada ao discernimento e julgamento da
Hierarquia que verifica o carisma, os admite, aprova e envia reconhecendo a
sua missão de ajudar a construir o Reino de Deus.

A doação total e definitiva de Cristo feita pelos membros desses institutos é,
então, recebidos em nome do representante da Igreja de Cristo, e na forma por
ela aprovado, pelas autoridades constituiu, a fim de criar um vínculo sagrado
(cfr. LG 44) . Na verdade, aceitar a doação de uma pessoa, as marcas da
Igreja em nome de Deus com uma especial consagração como pertencendo
exclusivamente a Cristo e sua obra de salvação.

No batismo é a consagração sacramental e homem importante, mas pode ser
vivida em seguida, de uma forma mais ou menos "profunda e íntima ." A firme
decisão de responder ao chamado especial de Cristo, entregando totalmente a
sua existência livre e desistir de tudo no mundo pode criar impedimento para tal
dar material de ofertas exclusivas para a nova consagração acima mencionada
(cfr. LG 44), que "enraizado na consagração batismal, expressa mais
plenamente" (PC 5). É a obra de Deus que chama a pessoa, a reserva para si
através do ministério da Igreja, e assiste com graças especiais que o ajudam a
ser fiel.

A consagração dos membros de institutos seculares não têm o caráter de um
cenário distante fez sinais exteriores visíveis, mas ainda tem o caráter
essencial do compromisso total com Cristo numa comunidade eclesial
particular, com o qual ele se contrai um de obrigações hipotecárias e estável e
que participa carisma. Segue-se uma consequência particular sobre a forma
como pensamos obediência em Institutos Seculares: envolve não só a
pesquisa pessoal ou de grupo da vontade de Deus em assumir o compromisso
de sua vida secular, mas também a livre aceitação da mediação de Igreja e
comunidade através de seus oficiais como parte das normas constitutivas dos
institutos individual.

6. A "laicidade" dos Institutos Seculares

O seguimento de Cristo na prática dos conselhos evangélicos, fez com que ele
seja para construir na Igreja um estado de vida caracterizada por um
certo "abandono do século" : a vida religiosa. Tal estado é então veio a ser
distinguida da de permanecer fiel nas condições do mundo e atividades, que
são, portanto, chamados secular.



Então, depois de ter reconhecido novos Institutos em que os conselhos
evangélicos são totalmente professadas por permanecer fiel no mundo e
envolvidos em suas atividades para operar a partir de dentro ( "in ac saeculo
veluti ex saeculo") para a sua salvação, a Igreja chamou institutos seculares.

Na qualificação secular atribuído a esses Institutos há uma sensação de que
você poderia dizer "negativo": eles não são religiosos, ou você tem que aplicar-
lhes o direito ou procedimento de sua religiosa (cfr PC. 11).

Mas o significado é realmente importante e defini-los em sua vocação
específica é "positivo": laicidade indica ou uma condição sociológica para
permanecer no mundo, é uma atitude de compromisso apostólico com atenção
aos terrenos valores realidades e de partida a partir deles, com a finalidade de
permearli espírito evangélico.

Este compromisso é experimentado de maneiras diferentes por leigos e
sacerdotes. O primeiro fato possuem a nota peculiar, caracterizando sua
própria evangelização e testemunho da fé em palavras e atos, para "buscar o
Reino de Deus, tratando das realidades temporais e ordenando-as segundo
Deus" (LG 31). Os sacerdotes, no entanto, salvo em circunstâncias
excepcionais (cfr. LG 31, PO 8) não exercer esta responsabilidade para com o
mundo ação direta e imediata na ordem temporal, mas com sua ação
ministerial e através de seu papel de educadores a fé (cfr PO 6.): este é o meio
mais elevados para ajudar a garantir que o mundo é constantemente
perfeições na ordem eo sentido da criação (cf .. Paul VI, 2 de fevereiro de
1972), e para dar leigos "as ajudas morais e espirituais pelos quais a ordem
temporal pode ser renovada em Cristo" (AA 7).

Agora, se por causa da consagração Institutos Seculares são contados entre
os Institutos de Vida Consagrada, a característica de laicidade os distingue de
todas as outras formas de Institutos.

A fusão em uma mesma vocação de consagração e compromisso secular
confere a ambos os elementos de uma nota originais. A profissão completa dos
conselhos evangélicos torna mais íntima união com Cristo faz apostolado
particularmente fértil no mundo. O compromisso secular dá a mesma profissão
dos conselhos de um modo especial, e estimula para uma maior autenticidade
evangélica.

PARTE III

NORMAS LEGAIS

A regulamentação legal dos Institutos Seculares estava contida na Constituição
Apostólica Provida Mater, no Motu Proprio Primo feliciter, a Instrução da
Sagrada Congregação dos Religiosos Cum Sanctissimus. A mesma
Congregação foi autorizado a emitir novas regras para os Institutos
Seculares "de acordo com a necessidade assim o exigir ou a experiência
sugere" (PM II, par. 2 2 °).



O novo Código de Direito Canônico e a revogação retoma e atualiza as normas
anteriores, e oferece um quadro legislativo sistemática, completa em si mesma,
também o resultado da experiência dos últimos anos e a doutrina do Concílio
Vaticano II.

Este regras codificadas é mostrada aqui em seus elementos essenciais.

1. Institutos de vida consagrada (Liber II, III Pars, Sectio I)

A colocação dos Institutos Seculares no Código é importante e significativo em
si mesmo, porque mostra que ele adota duas declarações do Conselho (PC 11),
já contida em documentos anteriores:

a) Institutos Seculares são verdadeira e plenamente os Institutos de vida
consagrada: e ele fala seção Código De institutis currículo consecratae;

b) mas eles não são religiosos, e o Código coloca os dois tipos de institutos sob
dois títulos separados: De institutis religiosis II, III De institutis saecularibus.

Segue-se que você não deve continuar a fazer a identificação, data, a "vida
consagrada" infelizmente, bastante difundida com a "vida religiosa". Título I,
comunas Normae, oferece em cc. 573 578 uma descrição de vida consagrada,
que por um lado não é suficiente para definir a vida religiosa, porque isto
envolve outro elementos (. CFR C. 607); e, por outro lado, é mais amplo,
porque o valor da consagração, que veda a dedicação total a Deus com a sua
sequela Christi e sua dimensão eclesial, também tem a responsabilidade de
Institutos Seculares.

Da mesma forma, a definição dos três conselhos evangélicos de castidade,
pobreza e obediência (cf .. Cc. 599601) concorda totalmente para os Institutos
Seculares, embora as aplicações concretas devem estar de acordo com sua
própria natureza (cfr. C. 598).

Quanto aos outros pontos abordados no Título I, que dizem essencialmente
respeito aos aspectos processuais. Pode ser visto, entre outras coisas, que o
reconhecimento diocesano também de um Instituto Secular requer a
intervenção da Sé Apostólica (c 579;. Ver Cc 583 584..). Isso ocorre porque o
Instituto Secular não é um estado transitório a outras formas canônicas, como
poderiam ser os Sindicatos piedoso e Associações do código anterior, mas é
um verdadeiro instituto de vida consagrada, que pode ser erigido como só se
tem tais todas as características, e oferece solidez garantia suficiente já
espiritual, apostólica, e também numérica.

Para retornar para a afirmação de princípio: mesmo Institutos Seculares têm,
portanto, uma vida real de consagração. O fato de que essas pessoas se
dedicar um título à parte, com suas próprias regras, é significativo para uma
clara distinção de qualquer outro tipo de instituição.

2. Chamar Original: caráter laico (cc 710 711).



A vocação de uma questão instituto secular que a santificação ou perfeição da
caridade ser perseguido por viver as exigências do Evangelho "em saeculo" , (c
710). "Em ordinariis condicionibus mundi" (c 714.); e que o compromisso de
cooperar na salvação do mundo acontece "praesertim ab intus" (c. 710), "ad
instar fermentos" e, para os leigos, não só "em saeculo", mas também "ex
saeculo " (C. 713 par. 1 2).

Estes esclarecimentos repetidas em forma específica de viver a radicalidade
evangélica mostram que a vida religiosa desses institutos é caracterizada
estritamente secular sobre as capacidades, de modo que o co-essencialidade e
inseparabilidade do mundo e consagração torna esta vocação de uma forma
original e típica do discipulado cristão. "O seu é uma forma nova e original de
consagração, sugerida pelo Espírito Santo"(Paulo VI, 20 de setembro de
1972). "Nenhum dos dois aspectos da sua imagem espiritual pode ser
superestimada em detrimento da. Ambos são co-essenciais ... você realmente
está consagrada e realmente no mundo" (ibid.). "Seu estado secular é
consagrado" (Giovanni Paolo II, 28 de agosto 1980).

Em virtude desta originalidade c. 711 faz uma declaração de grande significado
legal: salvo as necessidades da vida consagrada, os leigos dos Institutos
Seculares são leigos em vigor; (de modo que eles serão aplicados ao cc 224
231 relativas aos direitos e deveres dos fiéis leigos.) e os sacerdotes dos
Institutos Seculares, por sua vez são regidos pelas regras do direito comum
para clérigos seculares.

Mesmo assim, isso não é formalmente distinguir de outros crentes, alguns
institutos exigem que seus membros uma certa reserva sobre a sua pertença
ao Instituto: "Fique leigos envolvidos em seus valores seculares e peculiares
aos leigos" (Paulo VI, 20 de setembro 1972). "Isso não muda o seu status: são
e permanecem secular" (Giovanni Paolo II, 28 de agosto de 1980). "Juntando-
se Institutos Seculares, o sacerdote, assim como secular, está ligado em união
íntima de obediência e colaboração com o Bispo" (Paulo VI, 2 de fevereiro de
1972).

O Código, nos vários cânones, confirma que esse caráter secular deve ser
entendida até mesmo como situação ( "in saeculo"), mas também em seu
aspecto teológico e dinâmica, no sentido indicado pela Evangelii nuntiandi, isto
é, como "a implementação de todas possibilidades cristãs e evangélicas
escondidas, mas já presentes e ativos na realidade do mundo "(n. 70). Paulo VI
disse explicitamente (25 Agosto de 1976) que os Institutos Seculares deve
sentir também dirigida a eles este parágrafo do Evangelii nuntiandi.

3. O Evangélica Conselhos (c. 712)

A Igreja de reconhecer um instituto de vida consagrada exige um compromisso
claro e explícito para o caminho dos três conselhos evangélicos de castidade,
pobreza e obediência, "donum divinum quod Ecclesia Domino accepit" (c 575
par I..); e reivindica jurisdição sobre sua interpretação e legislação (cfr. c. 576).



O Código (. Cc 599 600 601) descreve o conteúdo dos três conselhos
evangélicos, mas refere-se ao direito próprio de cada instituto de suas
aplicações pobreza e obediência; para a castidade reafirma a obrigação da
continência perfeita no celibato. As pessoas casadas para que eles não podem
ser membros no sentido estrito de um Instituto Secular; c. 721 par. 1 3º
confirma isso, dizendo inválida a admissão de um "coniux durante o
casamento" .

Cabe às constituições das instituições individuais para definir as obrigações
decorrentes da profissão dos conselhos evangélicos, de modo que no estilo de
vida das pessoas ( "in ratione vitae") é assegurada uma capacidade de
testemunha de acordo com o caráter secular: "Os conselhos evangélicos,
enquanto comuns a outras formas de vida consagrada, um novo significado, de
especial relevância na atualidade " (Paulo VI, 2 de fevereiro de 1972).

As constituições também deve definir como o vínculo sagrado são contratados
conselhos evangélicos. O Código não especifica quais os constrangimentos
são considerados sagrados, mas à luz do Lex peculiaris anexado à
Constituição Apostólica Provida Mater (Art. III, 2), são eles: a votação, o
juramento ou consagração para a castidade no celibato; o voto ou promessa de
obediência e pobreza.

4. O Apostolato (c. 713)

Todos os fiéis são chamados pelo batismo para participar da missão da Igreja
para testemunhar e proclamar que Deus "em seu Filho Deus amou o mundo" ,
que o Criador é o Pai, que todos os homens são irmãos. (EN 26) e funcionam
de maneiras diferentes em vista da construção do Reino de Cristo e de Deus.

Institutos seculares dentro desta missão tem uma tarefa específica. O Código
dedica três parágrafos do c. 713 para definir a atividade apostólica a que eles
são chamados.

A primeira seção, dedicada a todos os membros dos Institutos Seculares,
enfatiza a relação entre consagração e missão: a consagração é um dom de
Deus, que tem o objetivo de participação na missão salvífica da Igreja (cfr C.
574 par 2..) . Quem também é enviada: "A consagração especial deve
impregnar toda a sua vida e todas as suas atividades diárias" (Giovanni Paolo II,
28 de agosto de 1980).

Há, em seguida, afirma que a atividade apostólica é um "ser pró-ativo" ,
estendendo a mão para a realização generosa do plano de salvação do Pai; é
uma presença evangélica no seu ambiente, é viver as exigências radicais do
Evangelho para que a vida em si torna-se inquieta. A efervescência que os
membros dos Institutos Seculares são chamados a entrar no tecido da vida
humana, no trabalho, na vida familiar, em solidariedade com nossos irmãos,
em colaboração com aqueles que trabalham em outras formas de
evangelização. Aqui o código repete para todos os Institutos Seculares o que o
Conselho diz aos leigos: "suum proprium munus exercendo, spiritu evangélica



ducti, fermentos instar" (LG 31): "Esta resolução é própria: mudar o mundo a
partir de dentro" ( Giovanni Paolo II, 28 de agosto 1980).

A segunda seção é dedicada aos membros leigos. Na primeira parte destaca a
lay específica dos Institutos Seculares: a presença e ação transformadora
dentro do mundo, tendo em vista o cumprimento do plano divino de
salvação. O código aqui se aplica o que o Conselho diz que a missão
adequada a todos os leigos: "Laicorum leste, ex-Vocação própria, res
temporales gerendo et secundum Deum ordenação, Regnum Dei
quaerere" (LG 31; cf .. Também AA 18 19).

Porque esta é a finalidade apostólica para as quais surgiram Institutos
Seculares, como o Conselho recorda, por sua vez atrair Provida Mater e Primo
feliciter: "Ipsa instituta propriam ac peculiarem indolem, scilicet saecularem,
servent, apostolatum ut em veluti ac saeculo ex-saeculo, ad quem exercendum
orta sunt, et efficaciter onipresente adimplere Valeant " (PC 11).

Na segunda parte, parágrafo indica que os membros de institutos seculares
pode jogar, como todos os leigos, mesmo dentro de um serviço à comunidade
eclesial como poderia ser a catequese, a animação da comunidade, e assim
por diante. Alguns institutos de ter tomado essas atividades apostólicas como
finalidade, especialmente nos países onde ele se sente um serviço mais
urgente deste tipo pelos leigos. As sanções Código legislativamente esta
escolha, com uma qualificação importante: "juxta rationem vitae propriam
saecularem". "A contribuição específica sublinhando de seu estilo de vida não
deve, contudo, levar a subestimar as outras formas de devoção à causa do
Reino para o qual você pode ser chamado. Quero mencionar aqui o que foi dito
no n. 73 Evangelii nuntiandi, que lembra a 'leigos podem também sentir-se
chamado, ou ser chamados a colaborar com os Pastores da comunidade
eclesial, para o crescimento ea vida da mesma, exercendo diferentes tipos de
ministérios de acordo com a graça ou carismas o Senhor vai reservar-los '
" (Giovanni Paolo II, 28 de agosto de 1980).

O terceiro parágrafo diz respeito aos membros do clero, para que, no entanto, é
também o que é dito no parágrafo 1.

O kit para estes membros uma relação especial com o presbitério se Institutos
Seculares são chamados a uma presença evangélica em seu ambiente, em
seguida, você pode falar sobre a missão de testemunho e entre os outros
sacerdotes: " ... trazer o presbitério diocesano não única experiência de vida de
acordo com o conselho ajuda Evangelho e Comunidade, mas também com
uma sensibilidade exata da Igreja com o relatório mundial " (Giovanni Paolo II,
28 de agosto de 1980).

Além disso, o parágrafo diz que a relação da Igreja com o mundo, Institutos
Seculares deve ser testemunhas qualificados, tem de encontrar atenção e
implementação também os sacerdotes membros dessas instituições: tanto uma
educação dos leigos dirigido para trazer à vida no caminho certo esse
relacionamento e para um trabalho específico como sacerdotes: "o sacerdote
como tal, tem também uma relação essencial com o mundo" (Paulo VI, 2 de



fevereiro de 1972). "O sacerdote: tornar-se cada vez mais atenta à situação
dos leigos ..." (Giovanni Paolo II, 28 de agosto 1980).

Para Institutos temporal de escritório, em adição a esta secção, há também a
c. 715 sobre incardinação, pode ser na diocese está no Instituto. Para tanto
incardinado no instituto, consulte c. 266 par. 3, onde diz que você pode "vai
concessionis Sedis Apostolicae" .

Os únicos casos em que Institutos temporais de escritório têm formas distintas
daquelas leigo, em Título III, são os dois canhões acima mencionadas (713 e
715), a especificação c. 711 já mencionado, e que de c. 727 par. 2 em relação
à saída do Instituto. Em todos os outros aspectos, o Código não introduzir
distinções.

5. vida Fraterno (c. 716)

Uma vocação que é respondida nos Institutos, ou seja, que não é isolado, mas
impõe uma vida fraterna "aqui sodales omnes peculiarem veluti familiam
coadunantur in Christo" (c 602)..

A comunhão entre os membros deste instituto é essencial, e é realizado na
unidade do mesmo espírito, a participação no mesmo carisma da vida secular
consagrada, a identidade da missão particular, na fraternidade do
relacionamento mútuo na vida ativa da parceria ' instituto (c 716;.. ver c 717 par
3..).

A vida fraterna é cultivado usando uma variedade de encontros e trocas:
Oração (e, entre eles, os exercícios anuais e retiros periódicos), a comparação
de experiências, o diálogo, formação, informação, e assim por diante.

Esta profunda comunhão, e vários meios para cultivá-la, são ainda mais
importantes porque as formas concretas de vida pode ser diferente: "vel
sozinho, vel em sua familia quisque, vel no currículo fraternae Coetu" (. C 714),
sendo certo que vida fraterna do grupo não deve equivaler a vida da
comunidade sobre o tipo de comunidades religiosas.

6. A formação

A natureza desta vocação consagração secular que exige um esforço
constante de síntese entre fé, consagração e vida secular ea própria situação
das pessoas, que estão normalmente envolvidos em tarefas e atividades
seculares e muitas vezes vivem muito isolados, exigem que formação dos
membros dos Institutos é sólida e apropriada.

Esta necessidade é invocado de forma adequada em vários cânones,
especialmente no 719, que são os principais compromissos espirituais do
indivíduo: a oração assídua, leitura e meditação da Palavra de Deus, o tempo
de retirada, a participação na Eucaristia e o sacramento da Penitência.



O c. 722 dá algumas orientações para a formação inicial tende principalmente a
uma vida de acordo com os conselhos evangélicos e apostolado; c. 724 é a
educação continuada "in rebus divinis et Humanis igual gressu" .

Como resultado, a formação deve ser adaptada às exigências fundamentais da
vida da graça, por pessoas consagradas a Deus no mundo e deve ser muito
concreto, ensinando a viver os conselhos evangélicos através de gestos
presente e atitudes para com Deus no serviço aos outros, ajudando para captar
a presença de Deus na história, educar a viver na aceitação da cruz com as
virtudes de abnegação e mortificação.

Deve ser dito que as instituições individuais são muito conscientes da
importância deste treinamento. Eles também tentam ajudar uns aos outros ao
nível de conferências nacionais e da Conferência Mundial.

7. Pluralidade dos Institutos

A cc. 577 e 578 são igualmente aplicáveis   aos Institutos Seculares. Entre
eles é apresentada uma variedade de presentes, permitindo um pluralismo
positivo em maneiras de viver a consagração secular comum e para
implementar o apostolado, de acordo com a intenção e design dos fundadores,
quando foram aprovados pela autoridade eclesiástica.

Com razão c. 722 insiste na necessidade de aumentar a conscientização sobre
bons candidatos a vocação específica do Instituto, e levá-los a exercitar o
espírito e caráter que são próprias.

Esse número no entanto, é um fato: "Sendo muito variadas as necessidades do
mundo e as possibilidades de acção no mundo e com os instrumentos do
mundo, naturalmente, surgem diversas formas de realização deste ideal,
individual e associado, escondido e público, em conformidade com as
orientações do Conselho (cfr. 15 AA 22). Todas estas formas também são
possíveis para os Institutos seculares e os seus membros ... " (Paulo VI, 2 de
fevereiro de 1972).

8. Outros padrões de código

Os outros cânones do título dedicado aos Institutos Seculares referem
aspectos mais técnicos que poderíamos dizer. Muitos, no entanto, as
determinações são deixados à sua direita: o resultado é uma estrutura
organizacional simples e muito flexível.

Os aspectos que afetam estas outras taxas são as seguintes:

717: as disposições internas;

718: administração;

720, 721: a admissão Instituto;



723: a incorporação do Instituto;

725: a capacidade de ter membros associados;

726 729: a eventual separação pelo Instituto;

730: mudar para outro Instituto.

Merece atenção o fato de que nos cânones é chamado perpétua e definitiva
incorporação incorporação (cfr. Particularmente no c. 723). Na verdade,
algumas constituições aprovadas estipular que o vínculo sagrado (votos ou
promessas) é sempre temporária, é claro, com a intenção de renová-lo quando
ele expira. Outras constituições, no entanto, a maioria prever que uma certa
maturidade sobre o vínculo sagrado é ou pode ser tomada para sempre.

Quando o vínculo sagrado é assumida para sempre, o Instituto é chamado
incorporação perpétua com todos os efeitos legais que isso implica.

Se em vez disso a ligação sagrada permanece sempre temporária,
constituições deve prever que depois de um certo período de tempo (pelo
menos 5 anos), a incorporação Instituto é considerada definitiva. O efeito legal
mais importante é que a partir desse momento a pessoa recebe a plenitude de
direitos e deveres no Instituto; outros efeitos devem ser determinadas nas
constituições.

CONCLUSÃO

A história dos Institutos Seculares ainda é curto, por isso, e por sua própria
natureza, eles são muito abertos à actualização e adaptação.

Mas eles já têm uma fisionomia bem definido, ao qual deve ser fiel na novidade
do Espírito; o novo Código de Direito Canônico prevê, para este fim, um ponto
de referência necessário e confiável.

O fato é, porém, que eles não são suficientemente conhecidos e complexa: por
razões decorrentes talvez de sua identidade (consagração e laicidade, juntos),
talvez a partir da maneira como eles agem com confiança, talvez a partir de
uma atenção insuficiente dada a eles, e também porque ainda existem algumas
áreas problemáticas não resolvidas.

As propostas notícias deste documento sobre sua história, sua teologia, seus
regulamentos legais, pode ser útil para superar esta falta de conhecimento, e
apoiar "entre a uma compreensão aproximada non fiel ou complacente, mas
exata dos Institutos Seculares" ( Giovanni Paolo II, 06 de maio de 1983).

Também será mais fácil, em seguida, o nível pastoral para ajudar a esta
vocação particular, e para protegê-lo, ele permanece fiel à sua identidade, suas
necessidades e sua missão.




