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Venha a nós o vosso Reino! 

 

 

COMISSÃO CENTRAL PARA A REVISÃO DOS ESTATUTOS DO REGNUM CHRISTI 

 

 

Introdução aos subsídios da Fase de Estudo 
 

 

I. O que são os subsídios? 

 

Os subsídios são o material de base oferecido pela Comissão Central aos membros dos 

1° e 2° graus do Regnum Christi para estudo e reflexão. Considera-se que se estes conteúdos 

forem assimilados estarão suficientemente preparados para enfrentar com competência a tarefa 

de revisar os estatutos, em que deverá ficar bem expressada a sua identidade e missão como 

leigos do Movimento Regnum Christi. 

 

II. Como estão elaborados os subsídios? 

 

Cada subsídio consta aproximadamente de doze páginas. Em alguns casos, o seu 

conteúdo pode ser denso, porque reúne o ensinamento do Magistério sobre cada um dos temas 

de maneira sucinta. 

 

III. Como usar os subsídios? 

 

Os subsídios são a base comum dos conteúdos e estão disponíveis para o estudo pessoal 

e em grupo de todos os membros do Movimento Regnum Christi. A partir deles, os facilitadores 

do processo podem desenvolver meios que favoreçam a sua assimilação por parte dos membros 

dos 1° e 2° graus, como opiniões de especialistas, apresentações audiovisuais, discussões em 

grupo, entrevistas, etc. 

No final de cada subsídio estão propostas algumas perguntas para favorecer a reflexão 

e a discussão em grupo. O objetivo é focar a reflexão sobre os aspectos fundamentais e oferecer 

ajuda para a vida dos participantes. O grupo não precisa responder a todas as perguntas e o 

moderador pode selecionar as que considerar mais proveitosas para os presentes ou elaborar 

outras perguntas mais apropriadas, cujas respostas não precisam ser enviadas para a Comissão 

Territorial ou a Comissão Central. 

É necessário organizar atividades de estudo que permitam a reflexão e a discussão em 

grupo, assim como contar com o apoio e a orientação de uma ou mais pessoas que possam 

resolver dúvidas. Sugere-se que estas atividades sejam incluídas na programação cotidiana das 

seções, juntamente com cursilhos, círculos de estudos, reuniões de equipe, etc. O responsável, 

junto com os diretores de seção, deve encontrar o modo mais apropriado para realizar estas 

atividades. 
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Em cada um dos subsídios, recomenda-se uma série de leituras caso os membros 

desejem se aprofundar mais no tema em questão. Estas leituras serão especialmente úteis para 

aqueles que guiam o estudo, dando conferências ou preparando apresentações. 

 

IV. Quais são os temas de estudo propostos? 

 

A Comissão Central propõe cinco temas de estudo. Para cada um deles foi elaborado 

um subsídio. Os temas e os seus conteúdos são os seguintes: 

 

Título do subsídio Conteúdos dos subsídios 

1. A identidade eclesial dos 

leigos 

 O lugar do fiel leigo no mistério da Igreja. 

 Quem é o leigo e quais são as suas características. 

 A procedência da vocação laical a partir do mistério de Cristo e 

a sua forma específica de expressá-la. 

 A mútua ordenação entre o sacerdócio comum e o sacerdócio 

ministerial. 

 A complementariedade entre a vida laical e a vida consagrada. 

 Os direitos e obrigações dos fiéis leigos. 

2. O apostolado dos leigos 
 A missão da Igreja. 

 O apostolado dos fiéis leigos. 

3. A Igreja como mistério 

de comunhão 

 A Igreja na doutrina do Concílio Vaticano II. 

 O conceito de comunhão. 

 A eclesiologia da comunhão. 

 A espiritualidade da comunhão. 

4. Os movimentos e novas 

comunidades eclesiais 

 O direito de associação dos fiéis cristãos e as distintas formas 

de associar-se na Igreja. 

 As associações de fiéis “públicas” e “privadas”. 

 Os Movimentos e Novas Comunidades eclesiais. 

 A situação jurídica do Regnum Christi. 

5. Carisma e história do 

Regnum Christi 

 O que é um carisma coletivo. 

 Introdução ao carisma do Regnum Christi. 

 Alguns aspectos fundamentais do nosso carisma. 

 Origem histórica do Movimento Regnum Christi. 

 

V. Onde podem ser encontrados os subsídios? 

 

Os subsídios estão disponíveis na página oficial da Comissão Central para a revisão dos 

Estatutos do Regnum Christi: www.rcstatutes.org/recursos. 

Na mesma página web encontra-se a conferência ministrada pelo Padre Sylvester 

Heereman, LC, responsável executivo da Comissão Central, no dia 5 de setembro de 2014, em 

Madri. Nela ele explica o processo de revisão dos Estatutos do Regnum Christi. Esta 

conferência também pode ser uma boa ferramenta para compreender melhor todo o processo e 

seu lugar na atual Fase de Estudo. 
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