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 Caros amigos, 
A «Renovação carismática católica» celebra o seu 50º 
aniversário neste domingo de Pentecostes. Mas, será que 
é mesmo uma renovação? Carismática? Católica?  

Pe. Samuel Bon 
 

A Renovação Carismática Católica 

 
Fruto do Concílio Vaticano II, Semente de Destruição. 
  
                                                   
         Introdução: 
  
         Batizados no "Espírito" 
  
            "Batizado no Espírito", "Oração em Línguas", "O 
Dom da Profecia", e um "Relacionamento Pessoal com 
Jesus Cristo" são todas expressões muito em voga e in-
dispensáveis no vocabulário da assim chamada 
"Renovação Carismática Católica" (RCC) , um movi-
mento cujas origens se deve a um retiro sem nenhum 
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  Lisboa 
Capela São Pio X 

 Fátima 
C. do Im. Coração de Maria 

Domingo 04/06            
Pentecostes 

10:00 
10:30 
11:00 

Ensaio Coro 
Terço e Confissões 
Missa cantada 

17:30 
18:00 

Terço e Confissões 
Missa rezada 

Segunda 05/06        
Na Oitava de Pent. 

18:30 
 

Terço 09:00 
18:00 

Missa 
Missa 

Terça 06/06            
Na Oitava de Pent. 

18:30 
19:00 

Terço 
Missa 

09:00 Missa 

Quarta 07/06         
Na Oitava de Pent. 

18:30 
19:00 

Terço 
Missa 

09:00 Missa 

Quinta 08/06          
Na Oitava de Pent. 

18:30 
19:00 

Terço 
Missa 

  

Sexta 09/06            
Na Oitava de Pent. 

18:30 
19:00 
20:00 

Terço 
Missa 
Catequese p/ adultos 

  

Sábado 10/06         
Na Oitava de Pent. 

17:30 
18:30 
19:00 

Catequese p/ crianças 
Terço e Confissões 
Missa 

09:00 Missa 

Domingo 11/06           
Festa da Santíssima 
Trindade 

10:00 
10:30 
11:00 

Ensaio Coro 
Terço e Confissões 
Missa cantada 

17:30 
18:00 

Terço e Confissões 
Missa rezada 

Segunda  12/06         
S. João de S. Facundo 

18:30 
19:00 

Terço 
Missa 

09:00 Missa 

Terça 13/06            
S. António de L. 

18:30 
19:00 

Terço 
Missa 

09:00 Missa 

Quarta 14/06         
S. Basílio Magno 

18:30 
19:00 

Terço 
Missa 

18:00 Missa 

Quinta 15/06         
Festa do  
Corpo de Deus 

08:00 
18:30 

Missa rezada 
Terço 

10:30 
11:00 

Terço e Confissões 
Missa cantada  
e Procissão 

Sexta 16/06            
da Feria 

18:30 
19:00 
20:00 

Terço e confissões 
Missa 
Catequese p/ adultos 

06:00 Missa 

Sábado 17/06         
S. Gregório B. 

17:30 
18:30 
19:00 

Catequese p/ crianças 
Terço e Confissões 
Missa 

  

Domingo 18/06            
2º depois de  
Pentecostes 

10:00 
10:30 
11:00 

Ensaio Coro 
Terço e Confissões 
Missa cantada 

17:30 
18:00 

Terço e Confissões 
Missa rezada 
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acompanhamento realizado em 1967 por 
alguns estudantes da Universidade de Du-
quesne em Pittsburg (USA) . Por volta de 
1990, o movimento já contava com cerca 
de 72 milhões de seguidores no mundo 
inteiro e organizações oficiais em mais de 
120 países. 
            Um crescimento tão rápido aqui e 
no exterior, juntamente com o quase com-
pleto abandono de práticas e crenças ge-
nuinamente católicas, bem como modo de 
se expressar, tem sido motivo de preocupa-
ção para os Católicos já por um bom espa-
ço de tempo. À luz  do trigésimo aniversá-
rio da RCC ocorrido no ano de 1997, uma 
análise mais profunda  de suas práticas, 
crenças e ideias vem bem a calhar. 
            O trecho abaixo  tirado da literatura 
carismática, diz respeito a um dos carro-
chefes da RCC, "Batismo no Espírito", 
uma "Experiência de fé", na qual uma pes-
soa "libera" as graças recebidas no Batis-
mo, Confirmação e Sagrada Eucaristia e 
assim experimenta a presença de Deus de 
um modo profundamente pessoal. Só por aí 
já podemos antecipar a visão e a compre-
ensão dos Sacramentos mais comuns para 
os seguidores desse movimento: 
  
"Cada Paróquia possui um certo número de 
grupos com sua própria visão, propósito e 
área de serviço. Ninguém se sente incomo-
dado ou perturbado pelos outros movimen-
tos tais como, Grupos do Rosário, Legião 
de Maria, Sociedade de São Vicente ou 
qualquer outra organização paroquial - a 
lista aqui poderia ser bem maior. Portanto, 
por que toda essa polêmica em torno da 
Renovação Carismática?  A verdade é que 
a RCC não é apenas uma questão de en-
contros de oração semanal. O seu coração 
reside  no Batismo no Espírito Santo - uma 
graça de Deus a qual deveria ser parte da 
experiência normal de todo cristão -  Atra-
vés desse batismo, todo mundo: clero e 
leigos, homens e mulheres, jovens e ve-
lhos, negros e brancos, ricos e pobres - 

todos sem distinção, têm a oportunidade de 
dar o seu sim a Deus. Mas é ainda muito 
mais do que isso. Ao fazermos nossa ade-
são pessoal  a Jesus Cristo, nós estamos 
dizendo "sim" à presença  poderosa do 
Espírito Santo e aos seus dons: os caris-
mas. Muitos de nós fracassamos em fazer 
isso  quando iniciamos o processo da Inici-
ação Cristã. Mas agora todos nós podemos 
fazê-lo, basta permitirmos que o Espírito 
Santo transforme-nos desde o mais profun-
do íntimo do nosso ser, equipando-nos para 
o serviço à Igreja e ao mundo." (Charles 
Whitehead- Charismatic Renewal- A Chal-
lenge 1993). 

  
            Irregularidades Doutrinárias 
  
            As implicações de tal declaração 
não deveriam deixar perplexo ninguém que 
tem um mínimo de conhecimento do Cate-
cismo. Do ponto de vista ortodoxo e para 
dar ao autor o benefício da dúvida, poderí-
amos considerar tal declaração como uma 
referência ao Sacramento da Confirmação, 
o Sacramento pelo qual o Espírito Santo 
vem até nós de modo particularmente espe-
cial para nos transformar em verdadeiros 
cristãos e perfeitos soldados de Cristo. 
            Que fosse tal pensamento relativo 
ao caráter sacramental, poderíamos ainda 
assim suspeitar de que o que eles preten-
dem sugerir, seria na verdade, um "oitavo 

sacramento" neces-
sário para comple-
tar os outros sete. 
Mas muito ao con-
trário, os carismáti-
cos negam qualquer 
clara conexão entre 
o "Batismo no Espí-
rito"e os sacramen-
tos Católicos, uma 
vez que  "ritos sa-
cramentais e experi-
ência religiosa são 
partes complemen-
tares da iniciação 
Cristã básica. E 
uma vez que esses aspectos da "Iniciação 
Cristã" são complementares, os Carismáti-
cos não veem nenhum motivo pelo qual 
não-católicos e até não-cristãos sejam 
excluídos da oportunidade de experimen-
tar  ou receber os tais carismas, aqui se 
referindo é claro, às extraordinárias mani-
festações do Espírito Santo, as quais auxi-
liaram na expansão da Igreja Primitiva e 
desapareceram pouco tempo depois da Era 
Apostólica. 
            De fato, eles sustentam que a natu-
reza complementar das duas partes da 
"Iniciação Cristã" faz com que ela se torne 
algo facilmente reversível, ou seja, que 
uma pessoa não batizada pode experimen-
tar esse "batismo no Espírito" e se tornar 
ipso facto, um cristão autêntico, precisan-
do  dos "ritos sacramentais" meramente 
para "completar"  sua "iniciação cristã". O 
status dessas pessoas teoricamente seria o 
mesmo daqueles católicos que tendo rece-
bido os Sacramentos, ainda esperam por 
uma consciente manifestação das graças 
invisíveis". É óbvio que muitas pessoas, 
mesmo os grandes Santos, nunca recebe-
ram consolações notáveis em sua Fé e 
muito menos manifestações extraordiná-
rias do Espírito Santo. Portanto dizer  que 
uma pessoa que experimentou esse 

"batismo no Espírito" está de tal forma 
unida a Deus como (ou até mais que) um 
católico piedoso e batizado que nunca 
vivenciou tal experiência é claramente um 
absurdo." 
            A raiz desse absurdo é o falso en-
tendimento de que uma experiência emo-
cional sempre acompanha a concessão de 
uma graça- ou que pelo menos faz parte 
da "liberação da graça". Muito ao contrá-
rio, no que diz respeito à graça sacramen-
tal, frequentemente a  única indicação 
sensível da concessão da graça é o sinal 
sacramental por si mesmo. 
            O Catecismo do Concílio de Tren-
to define um sacramento como "um sinal 
visível de uma graça invisível, instituído 
para a nossa justificação". É portanto um 
sinal, cujo efeito é o que significa. Uma 
vez que todos os sinais visíveis de todos 
os sacramentos são completamente objeti-
vos e estabelecidos pela Igreja de acordo 
com o mandamento ou inspiração de Nos-
so Senhor Jesus Cristo, os sentimentos 
pessoais de um indivíduo não tem nada a 
ver com a conferência da graça pelos sa-
cramentos (naturalmente, desde que não 
haja nenhuma intenção contrária).  
 

(Continuará) 


