
Coordenação Arquidiocesana de Pastoral

Dados das Pastorais e Movimentos Arquidiocesanos

Nome da
Pastoral ou
Movimento

Movimento Comunhão e Libertação

Descrição

Escola de Comunidade - Instrumento fundamental de
"educação" daqueles que aderem ao movimento, que consiste na
leitura e na meditação pessoal de um texto, daqueles que seguem
os encontros comunitários desenvolvidos em pequenos ou grandes
grupos, em espaços públicos ou em casas.

Além da Escola de Comunidade, existem diversos gestos e
instrumentos dirigidos à educação pessoal e comunitária: retomada
do magistério Papal, oração e leitura bíblica, exercícios espirituais,
cantos, peregrinações, via crucis no período quaresmal,
compromisso com a caridade, encontros com experiências
artísticas, eventos culturais, "cartazes" de natal e páscoa, fundo
comum e férias das comunidades.

Breve
Histórico

Comunhão e Libertação nasceu em Milão, na Itália, em 1954,
quando Dom Luigi Giussani começou a ensinar religião no ensino
médio do Berchet de Milão.

Em 1962, inicia uma ação missionária em Belo Horizonte, no
Brasil.

Em 1982, no dia 11 de Fevereiro, a Fraternidade de Comunhão
e Libertação é constituída <como pessoa jurídica pela igreja
universal> e declarada <associação de direito pontifício> com
Decreto do Presidente do Conselho Pontifício para os Leigos.

Em 1984, Pe. Filippo Santoro (hoje arcebispo de Taranto na
Itália) e Pe. Giuliano Renzi (hoje pároco em Rimini, Itália) iniciaram
no Rio de Janeiro o primeiro grupo de CL em Copacabana, com o
apoio e acolhida de Monsenhor Abílio Ferreira da Nova.

Atualmente o Movimento está presente em várias paróquias e
universidades da cidade do Rio de Janeiro.

E-mail secretariarj@cl.org.br

Organograma

Assistente Eclesiástico Pe. Álvaro José Assunção Inácio da Silva



Responsável na ArqRio Walter Vasconcelos

Telefone 98841-4823

E-mail secretariarj@cl.org.br

Observações

As publicações de Dom Luigi Giussani e de Pe. Julián Carrón, além da Revista
Passos (informativo mensal de Comunhão e Libertação), podem ser adquiridas na
sede de CL no Rio, na Av. Nossa Senhora de Copacabana, 420 sala 208 -
telefone 2548-3598 - site nacional: www.cl.org.br


