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Aos membros do Regnum Christi,  

 

 

Estimados em Jesus Cristo:  

 

 Enviamos-lhes uma cordial saudação, junto com nossa gratidão e 

nossos melhores desejos para cada um de vocês.  

 

 Conforme lhes comunicamos em nossa carta do dia 11 de junho 

passado, dia 15 de setembro entraram em vigor os Estatutos da Federa-

ção Regnum Christi. Agradecemos a Deus por este passo de maturidade 

eclesial de grande relevância para todo o Regnum Christi, para todos nós. 

Com respeito a isso, quiséramos compartilhar-lhes algumas reflexões so-

bre os primeiros passos que demos como Colégio Diretivo Geral. 

 

 Devemos recordar neste momento, que a Federação Regnum Chris-

ti não é entendida como um mero mecanismo organizacional, mas como 

expressão de um desígnio de Deus, com um fundamento espiritual com-

partilhado, e uma missão, assim expressado nos Estatutos (n. 6):  

 

Reconhecemos como desígnio de Deus que os Legionários de Cris-

to, as Consagradas do Regnum Christi, os leigos Consagrados do 

Regnum Christi e os fiéis associados vivem em profunda comunhão 

e sejam testemunhas do amor de Jesus Cristo pela união e caridade 

entre nós. Estas instituições, seus membros e os fiéis associados 

compartilham uma espiritualidade e missão comuns, que cada um 

vive segundo sua própria identidade e vocação específicas, confor-

me está expressa em seu direito próprio. Este fundamento espiritual 

deverá inspirar e orientar aos órgãos da Federação em seus distintos 

níveis e nas diversas circunstâncias de tempos e lugares.  

 



  Não podemos separar a realidade carismática do Regnum Christi 

de sua dimensão organizacional ou jurídica. Esta Federação que está nas-

cendo juridicamente é a forma que todos nós, com a aprovação da Santa 

Sé, assumimos para ajudar-nos a viver melhor nossa identidade como 

família espiritual e corpo apostólico.   

 

   Desde o ponto de vista espiritual, cabe sublinhar que esta Federa-

ção, mais do que um pacto ou contrato entre pessoas, é uma aliança com 

o Senhor, vem «do Alto». De fato, a palavra «federação» vem da palavra 

latina foedus (aliança, em hebreu berit), um dos conceitos centrais da his-

tória da salvação. Pela Aliança, selada com o sangue de Cristo, Deus 

quer levar aos homens a uma vida de comunhão com Ele. Sobre este pa-

no de fundo, de maneira análoga, podemos considerar a Federação Reg-

num Christi como «aliança» com Deus e entre nós. Deus queira que este 

seja um caminho duradouro e fecundo e que o Regnum Christi siga sen-

do um meio de santificação para todos nós, uma benção «para todas as 

nações da terra» e uma contribuição para que a Igreja siga gerando mui-

tos filhos para o Reino de Deus. Esta perspectiva também nos ajudará a 

lidar com as tensões e fricções que são inevitáveis em qualquer organiza-

ção.  

 

 Além de compartir com vocês estas reflexões, lhes comunicamos 

alguns atos de governo que já realizamos:  

- promulgamos o Regulamento dos fiéis associados à Federação com 

os devidos ajustes segundo a versão aprovada dos Estatutos; 

- promulgamos o Regulamento Geral da Federação Regnum Christi; 

- nomeamos os leigos Álvaro Abellán-García e Francisco Gámez para 

assistir ao colégio diretivo geral e, adicionalmente, a Carmen Fer-

nández, José Antonio Lebrija, Kerrie Rivard e David Zárate para as-

sistir à plenária geral; 

- designamos a Gloria Rodríguez como vice-presidente do colégio dire-

tivo geral; 

- nomeamos o Pe. Andreas Schöggl como secretário-geral da Federa-

ção e ao Pe. José Cárdenas, administrador-geral da Federação, por um 

ano, a não ser que o futuro colégio diretivo geral determine outra coi-

sa; 

- constituímos os territórios da Federação, tal e como existiam até ago-

ra; o Regnum Christi da Terra Santa e a localidade da Costa de Mar-

fim (África) não pertencem a nenhum território, mas dependerão dire-

tamente da Direção-geral; 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

- confirmamos a configuração dos Colégios Diretivos Territoriais e os 

Comitês Territoriais de Assuntos Econômicos a partir das propostas 

dos territórios; 

- confirmamos nos postos atuais a todas aquelas pessoas que já tinham 

os postos correspondentes no Regnum Christi, nas equipes de traba-

lho, localidades, seções e obras, enquanto os novos órgãos competen-

tes não disponham  de outra maneira, conforme os Estatutos e Regu-

lamento Geral da Federação; 

- aprovamos o Ritual do Regnum Christi que contém o texto do rito de 

adesão e da promessa de entrega que serão usadas a partir de agora. 

 

 Vocês poderão ver os decretos destes atos de governo na página 

web do Regnum Christi; e poderão, ali mesmo, ter acesso aos diversos 

documentos.  

 

 Nossa esperança é que os Legionários de Cristo, as Consagradas do 

Regnum Christi, os Leigos Consagrados do Regnum Christi e todos os 

membros associados à Federação - cujo ato de adesão no passado con-

serva hoje sua plena validez dentro das estruturas da Federação Regnum 

Christi - renovem seu compromisso de levar adiante a missão do Reg-

num Christi, desde sua nova configuração canônica, à serviço da Igreja e 

de todas as pessoas que o Senhor nos confiou.  

 

 Voltamos a nos colocar como família espiritual, sob o amparo da 

Santíssima Virgem Maria, pedindo-lhe que nos alcance, através de seu 

Filho, as graças necessárias para seguir levando à plenitude o plano de 

Deus sobre o Regnum Christi.  

 

 Com uma saudação cordial, confirmamos nosso afeto por vocês, em 

Nosso Senhor, 

 

 

 
Pe. Eduardo Robles-Gil, L.C.    Gloria Rodríguez Díaz    Dr. Jorge López González 

Colégio Diretivo Geral 


