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Relatório da 6ª fase do Diálogo Internacional
Católico-Pentecostal: tópicos fundamentais
Marcial Maçaneiro*
Resumo:

Palavras-chave: Diálogo católico-pentecostal; Pneumatologia; Igreja;
Carismas; Missão.
*

Doutor em teologia pela Pontifícia Universidade Gregoriana (Roma). Membro da
Comissão Internacional de Diálogo Católico-Pentecostal (Vaticano). Docente do
Programa de Pós-Graduação em Teologia da Pontifícia Universidade Católica do Paraná
(Curitiba). Religioso da Congregação dos Padres do Coração de Jesus (Dehonianos).
E-mail: marcialscj@gmail.com

675
medellín 169 / Septiembre - Diciembre (2017)

Neste artigo, o autor apresenta os tópicos fundamentais do recente
Relatório do Diálogo Internacional Católico-Pentecostal (6ª fase: 20102015), com o tema “Carismas na vida e na missão da Igreja”. Assinado por
diversas representações do pentecostalismo clássico e da Igreja Católica,
o documento esclarece o método, tema e abordagem seguida pelas igrejas
neste Diálogo (Parte I), trata da dimensão pneumatológica da Igreja e
suas expressões carismáticas (Parte II), reflete ecumenicamente sobre
três carismas específicos: profecia, cura e discernimento dos espíritos
(Parte III), propõe diretrizes para a supervisão pastoral do exercício
carismático na Igreja (Parte IV), concluindo com síntese final e afirmação
do valor ecumênico do tema, não só para as Comunidades pentecostais,
mas para as demais Igrejas, por tratar-se da ação do Espírito Santo no
Corpo de Cristo para a unidade dos cristãos (Parte V). Com a intenção
de introduzir ao estudo do Relatório, o Autor rememora as fases
anteriores do Diálogo Internacional Católico-Pentecostal, e se concentra
nos elementos fundamentais contidos na Parte II do documento: O que
católicos e pentecostais sustentam em comum sobre carismas na Igreja
(n. 9-14), fundamentos bíblicos a respeito dos carismas (n. 15-20),
observações histórico-teológicas, com referências da Patrística e da
Reforma (n. 21-23), a Igreja como comunidade vivificada pelo Espírito
Santo (n. 24-28). Assim, a dimensão pneumatológica da Igreja é afirmada
em sua atualidade, com atenção aos carismas e com foco na missão,
numa reflexão de valor ímpar, pois resulta do discernimento conjunto de
católicos e pentecostais sobre o tema. Por fim, o Autor convida à leitura
e estudo integral do documento, sobretudo por parte dos ministros,
estudantes de teologia e responsáveis pela evangelização.

“There are varieties of gifts,
but the same Spirit” (1Cor 12,4)
Final Report of the Catholic-Pentecostal
Dialogue, 6th Phase: Fundamental elements
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In this paper Author explains the main topics of the Report of the
International Catholic-Pentecostal Dialogue (6th Phase: 2010-2015)
on “Charisms in the life and mission of the Church”. In this Report,
the Classical Pentecostal leaders and the Catholic Church announce
together very important contents. Author notes: a clarification on the
method, subject and approach applied in the International Dialogue
(Part I). The value of pneumatological dimension of the Church and
its charismatic vitality (Part II). An ecumenical word on prophecy,
healing and discernment of the spirits (Part III). The guidelines to
charisms pastoral supervision (Part IV). The significance of charisms
for all Churches, not only for Pentecostal communities – for it concerns
the Spirit action in the Body of Christ and the Christian unity (Part
V). Aiming to introduce people in the study of this Report, Author
starts from its fundamental topics at Part II: What Pentecostals and
Catholics hold in common (n. 9-14), Charisms’ biblical foundations
(n. 15-20), Historical and theological observations, with references to
Patristic and Reformed theology (n. 21-23), and finally: The Church
as a community enlivened by the Holy Spirit (n. 24-28). Thereby, the
Report emphasized the pneumatological dimension of the Church and
the present roll of the charisms, regarding to mission and testimony.
Besides having an important subject (the charisms), the Report is
very significant as a Pentecostal and Catholic statement, resulting
from a common discernment on charisms today. At the conclusion,
Author invites ministers, theology students and mission leaders to
read and know the whole Report.
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