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A Lei e o Homem: o Direito Canônico na Igreja Católica 

JOSÉ MANUEL JIMÉNEZ EP 

ESQUEMA 

Primeira Parte 

“Os apóstolos e os anciãos aos irmãos de origem pagã, em Antioquia, 
na Síria e Cilícia, saúde! ... pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos 
impor outro peso além do seguinte indispensável: que vos abstenhais das 
carnes sacrificadas aos ídolos, do sangue, da carne sufocada e da 
impureza. Dessas coisas fareis bem de vos guardar conscienciosamente. 
Adeus!” (At 15, 23-29) 

Direito 

O que é reto, ordenado. 

Canônico 

Cânones. Origem grego: norma, lei. 

Os Concílios davam “leis”, chamadas em grego  “kanon” para distinguir das “leis” do 
imperador, denominadas, em grego, “nous”. 

Leis diversas existem 

A Lei da dona de casa em sua casa. A Lei da gravidade. A Lei do Heliotropismo. A Lei 
de trânsito. A Lei dos homens... A Lei de Deus! 

A Lei segundo S. Tomás 

Lei Eterna (O Desígnio de Deus para toda a criação e para cada criatura em particular); 
Lei Natural (“indita” [inserida na alma] e escrita); Lei Revelada (Antigo e Novo Testamento): 
a Graça divina na Igreja Católica. 

Para a boa convivência social, todo grupo humano estabelece normas de 
comportamento, em acordo com a Lei Natural. Mas nem toda a Lei Natural deve ser 
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convertida em Norma obrigatória. Surge a “Lei Positiva” que é o conjunto de normas de 
comportamento obrigatórias para um grupo constituído: tribo, cidade, região, país, 
associação, etc. 

Lei Positiva: Norma de comportamento estabelecida como obrigatória pela legítima 
autoridade, para ajudar os homens de um determinado grupo social a ter um convívio 
ordenado e feliz na terra, como meio para alcançar sua felicidade eterna; a “norma” pode ser 
uma decorrência da Lei Natural (não matar...), ou uma “determinação” de algo não indicado 
pela Lei Natural (o trânsito nas estradas se faz pela direita ou pela esquerda...). 

O Costume: hábitos de comportamento que espontaneamente surgem numa 
comunidade, e agradam à maioria, como meio de ter um convívio ordenado e feliz na terra. 
Podem ser uma decorrência de um ponto da Lei Natural (modo de realizar um contrato de 
compra-venda...), ou a determinação de algo não indicado na Lei Natural (a roupa a se vestir 
nos dias de festa...). 

Lei Humana: o conjunto das Leis Positivas de um território, um grupo social, etc.; 
acrescido dos legítimos costumes. 

A imaginária cidade de São José de Capueira. “Se todos praticassem a Lei de Deus...” 
como seria o convívio e a vida nessa cidade? O comentário de Santo Agostinho. 

Quadro 1 – Lei em S. Tomás 

O Direito Canônico: Leis Positivas da Igreja, com origem no Direito Natural, ou no 
Direito Divino; a modo de “conclusão”, ou a modo de “determinação”. 

As Leis na Igreja: Fontes 

S. Paulo dava leis: morais, litúrgicas, de conduta, de bom trato,... respeito dos servos 
pelos seus senhores, do marido pela esposa, da esposa pelo marido, dos filhos pelos pais... As 
primeiras leis da Igreja eram tiradas da Sagrada Escritura. 

Os concílios davam leis... 

Algumas afirmações de Padres da Igreja eram consideradas “normas” válidas. 

Algumas leis civis eram igualmente aplicadas ao campos eclesiástico. 

Começaram a serem feitas “Coleções de Leis”: Dionisiana, Graciano, etc.  

Os códigos de Direito Canônico 

A codificação de 1917, a de 1983. O Código das Igrejas Orientais (católicas). 
Modificações posteriores. 
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Outras leis que não o CIC 

Concordatas, Liturgia, Código das Igrejas Orientais católicas, decretos... 

 

Quadro 2 – Direto Canônico 

 

Valor das leis positivas e dos julgamentos 

Valor da lei: 

• O que é mera “determinação” (a “lei do trânsito”) pode ser mudado... mas não 
convém estar mudando continuamente. 

• O que é “decorrência” da Lei Natural ou da Lei Revelada não pode ser modificado: 
mas não toda a Lei Natural e toda a Lei Revelada, deve se converter em Lei Positiva 
(Lei Humana). 

Diferença entre “lei” (anterior aos fatos, de caráter geral, aplica-se a todos os casos) e 
“julgamento” (posterior aos fatos, de caráter particular, aplica-se apenas a esse fato). 

Exemplo de “julgamento”: A excomunhão de Sta. Joana d’Arc por teólogos 
conciliaristas, por tanto heréticos. 

Quem manda é impecável? O exemplo de S. Pedro. Papas houve até que apostataram e 
sacrificaram aos ídolos. Outros que colecionavam esculturas imorais no Vaticano... 

O papel da cátedra de S. Pedro: a infalibilidade pontifícia (S. Pedro e S. Paulo). 

Para entender as “Leis da Igreja” (Direito Canônico) é preciso 
entender o que é a Igreja 

“A Igreja Católica é mais para mim do que meu pai, mais do 
que minha mãe, mais do que minha vida, mais do que tudo que eu 
possa ter. A Igreja Católica eu A amo com um amor tal, que tem 
laivos de adoração, porque Ela é o Corpo Místico de Nosso Senhor 
Jesus Cristo e não haveria para mim, como filho da Igreja, uma 
maior desgraça do que eu ser acusado de trabalhar contra a minha 
Mãe, incomparavelmente querida e respeitada, que é a Santa Igreja 
Católica Apostólica Romana” (Plinio CORRÊA DE OLIVEIRA, 
Conferência em Belo Horizonte, 29/10/1961) 
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Segunda Parte 

Noções de Eclesiologia 

“A  Igreja é a sociedade sobrenatural necessária da qual brota 
a vida do Corpo Místico. É o elemento visível da videira. Fora dela 
não se pertence ao Corpo Místico” (Plinio CORRÊA DE OLIVEIRA, 
Cristandade) 

A Igreja é o Corpo Místico de Cristo 

Quem pertence à Igreja? (Pe. Sauras) 

• Em Ato 
o Todos os que estão no Céu 
o Todos os que estão no Purgatório 
o Todos os que, na Terra, foram batizados na Igreja Católica (ou tendo sido 

batizado validamente em outra religião, foram admitidos na Igreja Católica) 
 São denominados “perfeitos” os que vivem habitualmente em estado 

de graça, frequentando os sacramentos: eucaristia, penitência, etc. 
• Alguns são chamados a vocações especiais, por isso 

denominamos “excepcionais”: Santa Joanna d’Arc, Beata 
Maria Taiggi (cozinheira, mãe de sete filhos), Santa 
Terezinha do Menino Jesus, São João Eudes, São Luiz 
Grignion de Montfort... 

• Outros, a maioria, tem “vocação normal” de serem santos em 
qualquer estado ou condição. 

 São chamados “imperfeitos” os que vivem indiferentemente em 
estado de graça ou de pecado mortal, sem se importar muito: sobem, 
descem, arrependem-se, depois abandonam a prática da virtude... 

• Em Potência: todos os vivos que ainda não foram batizados. Enquanto estão vivos 
podem ser batizados e entrar a fazer parte da Igreja. 

No Inferno ninguém faz parte da Santa Igreja de Jesus Cristo, nem sequer os batizados, 
clérigos, religiosos ou o que seja. 

Para todos Deus distribui abundantemente graças: 

• Para os que não fazem parte da Igreja, a fim de que nesta ingressem 
• Para os que já são da Igreja, graças de três gêneros: 

o Santificantes: para os tornar cada vez melhores e mais santos, mais 
parecidos com Ele, com Nossa Senhora. 
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o Ministeriais: para que a Igreja tenha sacerdotes, religiosos e religiosas 
santos, que distribuam os sacramentos e sejam testemunhas vivas de uma 
vida em conformidade com a Lei de Deus. 

o Carismáticas: graças especiais para vocações especiais: Santa Joanna d’Arc, 
Santa Bernadette Soubirous, Santa Jacinta Marto, São Luis Rei de França, 
São Pio V papa, São Rober Bellarmino doutor da Igreja, etc. 

Quadro 3 A – A Igreja Corpo de Cristo 

A pertença à Igreja (S. Roberto Bellarmino): 

A Igreja é um “Corpo Místico” mas é também uma “Sociedade Visível”. Não há 
diferença entre uma e outra. Apenas dois modos de considerar a mesma realidade. 

Da Igreja Sociedade Visível fazem parte: 

• Os batizados na Igreja Católica (ou tendo recebido em outra qualquer religião um 
batismo válido, e depois tendo se reconciliado com a Igreja Católica) 

• Que acreditam em tudo quanto a Igreja ensina: o Credo, o Catecismo, as verdades 
da Fé... 

• Que obedecem as legítimas autoridades: o Papa e os bispos legítimos, que ensinam 
a verdade católica como Cristo ensinou e a Igreja repete desde há vinte séculos. 

Quadro 3 B – A Igreja Sociedade Visível 

Leis que se aplicam na Igreja 

A Igreja tem muitos categorias de fiéis. Para ver qual lei se aplica a cada um é preciso 
considerar: 

• Se é de rito latino (o comum no Brasil) ou de um rito oriental católico (Maronita e 
outros);  

• Qual o estado da pessoa: clérigo, religioso, leigo, casado, solteiro, viúvo...; 
• Qual a sua idade; 
• Qual o seu domicilio: se é residente, transeunte, “peregrino” ou “vagabundo sem 

morada fixa”. 

Dois “gêneros” de católicos 

A Igreja é composta fundamentalmente por dois “gêneros” de membros: 

• Os que dedicam sua vida a Deus (“Deo dicati” em latim): Sacerdotes, Bispos, 
religiosos, religiosas. 
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• Os que levam sua vida particular honesta: leigos, casados ou solteiros. 

Porém dentro de cada uma destas duas categorias existem diferenças muito grandes. 

Os que dedicam sua vida a Deus: “Deo dicati” 

Devemos distinguir entre: 

• Clérigos (diáconos, sacerdotes, bispos) que tem a função de ministrar os 
sacramentos, ensinar a doutrina de Jesus Cristo e governar a Igreja 

• Religiosos: que se entregam totalmente a Deus (“totaliter mancipatur” “entregam-
se totalmente como escravos a Deus” diz o Vaticano II, LG 44) e devem ser a 
representação, ao longo de toda a História, da Pessoa de Nosso Senhor Jesus Cristo 
pobre, casto e obediente a Deus Pai; a fim de pregar fundamentalmente com o 
exemplo.  

Obviamente a função clerical corresponde primordialmente aos religiosos, pois estes 
entregaram sua vida totalmente a Deus, como servos (“totaliter mancipant divino servitio”, 
“entregaram-se totalmente como escravos ao serviço divino” diz S. Tomás de Aquino – II-II, 
q. 186, a. 1, c.): porém há muitos clérigos não religiosos que cumprem sua missão 
santamente. 

Entre os clérigos (sejam eles religiosos, ou não) a Igreja escolhe alguns aos quais 
concede a “sagrada potestade” de conduzir as almas de todos os fiéis à santidade: pela 
pregação, pela realização dos sacramentos, pelo governo: são os bispos. 

• Quando um sacerdote é sagrado bispo, recebe esta “sagrada potestade” que o torna 
capaz de ensinar, santificar e governar; mas o ato de consagração episcopal não lhe 
confere governo sobre nenhum católico. 

• Para que ele tenha alguns súbditos concretos, aos quais conduzir à santidade, deve 
receber um “ofício” (um cargo). Apenas pode exercer totalmente estas três missões 
(ensinar, santificar, governar) quando recebe um “oficio” (uma diocese). 

O bispo de uma diocese, enquanto governador da mesma, tem poder sobre os seus 
súbditos para legislar, mandar e julgar. 

Os fiéis leigos, que levam sua vida particular honesta 

Todos os que não são religiosos nem clérigos, são chamados “leigos” (do grego laos, 
povo), ou “povo de Deus”. 

Eles se santificam na sua vida honestamente levada (família, trabalho, etc.), recebendo 
dos religiosos o exemplo, e dos clérigos os sacramentos, os ensinamentos e o governo para as 
coisas da Igreja. 
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A Igreja é, pois, eminentemente Hierárquica. 

A igreja e a sociedade civil, nos olhos de Dr. Plinio 

Dr. Plinio descrevia esta maravilhosa organização da Igreja Hierárquica, com Clero 
(Cardeais, Patriarcas, Arcebispos, Bispos, Monsenhores, Párocos, simples sacerdotes...), 
Religiosos e Leigos num gráfico que ele denominava “A Ordem Medieval”. 

Como pode se ver, para Dr. Plinio a sociedade ideal não é apenas uma pequena cidade, 
como nossa imaginária S. José de Capueira, mas um universo inteiro de países, nações, 
regiões, etc., constituído por pessoas que praticam a Lei de Deus, vivem habitualmente em 
estado de graça, e constituem uma hierarquia semelhante à da Sociedade Eclesiástica, porém 
na sociedade civil: Imperador, Rei, nobreza, elites intelectuais, industriais, artesãos... até os 
simples trabalhadores manuais. 

Esta “sociedade ideal” (que existiu na Idade Média em amplos territórios da Europa) 
está representada no gráfico: “A Ordem Medieval”. 

A sociedade civil bem ordenada é fundamental para o bom funcionamento da Igreja. 

Quadro 4 – A Ordem Medieval: Igreja e Cristandade 

A noção de “Cristandade” 

A Igreja (que é uma sociedade na ordem sobrenatural) vive na sociedade temporal. Os 
membros da Igreja não constituem uma sociedade fechada, um país, uma região especial... 

A “sociedade civil” nasce e vive independente da Igreja, da ordem natural do convívio 
humano. 

Porém, se todos os membros da sociedade civil, ou ao menos a imensa maioria, fazem 
parte da Igreja, surge a noção de “Cristandade”: uma sociedade civil imbuída até a medula 
dos princípios da Lei de Deus, e da prática dos mesmos, pela pertença ativa à Santa Igreja. 

A Cristandade é a sociedade dos homens na sua vida comum, mas esta sociedade só 
estará em ordem, só terá uma vida tranquila e pacífica, quando todos forem batizados e vivam 
habitualmente em estado de graça. Assim:  

“A Cristandade [é] o povo real, sacerdotal, que segue as 
pegadas do Salvador na vida moral e interior com o respeito 
religioso com que o povo segue as pegadas do Salvador na Santa 
Scala. [Nos somos] pedras vivas [porém] tão rijas como as 
primeiras [as da Scala Santa], por nossos defeitos naturais, mas nas 
quais a divina doçura de Cristo deixou indeléveis pegadas. 
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[Assim, a Cristandade] decorre sem dúvida da ordem 
sobrenatural. Mas esta ordem tem a ordem natural como suporte. 

Consequência: sem uma noção de ordem natural não é 
possível dizer tudo bem sobre a ordem sobrenatural, não é possível 
dar uma ideia de como seriam as coisas se a ordem sobrenatural 
vigorasse como o anel, nem largo nem estreito, nem pequeno nem 
grande; vestido precioso mas bem cortado, sobre o corpo bem 
feito. 

A ordem sobrenatural “veste de sol” – como Nossa Senhora 
no Apocalipse – a ordem natural. É o sol de Cristo. Mas vestir-se é 
conformar-se a um corpo” (Plinio Corrêa de Oliveira, 
Cristandade). 
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