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omunitatea Magnificat, apărută în cadrul Reînnoirii 
Carismatice Catolice (Reînnoirea în Duhul Sfânt), a fost 
fondată, în urma unei inspiraţii speciale, de un grup de 

laici, în ziua de 8 decembrie 1978, de Solemnitatea Neprihănitei 
Zămisliri, în parohia San Donato all’Elce din Arhidieceza de 
Perugia - Città della Pieve. 
 În februarie 1979 Comunitatea a primit prima aprobare 
din partea Arhiepiscopului de Perugia - Città della Pieve, pe 
atunci Mons. Ferdinando Lambruschini. 
 Între timp, Comunitatea s-a răspândit şi în alte oraşe: 
Cortona, Foggia, Salerno, Torino. Toate aceste noi realităţi, 
împreună cu cea din Perugia, se considerau comunităţi surori: 
exista între ele o puternică comuniune de intenţii, dar nu exista 
între ele o legătură formală. În 1990 ele s-au simţit chemate de 
Dumnezeu să devină o singură comunitate. 
 Pe 15 octombrie 1995, Comunitatea a fost recunoscută ca 
Asociaţie privată de credincioşi de către Mons. Ennio Antonelli, 
Arhiepiscop de Perugia - Città della Pieve şi i-a fost aprobat 
Statutul. 
 Comunitatea a devenit între timp membră a Asociaţiei 
private de credincioşi de drept pontifical Catholic Fraternity of 
Charismatic Covenant Communities and Fellowship [Fraternitatea 
Catolică a Comunităţilor şi Asociaţiilor Carismatice de Alianţă], 
conform declaraţiei Consiliului Pontifical pentru Laici din 17 
aprilie 1996. 
 

 

C 



 

6 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

C O N S I D E R A Ţ I I  
 

P R E L I M I N A R E 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

7 
 

 
 

 n prezentul Statut, termenul Comunitate trebuie să fie 
înţeles în sensul unei asociaţii animate de un spirit 
comunitar, după modelul descris în Fapte (2,42-48). Acesta, 
prin urmare, nu face nici o referinţă la viaţa călugărească, 

ci la viaţa comunitară propusă de can. 298-311 şi 321-329 din 
CIC, chiar dacă în interiorul Comunităţii sunt prevăzute forme 
de viaţă în comun. 
 Comunitatea Magnificat face parte din Asociaţia 
Reînnoirea în Duhul Sfânt,1 împărtăşindu-i viaţa şi păstrând în ea 
o autonomie proprie cu privire la structură, conducere, viaţă 
internă şi în fondarea unor noi Fraternităţi. 
 Comunitatea, conştientă de harul primit de la Dumnezeu, 
ştie că ea depăşeşte în mod larg „structura juridică” pe care o are 
şi se extinde şi la acele persoane care trăiesc o participare 
autentică la spiritualitatea sa, cu toate că nu sunt chemate să-şi 
asume Angajamentul de Alianţă. Din acest motiv, le oferă 
primire şi îngrijire, primind de la ele ajutor şi colaborare pentru 
activităţile proprii. 
 Comunitatea continuă să rămână în ascultarea Duhului 
Sfânt, gata să-i urmeze şoaptele, într-o atitudine de supunere 
docilă discernământul Bisericii, conştientă fiind că planul lui 
Dumnezeu cu ea nu este încă desăvârşit. 
 

 
                                                 
1 Asociaţia Rinnovamento nello Spirito Santo este o structură aprobată de 
Conferinţa Episcopală Italiană pentru grupurile şi comunităţile care se află pe 
teritoriul Diecezelor din Italia sau sunt de limbă italiană. În schimb, 
Comunitatea Magnificat din România face parte din Reînnoirea Carismatică 
Catolică cu referinţă directă la I.C.C.R.S (International Catholic Charismatic 
Renewal Services) şi la Catholic Fraternity, ambele fiind Asociaţii aprobate de 
către Sf. Scaun Apostolic în strânsă legătură cu Consiliul Pontifical pentru 
Laici. (n.t.) 
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omunitatea Magnificat este o Comunitate de Alianţă, care îl 
are în centru pe unicul Domn Cristos Isus. Întreaga viaţă 
comunitară se dezvoltă în jurul îndemnului unui 
«cuvânt», care a fost considerat încă de la origini 

fundamental şi profetic: «Cu Isus, pe Isus construieşte!». 
 Noi credem că, într-adevăr, că, creştinismul, înainte de a 
fi o doctrină sau o morală, este Persoana însăşi a lui Isus Cristos. 
Cine l-a întâlnit şi a făcut experienţa acestei întâlniri, arde de 
dorinţa de a-l cunoaşte şi vrea să-şi modeleze viaţa după 
învăţăturile sale, pe care Magisteriul Bisericii le propune cu 
autoritate şi le actualizează în numele Lui. 
 Noi credem că la începutul vieţii noastre comunitare se 
află iubirea lui Cristos, cel care în iubirea sa ne-a adunat, dându-
ne harul de a-l iubi la rândul nostru în fraţi. 
 Noi credem că, înainte de toate, Comunitatea este o 
mănăstire cu ziduri invizibile, în care în fiecare zi căutăm să 
trăim la şcoala lui Cristos, Învăţător şi Domn. 
 Noi credem că, în primul rând, Comunitatea este chemată 
să construiască propria sa viaţă pe Euharistie, celebrată, adorată 
şi trăită. În ea îşi găseşte forţa necesară pentru a duce la 
îndeplinire planul lui Dumnezeu. De aceea, fiecare Fraternitate 
are un loc în care să-şi poată alimenta propria spiritualitate 
euharistică prin adoraţie. 
 Noi credem că Domnul, pentru a ne face liberi şi capabili 
de a-i iubi cu o dragoste dezinteresată pe Dumnezeu şi pe fraţi, 
ne cheamă să trăim după spiritul celor «patru promisiuni»: 
Sărăcie, Iertare permanentă, Construirea iubirii, Slujire. 
 Noi credem că Sărăcia este condiţia primară şi necesară 
pentru a trăi viaţa comunitară. Prin ea noi alegem un stil de viaţă 
simplu şi sobru, care să fie un semn pentru lume. 

 C 
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 Noi credem că Iertarea permanentă ne face disponibili ca să 
iertăm aşa cum Isus ne-a iertat şi să combatem înclinaţia de a 
judeca. 
 Noi credem că, într-adevăr, Construirea iubirii ne face să 
recunoaştem în orice frate persoana lui Cristos şi ne angajează în 
rezolvarea relaţiilor defectuoase, făcând primul pas către o 
adevărată reconciliere. 
 Noi credem că, în Comunitate, îndrumarea spirituală 
realizează o formă concretă de supunere reciprocă (cf. Ef 5,21). 
Ea este expresia iubirii trupului faţă de orice mădular al său şi 
îmbrăţişează toate sferele vieţii. 
 Credem că iubirea generată şi alimentată de Euharistie ne 
face generoşi cu inima (cf. Ex 25,2) pentru a trăi Slujirea lui 
Dumnezeu, a săracilor, a omenirii, a Bisericii. 
 Noi credem că numele Magnificat indică faptul că fiecare 
membru al Comunităţii înţelege să unească contemplaţia cu 
acţiunea, precum Maria care, imediat după ce a primit în sânul ei 
pe Isus ca dar, a pornit în grabă să-L ducă Elisabetei. 
 Noi credem că această Comunitate s-a născut pentru noua 
evanghelizare. Această misiune o îndeplineşte nu pentru ea însăşi, 
ci pentru Biserică şi o realizează printr-o mărturie proprie de 
viaţă şi prin vestirea Evangheliei. 
 Noi credem că «Cristos nu poate fi împărţit» (cf. 1Cor 
1,13). De aceea, Comunitatea este în comuniune cu toţi creştinii şi 
caută unitatea poporului lui Dumnezeu „împreună cu toţi cei care 
invocă în orice loc numele Domnului nostru Isus Cristos” (1Cor 1,2). 
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CAPITOLUL I 

CONSTITUIRE 
 
ARTICOLUL 1 
1. Este constituită Asociaţia privată de credincioşi, denumită 

Comunitatea Magnificat. 
2. Comunitatea Magnificat este o Comunitate de Alianţă a 

Asociaţiei Reînnoirea în Duhul Sfânt. 
3. Comunitatea Magnificat (de aici înainte: Comunitatea) îşi are 

sediul în Perugia. 
 
ARTICOLUL 2 

Comunitatea face parte din Asociaţia de drept pontifical 
Catholic Fraternity of Charismatic Covenant Communities and 
Fellowship [Fraternitatea Catolică a Comunităţilor şi Asociaţiilor 
Carismatice de Alianţă]. 
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CAPITOLUL II 

IDENTITATE ŞI NATURĂ 
 
ARTICOLUL 3 
1. Comunitatea este răspunsul dat la o chemare specifică din 

partea lui Dumnezeu de a trăi viaţa nouă în Duhul Sfânt 
printr-un angajament stabil. 

2. Membrii Comunităţii, punând Euharistia în centrul vieţii lor 
personale şi comunitare, se angajează - fiecare după propria 
stare de viaţă - să construiască un singur trup, după modelul 
primei comunităţi creştine (cf. Fap 2,42-48). 

3. Pornind de la experienţa vie a Trupului lui Cristos, 
Comunitatea recunoaşte ca principale carisme ale ei: 
evanghelizarea şi promovarea vieţii comunitare. 

 
ARTICOLUL 4 
1. Comunitatea este înrădăcinată profund în Biserică printr-o 

comuniune filială cu Păstorii ei, care se manifestă printr-o 
primire ascultătoare a Magisteriului ei şi prin slujirea 
împlinită după carismele proprii; aceasta se concretizează şi 
prin opera de evanghelizare şi prin slujirile oferite Diecezelor 
şi Parohiilor în care este prezentă. 

2. Comunitatea recunoaşte în autoritatea ecleziastică ce este 
competentă pe respectivul teritoriu, sursa imediată de 
discernământ; la aceasta recurge pentru a rezolva acele 
chestiuni care nu-şi găsesc o soluţie adecvată în interiorul ei. 
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CAPITOLUL III 

FINALITĂŢI 
 
ARTICOLUL 5 

Comunitatea îşi propune următoarele finalităţi: 
 

a) sfinţirea propriilor membri, promovând în fiecare dintre ei, prin 
formare şi îndrumare spirituală, dezvoltarea umană integrală 
şi capacitatea de a corespunde mai deplin la harul Botezului; 

 

b) participarea la misiunea Bisericii prin mărturia de comuniune a 
vieţii fraterne şi prin diferitele forme de activitate în 
domeniul rugăciunii, al evanghelizării, al promovării umane 
şi al carităţii. 
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CAPITOLUL IV 

MEMBRII 
 
ARTICOLUL 6 
1. Se intră pentru a face parte din Comunitate prin 

Angajamentul de Alianţă, asumat de regulă în faţa 
Arhiepiscopului de Perugia - Città della Pieve sau în faţa 
Ordinariului Diecezan. 

2. La acesta pot fi admişi credincioşii catolici din orice stare de 
viaţă care: 
a) sunt într-o deplină comuniune eclezială; 
b) au făcut experienţa unei reînnoitoare efuziuni a Duhului 

Sfânt; 
c) au parcurs itinerarul formativ, prevăzut pentru intrarea 

în Comunitate. 
3. Membrii Institutelor de viaţă consacrată pot să adere la 

Comunitate cu respectarea obligaţiilor Institutului propriu şi 
cu consimţământul respectivului Superior (cf. CIC 307 § 3). 

 
Intrarea în Comunitate 

 
ARTICOLUL 7 
1. Credinciosul care doreşte să fie admis în Comunitate şi 

îndeplineşte condiţiile cerute la art. 6, 2 a-b, va prezenta 
Responsabililor de Zonă o cerere scrisă pentru a participa la un 
curs de pregătire spre cunoaşterea vieţii Comunităţii, numit 
Şcoala de Comunitate. 

2. Candidatul care, după ce a frecventat această Şcoală cu un 
rezultat declarat pozitiv de către mai sus-numiţii 
Responsabili, se simte chemat să aprofundeze experienţa 
Comunităţii, poate să înainteze acestora o cerere scrisă 
pentru a fi admis la Noviciat, în timpul căruia el începe să 
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trăiască unele momente ale vieţii comunitare specifice pentru 
formarea lui. 

3. Responsabilii de Zonă îl admit la Angajamentul de Alianţă 
pe acel novice care a demonstrat fidelitate faţă de viaţa 
comunitară, angajare pe drumul de convertire şi de mărturie, 
înţelegere şi acceptare adecvată a vieţii şi a spiritualității 
Comunităţii. 

 
Dispensa temporară 

 
ARTICOLUL 8 
1. Membrul Comunităţii poate cere o dispensă temporară de la 

una sau de la mai multe obligaţii legate de propriul 
angajament. 

2. Acordarea unei astfel de dispense ţine de Responsabilii de 
Zonă, la propunerea Responsabililor de Fraternitate. 

 
Aliaţii 

 
ARTICOLUL 9 

Membrii Comunităţii sunt numiţi Aliaţi; dintre ei unii vor fi 
recunoscuţi ca Bătrâni. 
 
ARTICOLUL 10 
1. „Aliaţi” sunt aceia care, odată ce au asumat Angajamentul de 

Alianţă, se angajează: 
a) să-şi dăruiască viaţa Domnului, participând pe deplin la 

viaţa Comunităţii; 
b) să fie fideli faţă de cele «patru promisiuni»: Sărăcie, Iertare 

Permanentă, Construirea Iubirii, Slujire; 
c) să participe zilnic la celebrarea Sfintei Liturghii; 
d) să-şi ia săptămânal un timp pentru adoraţia euharistică; 
e) să dedice zilnic timp suficient pentru rugăciunea 

personală; 
f) să împărtăşească propria viaţă cu fraţii Comunităţii; 
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g) să dea zeciuiala; 
h) să participe, după propriile carisme, la activităţile 

misionare ale Comunităţii; 
i) să trăiască îndrumarea spirituală în Comunitate; 
l) să accepte ministerul Responsabililor. 

2. Ei îşi reînnoiesc anual propriul lor Angajament. 
 
 

Bătrânii 
 
ARTICOLUL 11 
1. Bătrânii sunt aceia care, prin înţelepciune evanghelică, 

maturitate umană şi creştină şi capacitatea de a da mărturie 
despre spiritualitatea Comunităţii, sunt recunoscuţi de către 
aceasta drept păzitori ai unităţii sale şi ai patrimoniului 
spiritual. 

2. Calitatea de Bătrân este atribuită de către Responsabilii 
Generali, la propunerea Responsabililor de Zonă. 

3. Un astfel de calificativ poate fi revocat de Responsabilii 
Generali şi la propunerea Responsabililor de Zonă. 
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CAPITOLUL V 

STĂRILE DE VIAŢĂ 
 
ARTICOLUL 12 
1. Aliaţii care primesc de la Dumnezeu o chemare de 

consacrare specială în castitate pentru Împărăţie în interiorul 
Comunităţii, sunt semnul vieţii viitoare şi izvor de 
fecunditate spirituală (cf. CIC 599). 

2. Răspunzând acestei chemări, ei îşi oferă o disponibilitate mai 
mare pentru misiunea Comunităţii în Biserică şi în lume (cf. 
CIC 573 § 1). 

3. Asumând angajamentul de castitate pentru Împărăţie, ei îşi 
fac promisiunea lor în faţa Moderatorului General sau al 
delegatului său. 

 
Casele Agnus Dei 

 
ARTICOLUL 13 
1. Dintre Aliaţi, unii, aparţinând oricărei stări de viaţă şi 

conservând exigenţele particulare ale stării lor, primesc 
chemarea de a duce o viaţă în comun în casele Agnus Dei. 

2. Acestea sunt caracterizate de o viaţă trăită în jurul 
Euharistiei, care se exprimă mai înainte de toate prin 
rugăciunea de adoraţie şi de mijlocire, prin evanghelizare, 
prin primire şi prin slujire. 

3. Orice casă Agnus Dei îşi alege în interiorul ei un Moderator. 
 

Familiile 
 
ARTICOLUL 14 
1. Comunitatea consideră familiile care trăiesc în interiorul ei 

angajamentul comunitar cu generozitate, drept un dar pentru 
viaţa proprie. 
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2. Cei căsătoriţi, fiind un semn al iubirii sponsale a lui Cristos şi 
a Bisericii, dau mărturie prin deschiderea către darul vieţii, 
prin paternitate şi maternitate responsabilă şi prin primire; 
Comunitatea îi susţine în fidelitatea lor faţă de Sacramentul 
Căsătoriei prin momente specifice de împărtăşire şi de 
formare. 

 
Miniştrii sacri 

 
ARTICOLUL 15 
1. Comunitatea primeşte cu recunoştinţă darul miniştrilor sacri 

şi recunoaşte prezenţa lor ca fiind preţioasă pentru viaţa ei. 
2. Comunitatea este conştientă de a fi locul în care se pot 

maturiza vocaţii noi pentru ministerul sacru şi contribuie, cu 
spiritualitatea ei, la formarea permanentă a clericilor (cf. 
Pastores dabo vobis, nr. 68). 
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CAPITOLUL VI 

STRUCTURA 
 
ARTICOLUL 16 

Comunitatea este un singur trup în care iubirea lui Cristos 
reuneşte toate mădularele într-o singură familie, având în comun 
aceeaşi vocaţie, care se exprimă din împărtăşirea prezentului 
Statut. 

 
Fraternitatea 

 
ARTICOLUL 17 

Unitatea de bază a Comunităţii este Fraternitatea, în cadrul 
căreia este posibilă o împărtăşire reală a vieţii, marcată de 
momente esenţiale, precum rugăciunea comunitară, drumul de 
creştere, celebrarea şi adoraţia euharistică, formarea, 
evanghelizarea şi slujirea. 

 
Zona 

 
ARTICOLUL 18 
1. Zona este constituită din mai multe Fraternităţi, vecine din 

punct de vedere teritorial, spre coordonarea activităţilor şi a 
vieţii. 

2. Atunci când o Fraternitate este prea departe de Zona cea mai 
apropiată, ea este declarată autonomă de către Responsabilii 
Generali: în acest caz acesteia i se aplică normele prezentului 
Statut care se referă la Zonă. 

 
Fraternităţile în formare 

 
ARTICOLUL 19 
1. Comunitatea dă viaţă Fraternităţilor în formare, la iniţiativa 

Responsabililor de Zonă sau a Responsabililor Generali. 
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2. Despre astfel de iniţiative va fi informat Ordinariul locului şi 
Coordonatorul Regional al Asociaţiei „Reînnoirea în Duhul 
Sfânt”. 
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CAPITOLUL VII 

CONDUCEREA 
 
ARTICOLUL 20 
1. Organele de Conducere a Comunităţii sunt: 

- Responsabilii de Fraternităţi; 
- Responsabilii de Zonă; 
- Capitolul; 
- Consiliul general; 
- Responsabilii Generali. 

2. Conducerea Comunităţii este exercitată de Organele de 
conducere amintite mai sus, pe baza principiului de 
subsidiaritate şi se supune întotdeauna autorităţii legitime a 
Ordinariului diecezan de Perugia - Città della Pieve. 

3. Autoritatea majoră este exercitată de către Responsabilii 
Generali. 

 
ARTICOLUL 21 
1. Îndatoririle Responsabililor sunt: 

a) să ţină Comunitatea ancorată în vocaţia proprie; 
b) să promoveze, prin orice mijloc, unitatea şi pacea în trup; 
c) să verifice realizarea unei creşteri umane şi creştine, 

respectând libertatea persoanei. 
2. Deciziile să fie luate cu o majoritate a celor în drept. 
3. Funcţiile diferitelor nivele nu sunt cumulabile, exceptând 

prescrierile art. 25, 1. 
4. Comunitatea se va îngriji ca o persoană să nu rămână prea 

mult timp în organele de conducere fără întrerupere. 
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Responsabilii de Fraternitate 
 
ARTICOLUL 22 
1. Responsabilii de Fraternitate pot să fie trei sau cinci, dintre 

care doi sau patru sunt aleşi dintre Bătrâni de către membrii 
Fraternităţii; Moderatorul este numit de către Responsabilii 
de Zonă, fiind ales tot dintre Bătrâni. 
 

2. Îndatoririle Responsabililor de Fraternitate sunt: 
 

a) să se ocupe de îngrijirea pastorală a membrilor; 
b) să formeze Cenacolele după modalităţile precizate în 

Regulament; 
c) să realizeze drumul de creştere; 
d) să găsească îndrumătorul spiritual pentru fiecare 

membru; 
e) să propună Responsabililor de Zonă dispensa temporară 

(cf. art. 8) pentru un membru din Fraternitatea lor; 
f) să se îngrijească de Amicii Comunităţii Magnificat după 

modalităţile precizate în Regulament. 
 

3. Îndatoririle Moderatorului Fraternităţii sunt: 
 

a) să convoace şi să prezideze întâlnirile Responsabililor 
Fraternităţii; 

b) să întreţină relaţiile cu preoţii locului; 
c) să menţină relaţii de comuniune cu Organele regionale şi 

diecezane ale Asociaţiei „Reînnoirea în Duhul Sfânt”. 
4. Mandatul lor durează trei ani şi numai o singură dată poate 

fi reînnoit imediat. 
 

Responsabilii de Zonă 
 
ARTICOLUL 23 
1. Responsabilii de Zonă pot fi trei sau cinci şi sunt aleşi dintre 

Bătrâni de către membrii Zonei; ei îşi vor alege dintre ei un 
Moderator care, pentru a intra în funcţie, va trebui să obţină 
confirmarea din partea Responsabililor Generali. 
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2. Îndatoririle Responsabililor de Zonă sunt: 
 

a) să menţină unitatea drumului şi a vieţii Zonei, pe baza 
liniilor trasate de către Responsabilii Generali; 

b) să promoveze activităţile necesare vieţii Zonei; 
c) să numească Responsabilii Ministerului de Noviciat; 
d) să conducă Şcoala de Comunitate; 
e) să-i admită la Şcoala de Comunitate, la Noviciat şi la 

Angajamentul de Alianţă pe aceia care cer aceasta; 
f) să constituie Fraternităţi noi, precum şi Fraternităţi în 

formare, şi să decidă asupra desființării lor; 
g) să constituie case Agnus Dei sau să decidă suprimarea lor, 

având avizul favorabil din partea Responsabililor 
Generali; 

h) să aibă grijă ca în casele Agnus Dei să fie un Moderator; 
i) să propună Responsabililor Generali numirea sau 

destituirea din calitatea de Bătrân a fraților dintr-o  Zonă, 
consultată fiind părerea Bătrânilor Zonei respective. 

3. Îndatoririle Moderatorului de Zonă sunt: 
a) să convoace şi să prezideze întâlnirile Responsabililor de 

Zonă; 
b) să convoace periodic şi să prezideze întâlnirile Bătrânilor 

Zonei; 
c) să menţină relaţiile cu Ordinariul locului în care 

Comunitatea este prezentă. 
4. Mandatul lor durează trei ani şi numai o singură dată poate 

fi reînnoit imediat. 
 

Capitolul 
 
ARTICOLUL 24 
1. Capitolul este format din Bătrânii Comunităţii şi se 

întruneşte cel puţin o dată pe an. 
2. Acesta este un moment de rugăciune, de ascultare profetică 

şi de comuniune pentru viaţa Comunităţii. 
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3. Capitolul îi alege pe Responsabilii Generali şi pe membrii 
Consiliului general la care se referă art. 25, 1. 

4. Capitolul, după procedura stabilită în Regulament, propune 
Ordinariului diecezan de Perugia - Città della Pieve 
modificările prezentului Statut, cu o majoritate de două 
treimi din voturi şi fiind prezenţi cel puţin majoritatea celor 
cu drept de vot. 

  
Consiliul general 

 
ARTICOLUL 25 
1. Consiliul general este format din: Responsabilii Generali, 

Asistentul Spiritual general, Moderatorii de Zonă şi un 
număr de maxim şapte membri Bătrâni, care au adus o 
contribuţie semnificativă la istoria Comunităţii, aleşi de 
Capitol cu ocazia alegerii Responsabililor Generali. 

2. Consiliul general este convocat de către Moderatorul 
General. 

3. Îndatorirea principală a Consiliului general este aceea de a 
desfăşura funcţiuni consultative pentru Responsabilii 
Generali, cu scopul de a face să crească Comunitatea 
asemenea unui  singur trup, după cum este menţionat în art. 
16 al prezentului Statut. 

4. În plus, acesta îşi exprimă propria părere cu privire la: 
a) atribuirea sau revocarea calităţii de Bătrân; 
b) conţinutul şi modalităţile de desfăşurare a Şcolii de 

Comunitate şi a Noviciatului; 
c) modificările aduse Regulamentului. 

 
Responsabilii Generali 

 
ARTICOLUL 26 
1. Responsabilii Generali sunt în număr de trei sau cinci şi sunt 

aleşi de către Capitolul Comunităţii şi din cadrul acestuia; 
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aceştia îl aleg dintre ei pe Moderatorul General, care este 
reprezentantul Comunităţii. 

2. Îndatoririle Responsabililor Generali sunt: 
a) să stabilească orientările generale şi iniţiativele, în 

vederea atingerii scopurilor Comunităţii; 
b) să pregătească drumul de creştere al Comunităţii; 
c) să decidă constituirea unor noi zone şi eventuala lor 

desființare; 
d) să-şi exprime părerea cu privire la ceea ce prevede art. 23, 

2 g; 
e) să constituie Fraternităţi în formare în afara zonelor 

existente; 
f) să stabilească modalităţile de gestiune economică a 

Comunităţii; 
g) să atribuie calitatea de Bătrân - la propunerea 

Responsabililor de Zonă - şi, consultând părerea 
Consiliului general, să o comunice în scris; 

h) să revoce calitatea de Bătrân la propunerea 
Responsabililor de Zonă şi, consultând părerea 
Consiliului general, să o comunice în scris; 

i) să stabilească conţinutul şi modalităţile de desfăşurare a 
Şcolii de Comunitate şi a Noviciatului, consultând 
părerea Consiliului general; 

l) să aducă modificări în Regulament, consultând părerea 
Consiliului general. 

3. Îndatoririle Moderatorului General sunt: 
a) să convoace şi să prezideze întâlnirile Responsabililor 

Generali; 
b) să convoace şi să prezideze Consiliul general şi Capitolul 

Comunităţii; 
c) să întreţină relaţiile cu autoritatea ecleziastică şi cu alte 

realităţi ecleziale; 
d) să menţină raportul cu Organismele naţionale ale 

Asociaţiei „Reînnoirea în Duhul Sfânt”; 
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e) să se îngrijească de participarea Comunităţii la viaţa 
Asociaţiei „Reînnoirea în Duhul Sfânt”. 

4. Mandatul Responsabililor Generali durează trei ani şi poate 
fi reînnoit imediat o singură dată. 

5. Moderatorul General, pentru a-şi intra în funcţie, trebuie să 
fie confirmat de către Ordinariul diecezan de Perugia - Città 
della Pieve. 
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CAPITOLUL VIII 

ASISTENŢII SPIRITUALI 
 
ARTICOLUL 27 
1. Responsabilii Comunităţii beneficiază de ajutorul Episcopilor 

şi al Preoţilor, cu rolul de Asistenţi Spirituali. 
2. Ei colaborează cu Responsabilii, ajutându-i să situeze şi să 

realizeze obiectivele şi programele Comunităţii în contextul 
misiunii Bisericii, după chemarea sa specifică. 

3. Ei se îngrijesc, în comuniune cu Responsabilii Generali, de 
consacraţii pentru Comunitate, prezenţi în zonele lor (cf. art. 
12). 

4. Asistenţii Spirituali îşi încetează slujirea lor la expirarea 
mandatului organelor de conducere; mandatul lor poate fi 
reînnoit. 

5. Asistentul Spiritual general este desemnat de către 
Responsabilii Generali şi confirmat de către Arhiepiscopul de 
Perugia - Città della Pieve (cf. CIC 324 §2). 

6. El, pe lângă îndatoririle de mai sus, supraveghează, 
împreună cu Responsabilii Generali, mersul caselor Agnus 
Dei. 
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CAPITOLUL IX 

BUNURILE MATERIALE 
 
ARTICOLUL 28 
1. Patrimoniul Comunităţii este constituit din zeciuială şi din 

oferte libere şi donaţii; acesta este destinat să susţină 
activităţile comunitare şi operele de caritate. 

2. Responsabilii Generali stabilesc modalităţile de gestiune 
economică a Comunităţii. 

3. Cheltuielile, la orice nivel, sunt decise de către respectivii 
Responsabili. 

 
ARTICOLUL 29 
1. Contabilitatea este ţinută, la orice nivel, de către un Trezorier, 

numit de către respectivii Responsabili pentru un mandat de 
trei ani, care se poate reînnoi. 

2. Cel puţin o dată pe an Responsabilii trebuie să dea cont de 
administraţia bunurilor încredinţate lor, atât fraţilor faţă de 
care îşi exercită autoritatea lor, cât şi Responsabililor 
nivelului superior; Moderatorul General va da cont în această 
privinţă autorităţii bisericeşti competente ori de câte ori i se 
va cere aceasta. 
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CAPITOLUL X 

IEȘIREA DIN COMUNITATE 
 
ARTICOLUL 30 
1. Ieșirea din Comunitate se face prin renunţare sau prin demisie. 
2. Acela care în mod legitim renunţă la apartenenţa la 

Comunitate sau este exclus, nu poate să pretindă nimic din 
partea acesteia, indiferent de activitatea pe care a desfăşurat-o 
în ea. 

 
Renunţarea 

 
ARTICOLUL 31 
1. Prin renunţare membrii pot să abandoneze Comunitatea, 

comunicând în scris acest lucru Moderatorului lor de Zonă; 
renunţarea trebuie să coincidă cu expirarea propriului 
Angajament de Alianţă. 

2. Dacă renunţarea nu coincide cu expirarea Angajamentului de 
Alianţă, respectivul membru să ceară această facultate de la 
Moderatorul General. 

 
Demiterea 

 
ARTICOLUL 32 
1. Recurgerea la demitere poate fi făcută atunci când membrul: 

a) a fost cauză de scandal grav şi demonstrat; 
b) a refuzat cu încăpăţânare reconcilierea cu un frate; 
c) a provocat dezbinări grave în interiorul Comunităţii; 
d) a profesat în mod public opinii incompatibile cu 

Magisteriul Bisericii; 
e) a încălcat în mod repetat obligaţiile prevăzute de Statut; 
f) în mod ostentativ nu s-a supus dispoziţiilor legitime ale 

Responsabililor, în materie gravă. 
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2. Demiterea este de competenţa Responsabililor de Zonă, 
exceptând recursul la Responsabilii Generali într-un termen 
de o lună de la comunicarea în scris a demiterii 
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CAPITOLUL XI 

DISPOZIŢII FINALE 
 

Modificările Statutului 
 
ARTICOLUL 33 

Modificările prezentului Statut, propuse de Capitol în baza 
art. 24, 4, sunt de competenţa Ordinariului diecezan de Perugia - 
Città della Pieve. 

 
Desfiinţarea Comunităţii 

 
ARTICOLUL 34 
1. Asociaţia poate fi desfiinţată doar prin prevederea autorităţii 

ecleziastice, atunci când activitatea ei ar produce tulburări 
grave şi repetate comunităţii bisericeşti. 

2. În cazul desfiinţării, eventualul patrimoniu care rezultă va fi 
transmis Asociaţiei „Reînnoirea în Duhul Sfânt” sau unor 
instituţii ale Bisericii Catolice care au finalităţi analoge celor 
ale Comunităţii. 

 
Interpretarea normelor statutare 

 
ARTICOLUL 35 

Interpretarea autentică a normelor statutare revine, în ultimă 
instanţă, Ordinariului diecezan de Perugia - Città della Pieve. 

 
Dispoziţie finală 

 

ARTICOLUL 36 
Pentru toate celelalte lucruri care nu sunt prevăzute în 

prezentul Statut, se vor avea în vedere normele generale ale 
Bisericii, normativa în vigoare a Asociaţiei „Reînnoirea în Duhul 
Sfânt”, iar în ceea ce priveşte viaţa internă a Comunităţii, 
Regulamentul. 
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