
De acordo com o cân. 830 do CIC concedo o “nihil obstat”. 
Dom Benedicto de Ulhoa Vieira
Arcebispo Emérito de Uberaba - MG
Uberaba - MG, domingo, 31 de maio de 2009, na Solenidade de Pentecostes.
Nihil obstat reconfirmado pelo censor ad hoc

Pe. Dr. Valdir Manuel dos Santos Filho, SCJ
Recife – PE, terça-feira, 14 de fevereiro de 2017, na memória dos Santos Cirilo, 
monge e Metódio Bispo, co-patronos da Europa, no Ano Nacional Mariano, 
Centenário de Fáima e Tricentenário de Aparecida.

De acordo com os cânn. 824 e 827, § 2 do CIC concedo a aprovação e o 
“imprimatur” a esta 2ª Edição, revista, atualizada e aumentada.
Dom Paulo Mendes Peixoto
Arcebispo Metropolitano de Uberaba - MG
Uberaba - MG, segunda-feira, 20 de março de 2017,  
na Solenidade de São José, Esposo da Virgem Santa Maria,  
Padroeiro da Igreja Universal, no Ano Nacional Mariano,  
Centenário de Fátima e Tricentenário de Aparecida.

Introdução ao estudo do

das Igrejas Orientais
CÓDIGO DOS CÂNONES

Por feliz iniciativa do monge beneditino, presbítero d. Hugo Ca-
valcante, já tesoureiro, presidente e hoje secretário-geral da So-
ciedade Brasileira de Canonistas, veio à luz a obra já na segunda 
edição, Introdução ao Estudo do Código dos Cânones das Igrejas 

Orientais.

O autor nos oferece um leque amplo e enriquecedor de dados, 
percorrendo todo o itinerário da elaboração do Código dos Câ-
nones das Igrejas Orientais, colaborando, assim, para a tão ne-
cessária difusão da riqueza da Igreja Católica, na variedade das 
Igrejas que a compõem. 

As atuais vinte e três Igrejas Rituais Orientais Católicas não são 
apenas ritos da Igreja Católica, mas Igrejas de direito próprio, 
sui iuris, no interior da única Igreja de Jesus Cristo, na unidade 
da fé e do governo do Santo Padre o Papa, mas na variedade de 
línguas, ritos, espiritualidades, tradições e mesmo disciplinas.

O trabalho minucioso do Padre Hugo Cavalcante enriquecerá 
a todos os que desejam ou necessitam ampliar seus conheci-
mentos a respeito do Código dos Cânones das Igrejas Orientais. 
Conhecer e ter sempre presente a multiplicidade na unidade, 
característica da catolicidade da Igreja, facilitará, inclusive, a 
utilização de nomenclatura mais abrangente e justa, mesmo nos 
documentos eclesiásticos.

(Da Apresentação de Dom Vartan W. Boghossian, SDB
Bispo da Eparquia de São Gregório de Narek de Buenos Aires 

Exarca Apostólico da América Latina)

D. HUGO C. DA S. CAVALCANTE, OSB
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2ª edição (revista, atualizada e ampliada)

D. Hugo C. da S. Cavalcante, nasceu em 
1968 é monge-presbítero (1988-1994) 
da Ordem de São Bento; Licenciado 
em Filosofia e Bacharel em Sagrada 
Teologia, Doutorando em Direito Ca-
nônico; Membro da Sociedade Bra-
sileira de Canonistas (Tesoureiro nos 
biênios 2001-2003/2003-2005, Presi-
dente nos Triênios 2005-2008/2008-
2011 e Secretário-Geral nos triênios 
2014-2017/2017-2020); membro da 
Associazione Canonistica Italiana; da 
Associazione Amici dell’Oriente Cris-

tiano; da Consotiatio Internationalis 

Studio Iuris Canonici Promovendo; da 
Academia Marial de Aparecida e Mem-
bro Correspondente da Associação Por-
tuguesa de Canonistas. Atualmente é 
capelão-adjunto do Mosteiro de Nossa 
Senhora da Glória, Vigário Judicial e 
Presidente do Tribunal Interdiocesano 
de Uberaba – MG (Ituiutaba – Paraca-
tu – Patos de Minas – Uberaba e Uber-
lândia). Professor no Pontifício Instituto 
Superior de Direito Canônico do Rio de 
Janeiro – RJ, do Instituto Superior de 
Direito Canônico de Londrina – PR e 
do Instituto de Direito Canônico Santa 
Catarina – SC. É autor de numerosos 
artigos publicados em revistas nacio-
nais e internacionais, além de autor dos 
seguintes livros: A Legislação Universal 
Extracodicial do Código de Direito Ca-
nônico; Os Conselhos Paroquiais – or-
ganismos de comunhão: coparticipação 
e corresponsabilidade que fecundam e 
dinamizam o dia a dia da paróquia – o 
que são, como organizar e a que servem? 
o Conselho Paroquial de Pastoral e o 
Conselho Paroquial de Assuntos Econô-
micos e “O Senhor ama o Direito e a Jus-
tiça” – O Direito à luz de Aparecida – É 
tradutor de mais de 150 títulos para as 
Edições CNBB, para a LEV e as Edições 
Fons Sapientiae.

São João Paulo II no próprio 
texto da Constituição de pro-
mulgação do CCEO afirmou, 
de forma sobremaneira solene 
– pois com grande júbilo – se 
demonstrava convicto da sin-
gular obra que estava a reali-
zar a serviço da profunda uni-
dade na riqueza sem medidas 
da diversidade –, que é sempre 
uma pura expressão da mais 
perfeita, profunda e perene 
comunhão:

“Desde o início da codificação 
canônica das Igrejas Orien-
tais, a mesma e constante von-
tade dos romanos pontífices 
de promulgar dois códigos, 
um para a Igreja Latina e ou-
tro para as Igrejas Orientais 
Católicas, demonstra muito 
claramente que esses queriam 
conservar o que aconteceu por 
providência divina na Igreja, 
isto é, que essa, reunida por 
um único Espírito, deve res-
pirar com os dois pulmões, o 
do Oriente e o do Ocidente, e 
arder na caridade de Cristo, 
como com um coração com-
posto por dois ventrículos”.
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