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Recensão - Luigi Sabbarese e Dimitrios Salachas - CODIFICAZIONE
LATINA E ORIENTALE E CANONI PRELIMINARI - Ed. Urbaniana University
Press
Este livro é destinado a estudiosos, estudantes e cultores do direito latino e oriental, e àqueles que quiserem se
aproximar do conhecimento e apreciação daquela unidade na diversidade que codificações e cânones
preliminares, de ambos os códigos, registram em benefício das diversas tradições de fé, culturas e povos. As
Igrejas do Oriente, como do Ocidente, têm o direito e o dever de regerem-se segundo suas próprias disciplinas.
Deste determinação fundamental, deriva uma própria disciplina, confluída no Codex Iuris Canonici para a Igreja
latina e no Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium para as Igrejas Orientais. Os Códigos representam, todavia,
o ponto de chegada de uma longa história das Igrejas do Oriente e do Ocidente, de suas vidas e, portanto, de suas
disciplinas, confluídas de maneira orgânica e sistemática em um conjunto de leis. O presente trabalho pretende
responder a uma dúplice exigência refletida na sua divisão em duas partes: a primeira apresenta um prospecto
muito completo do itinerário de codificação dos dois Códigos da Igreja católica; a segunda parte trata dos cânones
preliminares seja do CIC como do CCEO, com as oportunas semelhanças e diferenças que distinguem a dúplice
codificação. Os autores são Luigi Sabbarese, docente na faculdade de Direito Canônico da Pontifícia
Universidade Urbaniana e juiz externo do Tribunal de Primeira Instância do Vicariato de Roma, e Dimitrios
Salachas, Docente de Direito Canônico Oriental, é consultor do Pontifício Conselho para a Interpretação dos
Textos Legislativos, do Pontifício Conselho para a Promoção da Unidade dos Cristãos e da Congregação para as
Igrejas Orientais.
(S.L.) (Agência Fides 22/12/2003 – Linhas 20 ; Palavras 286)
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