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DA

APROVAÇÃO APOSTÓLICA
CONGREGAÇÃO DOS CLÉRIGOS REGULARES MARIANOS
PARA A AJUDA AOS FALECIDOS E PÁROCOS

Francisco Pignatelli

Por graça de Deus e da Santa Sé arcebispo de Tarento,
prelado doméstico de Sua Santidade, Clemente
por Providência Divina XI Papa desse nome,
Assistente da Santa Sé Apostólica junto
ao Preclaríssimo Augusto II, poderosíssimo Rei da Polônia,
e Núncio para todo o Reino da Polônia e
do Grão-Ducado da Lituânia
com as plenipotências de Delegado a Latere.

a todos e a cada interessado ou que um dia se possa
interessar informamos que se apresentou diante de nós o
Reverendíssimo Padre Estanislau de Jesus e Maria, Superior
Geral da Ordem da Imaculada Conceição, Congregação que
presta assistência aos falecidos e párocos, em seu próprio
nome e em nome de toda a Ordem acima, e apresentou o
documento de aceitação ou de agregação do Reverendíssimo
Padre Geral da Ordem de S. Francisco em forma afirmativa
e autêntica, com o seguinte conteúdo:

Irmão Mateus de S. Estêvão

Leitor Jubilado e de toda a Santa Ordem
do nosso Pai Francisco Superior Geral e Servo.

aos amados no Senhor Irmãos sacerdotes, seminaristas e
conversos, que se denominam Marianos sob o título, ou seja, a
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invocação da Imaculada Conceição da Virgem Mãe de Deus,
que por santos exercícios exercem o piedoso ministério em
Deus, presentes e futuros, a saudação n’aquele que é a verdadeira salvação. tendo assumido há algum tempo a santa imitação recomendada pela Igreja da Beata Virgem Maria, certas
pessoas compuseram uma regra, repleta de espírito divino, que
sob o título de Regra das Dez Virtudes da mesma Beata Maria
Virgem para homens e mulheres, ou seja, Irmãos e Irmãs, foi
aprovada pelo papa alexandre VI, e a seguir pelo papa Júlio II,
e com a adição do documento apostólico que começa pelas
palavras: Ad ea, quae de 26 de janeiro de 1506, foi outra vez
bondosamente aprovada. Posteriormente, com o número crescente dos fiéis de Cristo de ambos os sexos que com mais
devotamento ainda se entregam à imitação da Mãe de Deus no
âmbito dessa Regra, Leão X de feliz memória dividiu-os em
três ordens por ele aprovadas, a todos prescrevendo essa imitação, ou seja, a regra da imitação das dez virtudes acima (como
mais amplamente se informa no documento apostólico do mesmo Leão X que começa pelas palavras: Regulam profitentibus
de 25 de julho de 1517 e outro: Cum in honorem expedido no
dia 14 de julho, nos quais o mesmo papa Leão X, da mesma
forma que muitos outros papas, seus sucessores, novamente
conferiram amplos privilégios, graças, indulgências, perdão
dos pecados, isenções e indultos ou permitiram fazer uso dos
anteriormente conferidos a outras ordens e congregações, o que
tudo se encerra e foi apresentado no livro da Regra acima sobre
a imitação de Maria. Portanto, se Vós (que já anteriormente,
por força da autoridade episcopal, escolhestes o piedoso exercício do ministério em relação a Deus nos piedosos exercícios
acima e sob o título da Imaculada Conceição da Mãe de Deus
Maria e a cada dia mais quereis confirmar-vos na imitação da
mesma Mãe de Deus de acordo com a Regra acima prescrita
aos homens, bem como fazer uso das graças, indulgências,
privilégios ali para os adeptos acima dos Dez Beneplácitos da
Beata Maria detalhadamente descritos), por intermédio do Frei
Joaquim de S. ana, membro do Vosso Instituto nesta ilustre
cidade procurador, humildemente nos pedis a concessão dos
privilégios acima, por força da nossa autoridade bondosamente
a nós pela Santa Sé concedidos, nós, portanto, nos oporíamos

Decretos da Santa Sé sobre a Congregação

33

aos propósitos e às intenções da mesma Santa Sé caso quiséssemos negar os Vossos pedidos. Portanto, por força da autoridade e da autorização a nós concedida pelos documentos acima
e outros, guiando-nos pela ponderação, a todos Vós e em particular a todos e a cada um em separado, tanto sacerdotes como
seminaristas e conversos pertencentes ao Instituto acima, bem
como aqueles que um dia pertencerem a essa comunidade de
bom grado aceitamos como membros, ao mesmo tempo permitindo-Vos que com o hábito por Vós costumeiramente usado
possais fazer a profissão de acordo com a Regra acima dos Dez
Beneplácitos ou Virtudes da Beata Virgem Maria, como foi
dito, composta para homens, bem como dirigir-Vos à Santa Sé
pedindo os privilégios acima, por força dos quais possais livremente utilizar-vos e dispor de todos e de cada um dos privilégios, graças indulgências, perdões de pecados, isenções e dispensas apostólicas acima mencionados. Visto que é por força
da profissão acima que a Vós e aos Vossos sucessores isso com
justiça cabe e é de direito, nós, pela autoridade e pelo poder que
nos foram conferidos confirmamos e proclamamos, recomendando a Vossa Ordem, que deve continuar a chamar-se dos Dez
Beneplácitos ou Virtudes da Beata Virgem Maria sob o título
ou a invocação da Sua Imaculada Conceição, da mesma forma
que os Vossos Irmãos, tanto sacerdotes como seminaristas e
conversos à graça e à proteção dos digníssimos bispos diocesanos e núncios da Santa Sé, especialmente do invencível e leal
Reino da Polônia, no qual teve início e onde principalmente se
difunde o Instituto, ao qual o altíssimo conceda o máximo
desenvolvimento, para a glória e a veneração de Sua Mãe
Santíssima, para a glória da Sua Imaculada Conceição e para a
Vossa fama e o Vosso eterno ornamento.
Expedido no nosso convento em aracoeli, 21 de setembro de 1699.
Por ordem do Digníssimo Pai
Ir. Miguel de Leon
secretário geral da ordem

Lugar do selo.

Ir. Mateus de S. Estêvão
ministro geral
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Há também outros documentos com o sinete do Pescador escritos
em pergaminho, íntegros, não danificados e intatos, que não
fornecem o mínimo direito de suspeita, cujo conteúdo é o seguinte:

ao nosso amado Filho e Núncio da Santa Sé
residente no Reino da Polônia.
Inocêncio XII papa

amado Filho nosso, saudação e bênção apostólica.

Há pouco nos apresentou o amado filho Joaquim de S. ana,
sacerdote e procurador da Ordem e Congregação dos sacerdotes
e conversos que se denominam Marianos e que assumiram como
tarefa a imitação e o culto da Mãe de Deus na Congregação dos
Dez Beneplácitos da Beata Virgem Maria no Reino da Polônia,
Congregação que, fundada e instituída pelo amado filho Estanislau
de Jesus e Maria e já outrora pela autoridade do Ordinário e pelo
amado filho nosso e da Santa Sé então núncio e ali residente na
diocese de Poznan, foi admitida pelo amado filho e então Ministro Geral da Ordem dos Irmãos Menores de S. Francisco, por
força da autoridade e dos privilégios apostólicos que lhe cabiam
para a profissão e a preservação da Regra dos Dez Beneplácitos
da Beata Virgem Maria, na ordem estabelecida pela Santa Sé e
solenemente aprovada e devidamente adaptada a homens sob o
título ou a invocação da Imaculada Conceição da mesma Virgem
Mãe de Deus, com a obrigação ou a prática de proporcionar a
piedosa ajuda às almas que permanecem no purgatório, bem
como de ajudar aos párocos na administração dos sacramentos,
na educação dos fiéis de Cristo, bem como, de acordo com os
privilégios apostólicos, no mesmo rescrito do acima Ministro
Geral mencionados, a própria Congregação da forma acima admitida deve utilizar-se dos privilégios, graças e indulgências pela
Santa Sé concedidos às ordens que pela Regra acima se dedicam
ou que devem dedicar-se ao serviço de Deus. E embora, como se
depreende do seu conteúdo, a respeito desta patente nunca se
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possa nem se deva duvidar, para que possa atingir o seu total
efeito, para a garantia de que a execução, a preservação e o uso
da patente acima às vezes por alguns amados filhos religiosos ou
por outros não sejam de qualquer forma combatidos ou dificultados, o Porta-Voz acima apresentou o humilde pedido de que
pela nossa apostólica bondade nos dignemos fazer com que isso
seja evitado. Nós, portanto, pelo presente absolvemos o mesmo
Porta-Voz de todas excomunhões, suspensões, interditos e outras
sentenças eclesiásticas, censuras e penas resultantes da legislação
ou pelas pessoas por qualquer causa ou motivo impostas e com
as quais de qualquer forma possa ser atingido, para alcançar o
efeito apenas nesta única questão e, considerando-o como absolvido, atendemos a esses pedidos e à tua discrição (levando em
conta que, como argumenta o Porta-Voz, a questão diz respeito
aos não sujeitos à jurisdição episcopal) pelo presente confiamos
e recomendamos para que com os chamados, com aqueles que
devem ser chamados para o cumprimento e a preservação da
mencionada patente do Ministro Geral e tudo que ela encerra, de
acordo com a sua forma e conteúdo, desde que o julgamento a
respeito do acima em outra parte não seja buscado, pela nossa
autoridade, segundo a lei procedas e mandes proceder. Diante
disso, pela nossa autoridade apostólica a ti, indicado por rescrito
público, por força do presente decreto concedemos o pleno poder: de chamar à responsabilidade os religiosos e todos os outros
que queiram opor-se à execução, à preservação e ao cumprimento deste decreto tantas vezes, onde e quando houver necessidade,
e todas as vezes que seja preciso impor-lhes sentenças, censuras
e penas segundo as exigências do Concílio de trento, para a proclamação, a imposição ou aumento de penas e o interdito aos
desobedientes, e até, caso houver necessidade, para recorrer à
ajuda da autoridade civil, bem como para a aplicação de todos os
outros meios necessários, e tudo isso independentemente de
disposições anteriores, constituições e disposições apostólicas e
quaisquer outras oposições.

Dado em Roma junto à Santíssima Virgem Maria Maior, sob o
sinete do Pescador, no dia 24 de novembro de 1699, no ano nono
do nosso pontificado.
@ B. card. Pro-Datar

Lugar do selo.
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aos humildes pedidos de que nos dignemos proceder ao
cumprimento deste documento apostólico, nós, tendo aceitado
com o devido respeito o documento apostólico acima, antes de
tudo indagamos a respeito do consentimento dos Padres e
Irmãos que desejam fazer a profissão de acordo com esse tipo
de Regra, que expressaram o exigido consentimento e no-lo
apresentaram com as assinaturas e o selo, com o conteúdo
seguinte: Nós, abaixo assinados, indignos superiores e sacerdotes da Ordem e da Congregação Polonesa da Imaculada
Conceição, que ampara os falecidos e os párocos, reunidos em
capítulo, após a celebração de uma Missa ao Espírito Santo,
aceitamos no Senhor, também em nome de outros irmãos que
pensam da mesma forma, tanto clérigos como conversos, a
Regra da Imitação das Dez Virtudes da Beata Virgem Maria
Senhora nossa, pelos papas de feliz memória alexandre VI,
Júlio II, Leão X aprovada e confirmada e a nós, da cidade de
Roma, a pedido nosso amavelmente enviada para a profissão
juntamente com o breve apostólico do papa de felicíssima
memória Inocêncio XII, por força do qual queremos fazer a
profissão dos votos solenes de acordo com a Regra acima e
com a graça de Deus observá-la. Por isso suplicamos ao
Digníssimo e Excelentíssimo Núncio apostólico, Senhor e
Protetor ao qual o mencionado breve foi encaminhado, que
bondosamente queira atender-nos e pela sua autoridade decidir
que possam apressar a profissão dos votos, principalmente em
razão da grave doença do nosso Superior Geral, que igualmente
deseja isso e que com a máxima humildade pede isso ao
Digníssimo Pastor.
Por nós e pelos outros, confirmamos a fidedignidade do
presente com as nossas assinaturas e o selo da Congregação,
em Góra, no Cenáculo do Senhor, no dia 14 de abril de 1701.
Estanislau de Jesus e Maria, indigno superior,
Joaquim de S. Ana, assistente e procurador geral,
José de Todos os Santos, assistente,
Tiago de S. Ana,
Constante de S. Casimiro,
Cipriano de S. Estanislau, secretário.

Lugar do selo.
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Foi-nos novamente pedido que quiséssemos providenciar o
cumprimento do manifesto apostólico acima. Nós também, após
a análise do manifesto apostólico acima, bem como após a
aceitação, a agregação e o consentimento expresso no pedido
anexo, após ponderar e examinar o que se fazia necessário para
o cumprimento e a preservação do mencionado manifesto
apostólico e da patente do Ministro Geral, bem como de tudo que
neles se encerra, procedendo segundo a sua forma e conteúdo
acima fornecido, admitimos à profissão religiosa o Reverendíssimo Pe. Estanislau de Jesus e Maria, superior, que para fazer a
profissão diante de nós se apresentou, tendo aceitado essa profissão segundo as prescrições da Regra. após fazer essa profissão,
o Reverendíssimo Pe. Estanislau de Jesus e Maria, como o Superior Geral segundo a lei, dos seus religiosos aceitará a profissão
diante dele mesmo ou do seu delegado, da forma como obrigamos que ela seja feita. E finalmente, após o cumprimento disso,
ordenamos a todos em conjunto e a cada um em particular que
reconheçam esses religiosos como verdadeiros, legais e isentos
da jurisdição episcopal sob a pena detalhada no manifesto acima,
pois caso contrário estarão se opondo à Santa Sé, a nós e aos
nossos sucessores. Estimulamos no Senhor esses religiosos à
observância da Regra prescrita e à vigilância pela sua observância.
Para fidedignidade, assinamos o presente documento e o
confirmamos com o nosso selo.
Dado em Varsóvia, 6 de junho, ano do Senhor 1701.

Lugar do selo.

Septimus Paulutius
auditor geral

Adalbertus Skwarczyński
chanceler

@ Francisco
arcebispo de tarento
núncio apostólico
(de próprio punho)

APROVAÇÃO E SANÇÃO
DOS ESTATUTOS
DA CONGREGAÇÃO DOS CLÉRIGOS REGULARES MARIANOS
QUE PRESTAM AJUDA AOS FALECIDOS
E PÁROCOS NA PASTORAL

Inocêncio XIII papa
Para a lembrança perpétua do fato.

Instituídos, pela indizível abundância da bondade divina,
no supremo trono da Igreja militante, consolidamos aquilo a
respeito do que se diz que foi prudentemente instituído e
ordenado para o salutar direcionamento dos varões religiosos,
sob o doce jugo de Cristo e sob a instituição da disciplina
religiosa, que procuram cumprir os seus votos professados a
Deus, e incessantemente fornecer − com a inspiração da graça
celestial − os inúmeros proveitos das boas ações, para que
permaneça constante e inabalável pela proteção da nossa
defesa apostólica, quando isso nos é pedido. Por isso, quando
o nosso amado filho Joaquim de S. ana, procurador geral dos
Clérigos Regulares Marianos da Congregação sob o patronato
da Imaculada Conceição da Santíssima Virgem Maria, há
pouco fez com que nos fossem apresentados certos estatutos,
disposições e decretos para a favorável direção e a exata observância da disciplina religiosa, já anteriormente publicados
nos capítulos gerais da mesma Congregação, e que foram
aprovados tanto pela autoridade episcopal como pelo aqui
presente, isto é, pelo que foi no devido tempo núncio nosso e
da Santa Sé no Reino da Polônia, e quando o mesmo Joaquim,
procurador geral, manifestou o desejo de que esses estatutos,
disposições e decretos − para serem tanto mais permanentes e
para serem observados da melhor forma possível − fossem
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também garantidos pelo patronato da nossa sanção apostólica,
nós, querendo, na medida em que graças ao Senhor podemos,
atender favoravelmente aos pedidos do mesmo Joaquim,
procurador geral, livrando-o e reconhecendo que será livre de
quaisquer excomunhões, suspensões e interditos, e quaisquer
outras sentenças eclesiásticas, censuras e penas que possam
ser pronunciadas a qualquer título, pela lei ou pelo homem, se
por algumas sentenças, censuras ou penas de qualquer forma
ele for atingido, naquilo, contudo, que diz respeito à obtenção
dos efeitos pela presente carta, e atendendo às súplicas que em
seu nome nos foram apresentadas, por força da nossa
autoridade apostólica pelo conteúdo da presente carta confirmamos e aprovamos os acima mencionados estatutos, disposições e decretos, na medida em que estejam em uso e sejam permitidos, e dignos, e não tenham sido revogados ou
estejam envolvidos por alguma revogação, e não sejam contrários aos santos cânones, especialmente aos decretos do
Concílio de trento, às constituições e disposições apostólicas
ou religiosas instituídas da acima mencionada Ordem, pela
Santa Sé aprovada, e a esses estatutos, disposições e decretos
atribuímos a força inabalável da sanção apostólica, decidindo
que esta nossa carta presente e esses estatutos, disposições e
decretos de que se tratou acima são e serão sempre permanentes, válidos e eficazes e que alcançam e obtêm todos os
seus plenos efeitos, e por aqueles a quem isso diz respeito, e
sempre que em qualquer tempo disser respeito, em tudo e por
tudo da forma mais plena devem ser apoiados, e adequadamente por eles de forma inabalável devem ser observados,
e dessa forma, nessas questões, por todos os juízes comuns e
delegados, inclusive pelos auditores legais do Palácio apostólico deve ser julgado e sentenciado; e permanece inválido e
sem força se alguém de qualquer autoridade tentar, consciente
ou inconscientemente, empreender qualquer coisa contra isso.
Nenhum outro ato legal serve de obstáculo àquilo de que acima se tratou. E queremos que às cópias e transcrições,
inclusive impressas, desta nossa presente carta, assinadas pela
mão de algum notário público ou confirmadas por alguma
pessoa instituída em cargo eclesiástico, seja atribuída
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plenamente a mesma fidedignidade que seria atribuída a esta
mesma presente carta, caso tais cópias ou transcrições sejam
mostradas ou apresentadas.

Dado em Roma, junto à Santíssima Virgem Maria Maior, sob
o sinete do Pescador, no dia 3 de setembro de 1723, no terceiro ano do nosso pontificado.
Lugar do selo.

@ Fabio cardeal Olivieri

SANÇÃO APOSTÓLICA TANTO DO INSTITUTO COMO DAS
CONSTITUIÇÕES DOS CLÉRIGOS REGULARES MARIANOS
17 de novembro de 1786.
Pio VI papa

Para a lembrança perpétua do fato.

Por obrigação do Ofício Pastoral, por cuja força por vontade divina nos encontramos no governo da Igreja Católica
espalhada pelo mundo inteiro, nutrimos um sentimento de amor
paterno às Ordens e às Congregações dos fiéis de Cristo que se
dedicam a obras de amor e caridade cristã com o objetivo de
ajudar aos párocos e que com elogiável dedicação trabalham
para ensinar aos jovens os princípios básicos da fé e da instrução, e procuramos enriquecer o seu feliz estado com apropriados favores e graças, para que as pessoas que escolheram tão
piedosa Instituição de vida possam permanecer em sua vocação
até o fim, julgando no Senhor, após madura reflexão, que isso
contribuirá para o incremento das boas ações, para a glória do
Deus todo-Poderoso e para a salvação das almas. Porquanto há
pouco tempo o nosso amado filho Norberto Gołkowski, procurador geral da Congregação dos Clérigos Regulares chamados
Marianos, apresentou-nos que, visto que outrora, a saber, no
ano 1670, a Ordem ou Congregação acima foi instituída no
Reino da Polônia pelo Servo de Deus Estanislau Papczyński
para a ajuda aos párocos e para o ensino dos princípios básicos
da fé e da instrução da juventude, aprovada pelo então núncio
apostólico e a seguir agregada à Ordem dos Irmãos Menores de
S. Francisco, que finalmente o próprio Estanislau Fundador
mais tarde apresentou um humilde pedido ao papa de feliz memória Inocêncio XII, nosso predecessor, para que ele se dignasse aprovar essa Ordem ou Congregação, em razão do que o
mesmo Inocêncio, nosso predecessor, expediu um documento
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apostólico no dia 29 de novembro de 1699, no qual ordenou ao
então núncio apostólico no Reino da Polônia, Francisco
Pignatelli, que após uma madura análise de tudo aceitasse a
profissão solene tanto do Fundador acima, que na época só agia
como substituto, como do restante dos religiosos, em razão do
que na realidade todos eles fizeram a profissão religiosa na
presença do núncio apostólico acima, e esse núncio, pela sua
autoridade apostólica aprovou a Ordem ou Congregação acima,
como nesse documento apostólico do dia 6 de junho de 1701
pode se ler mais detalhadamente. E quando, como foi mencionado na apresentação, o mencionado Norberto, procurador geral, intercedeu junto a nós para que dividíssemos e separássemos a Ordem ou Congregação acima da Ordem dos Irmãos
Menores de S. Francisco, chamados de observância estrita, à
qual, como comprova, tinha sido ligada e agregada, e por intermédio da congregação dos nossos veneráveis irmãos cardeais
da Santa Igreja Romana isso alcançou, como se vê no decreto
dessa Congregação publicado no dia 10 de março de 1786, que
não apenas haviam pedido a aprovação do seu Instituto por
aquela Congregação, mas também das novas Constituições
reformadas com o seguinte teor:
Aqui foi incluído o texto das Constituições.
após uma ampla e madura análise,
a congregação dos mesmos cardeais
publicou o decreto seguinte:

a Sagrada Congregação de Suas Eminências os Digníssimos Cardeais da Santa Igreja Romana para os Bispos e
Ordens Religiosas, à apresentação de Sua Eminência o
Cardeal De Zalada Ponente decidiu responder o que respondeu, considerando a reforma das Constituições promovida
segundo as orientações dos Digníssimos Bispos Revisores,
de acordo com o rescrito do dia 11 de agosto, com o objetivo
de aprovar essas Constituições reformadas e do Instituto,
após contato com Sua Santidade em Roma no dia 15 de
setembro de 1786.
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Por isso o citado Norberto, procurador geral, em nome
também do amado filho Raimundo Nowicki, superior geral, e
outros sacerdotes e coadjutores da Ordem ou Congregação
acima, apresentou-nos o humilde pedido de que por força da
autoridade apostólica bondosamente nos dignássemos aprovar
o seu Instituto e as Constituições anexas.
Nós, portanto, querendo bondosamente atender aos
pedidos nessa questão do próprio Superior, bem como do
procurador geral e dos demais clérigos regulares acima,
absolvemos e consideramos como no futuro absolvidas as suas
pessoas individualmente da excomunhão, suspensão, do
interdito e de quaisquer outras sentenças eclesiásticas, das
censuras e penas impostas pela lei ou pelas pessoas por qualquer motivo ou causa, se de qualquer forma forem por elas
atingidas, unicamente para a obtenção do efeito aqui discutido,
atendemos ao pedido e pela nossa autoridade apostólica, pelo
conteúdo do presente decreto, para sempre aprovamos e
confirmamos tanto o mencionado Instituto como as Constituições anexas e tudo que nelas se encerra, e lhes conferimos a
sanção da inabalável força apostólica. Decidimos que o presente documento sempre tenha vigor, validade e eficácia agora
e para o futuro, diante daqueles a quem diz respeito ou de
alguma forma no futuro disser respeito, e que seja preservado
na sua integridade. Por isso, se tiver que ser julgado e interpretado por quaisquer juízes, ordinários e delegados, e até
auditores do Palácio apostólico, pelos cardeais da Santa Igreja
Romana, mesmo por delegados a latere, vice-delegados,
núncios da Santa Sé e se, apesar da negativa a eles ou a qualquer um deles de qualquer outro julgamento ou interpretação
do poder ou da autoridade, tiver que ser julgado e definido, isso
deve ser inválido e frustrado, se alguém por acaso, por força de
alguma autoridade, consciente ou inconscientemente sentir-se
tentado a atacá-lo, sem levar em conta as constituições, as
disposições apostólicas dessa Ordem ou Congregação, mesmo
com juramentada declaração apostólica ou qualquer outra
forma os estatutos e costumes consolidados, os privilégios e
documentos apostólicos, não obstante o acima, de qualquer
forma concedidos, aprovados e renovados. Dessa forma, consi-
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derando pelo presente o seu conteúdo como total e suficientemente expresso, e tendo tudo por devidamente explicado,
deixando em seu vigor as normas gerais, somente desta vez
claramente as revogamos, da mesma forma que quaisquer
outras disposições.

Dado em Roma, junto a São Pedro, sob o sinete do Pescador,
no dia 27 de março de 1787, no décimo terceiro ano do nosso
pontificado.

Lugar do selo.

@ R. card. Braschius de Honestis

PRIVILÉGIOS CONCEDIDOS PELO PAPA PIO VI
À ORDEM DOS MARIANOS
Pio VI papa

Para a lembrança perpétua do fato.

a consideração do Ofício Pastoral que nos confiado pelo
céu exige que, tendo a paternal solicitude para com as santas
ordens e congregações religiosas, que por sua vocação gloriosamente se dedicam ao amor e a obras de caridade cristã, apoiemos os seus piedosos trabalhos e organizações concedendo-lhes
graças e privilégios, estimulando-as a empreender esforços, a
devotadamente desenvolver e executar o que reconhecermos no
Senhor como adequado. O nosso amado filho Norberto
Gołkowski, procurador geral das Ordem ou Congregação dos
Clérigos Regulares, no Reino da Polônia chamados Marianos, há
pouco nos apresentou na Cúria Romana que, visto que os padres
da mencionada Ordem ou Congregação, que por nós, por conselho dos veneráveis irmãos cardeais da nossa Santa Igreja,
superiores das questões dos bispos e ordens religiosas, foi há
pouco separada e dividida da Ordem dos Irmãos Menores de S.
Francisco chamados da observância, da mesma forma, por conselho da mesma Congregação, por um outro documento nosso,
na forma de um breve semelhante naquele mesmo dia elaborado
para os padres chamados Marianos, as suas Constituições e o seu
Instituto foram aprovados e sancionados, para que neles os três
votos religiosos, à semelhança de outras ordens e institutos pela
Santa Sé aprovados, fossem professados, e outras importantes,
piedosas e caridosas obras para a ajuda aos párocos, e o ensino
dos princípios da fé e da instrução à juventude fossem cumpridos
e no futuro não deixassem de ser cumpridos, o mesmo Norberto
insistentemente nos pediu que fossem concedidos à Sua Ordem
ou Congregação as graças e os privilégios das ordens
mendicantes e não mendicantes de ambos os sexos. Querendo,
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portanto, envolver de proteção e benevolência a Ordem ou a
Congregação dos Clérigos Regulares Marianos e os seus piedosos institutos, proporcionar ao acima mencionado Norberto e aos
amados filhos sacerdotes, clérigos e conversos dessa Ordem ou
Congregação especiais favores e graças, por este decreto absolvemos e no futuro consideramos como absolvidos as suas pessoas individuais de quaisquer excomunhões, suspensões e outras
sentenças eclesiásticas, censuras e penas impostas pela lei ou
pelas pessoas por qualquer motivo ou causa, na medida em que
eles de qualquer forma sejam atingidos, unicamente para a
obtenção do presente efeito. atendendo aos humildes pedidos do
mencionado Norberto e tendo ponderado tudo adequadamente,
decretamos que todos e quaisquer privilégios, prerrogativas,
concessões, favores, poderes, declarações, costumes, dispensas e
isenções, liberdades e outras graças, preeminências de qualquer
espécie que existam, espirituais e temporais, desde que estejam
em uso e não tenham sido revogados, ou que não estejam
garantidos com certas alusões e com os santos decretos apostólicos, constituições e disposições do Concílio de trento, bem
como da mencionada Ordem ou Congregação dos mencionados
Clérigos Regulares, e não se oponham às mencionadas ordens
mendicantes e não mendicantes, bem como aos seus conventos,
casas e outros núcleos religiosos assim como aos superiores
gerais dessas ordens, aos presidentes e quaisquer outros prelados
superiores, e até aos capítulos gerais e provinciais, ou seja, aos
intermediários e aos seus definidores, priores, noviços, irmãos,
servos conversos e a todas as suas pessoas religiosas, que se
encontrem tanto nas cidades como em quaisquer lugares do
mundo, e em razão deles ou por qualquer outra razão tenham
sido concedidos ou sejam concedidos por quaisquer bispos romanos, predecessores nossos, ou por outro motivo concedidos
por aqueles que detêm a autoridade, e do qual direito, uso ou
costume, privilégio ou concessão apostólica, no geral ou nos
detalhes, conjunta ou separadamente ou de qualquer outra forma
façam uso, se utilizem, disponham ou gozem, bem como podem
ou poderão no futuro fazer uso, dispor e gozar os Clérigos
Regulares da mencionada Ordem ou Congregação chamados
Marianos, e cada um dos seus conventos, casas e outros núcleos
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religiosos e seus superiores, prelados e todas as pessoas religiosas, pelo teor do presente estendemos a autoridade apostólica
e os concedemos a eles e voltamos a conceder, e queremos que
eles lhes sirvam, decidindo que o presente documento sempre e
ininterruptamente tenha vigor, validade e eficácia, agora e no
futuro, e que alcance o seu pleno e total efeito e que por aqueles
a quem diz respeito ou no futuro disser respeito seja estritamente
observado; por isso, em toda a extensão, se tiver que ser julgado
e definido por quaisquer juízes, ordinários e delegados, inclusive
auditores dos assuntos do Palácio apostólico e cardeais da Santa
Igreja Romana, mesmo delegados a latere, vice-delegados, núncios da Sé acima, apesar de ser negado a eles e a qualquer outro
deles qualquer outra forma de julgar e interpretar o poder e a
autoridade, isso tem de ser inválido e frustrado, caso alguém, por
força de alguma autoridade, consciente ou inconscientemente se
disponha a atacá-lo. Por isso, aos veneráveis irmãos patriarcas,
arcebispos e bispos e quaisquer outros ordinários locais, bem
como ao amado filho auditor principal dos assuntos da Cúria
apostólica pelo presente recomendamos e ordenamos que, na
medida em que alguns deles, por si mesmos ou por outros, onde
e quando for necessário, e quantas vezes na questão do superior
geral e dos clérigos regulares da mencionada Ordem ou Congregação forem solicitados pela solene publicação do presente
documento e do que ele encerra, e por ele se apresentem para a
sua eficaz defesa, pela nossa autoridade façam que ele produza e
alcance todo o seu efeito, e aqueles todos a quem diz respeito
tranquilamente dele se utilizem e dele gozem, não permitindo,
além disso, que alguém, não obstante seu teor, por qualquer
motivo ou até sob o pretexto da falta da nossa intenção, por quem
quer que seja e de qualquer forma seja injustamente inquietado,
ou, mais ainda, caso algo se tente ou se faça em sentido contrário,
que categoricamente isso seja revertido ao estado primitivo;
refreando quaisquer adversários e rebeldes com todas as censuras
e penas eclesiásticas e com todos os meios adequados da lei e do
fato que julgarem oportunos em caso de interpor apelação, nos
processos com eles atendo-se à lei, aumentando muitas vezes as
censuras e as próprias penas, e recorrendo até, caso isso seja
necessário, à ajuda da parte da autoridade civil. tudo tem vigor
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não obstante o que acima foi dito e de acordo com as disposições
do papa de feliz memória Bonifácio VIII, nosso predecessor,
com citação única, e do concílio geral com citação dupla, contanto que além da terceira citação alguém por força do presente
não seja levado a juízo, e não obstante outras constituições e
disposições apostólicas e religiosas, e até por estatutos e costumes, privilégios, indultos e documentos apostólicos juramentados pela aprovação apostólica ou alguma outra autoridade e
não obstante o acima de qualquer forma concedidos, aprovados
ou renovados. a todos eles, de forma geral e em particular, retiramos o vigor, ainda que a respeito deles e de todo o seu teor exista
uma menção expressa palavra a palavra e não geral, alguma
outra expressão ou alguma forma para a sua sustentação; tal teor,
palavra a palavra, sem absolutamente qualquer omissão, expresso com a observância da forma tradicional, temos como inteira e
suficientemente expresso e detalhado, e também em outros casos
o deixamos em vigor, para o efeito acima, e somente desta vez
excepcional e claramente lhe retiramos o vigor, bem como a
quaisquer outras disposições contrárias; o mesmo se deve entender se a alguns, conjunta ou separadamente, por esta Sé seja
concedido um indulto no sentido que que não podem ser atingdos por interdito, suspensão ou excomunhão por força do documento apostólico, se não fizerem a respeito desse indulto uma
menção plena e clara, palavra a palavra. E queremos que as
transcrições deste documento, inclusive impressas, e assinadas
pela mão pública do notário e pelo selo de uma pessoa que exerce
a dignidade eclesiástica, ou ainda do procurador geral da mencionada Ordem ou Congregação aprovado, seja dada a mesma fé
que seria dada ao original, caso fosse fornecido e apresentado.

Dado em Roma, junto a São Pedro, sob o sinete do Pescador, no
dia 27 de março de 1787, no décimo terceiro ano do nosso
pontificado.

Lugar do selo.

@ R. card. Braschius de Honestis

SACRA CONGREGATIO
DE RELIGIOSIS

n. 3544-09
DECRETO
a Congregação dos Padres Marianos da Imaculada
Conceição da Virgem Maria, fundada no século XVII, foi
aprovada pelos papas Inocêncio XII e Inocêncio XIII. Pio VI
permitiu aos Marianos a profissão dos votos solenes.
O objetivo da Congregação era envolver de amor e culto
especial a Imaculada Conceição da Virgem, dedicar-se à salvação dos semelhantes, ensinar, especialmente às pessoas
simples, as verdades da fé e sufragar com atos de amor as almas
dos fiéis falecidos retidas no purgatório.
a Congregação difundiu-se na Polônia, onde teve início, e
em Portugal. Em toda parte contribuiu bem para a fé. Mas,
durante a severa perseguição no século XIX a tal ponto aos
poucos decaiu, que ultimamente só ficou um religioso, que era
o superior geral.
alguns padres diocesanos, observado com desprazer que o
Instituto, que outrora gozou de reconhecimento, atualmente está
se extinguindo por completo, com a aprovação e o estímulo dos
excelentíssimos ordinários de Mohylew, Varsóvia e Sejny, bem
como do sobrevivente superior geral, empenharam-se pela
restauração da obra e, de acordo com as normas desta Sagrada
Congregação dos Religiosos, levaram isso a bom termo.
Consideravam apenas indispensável que as Constituições da
Congregação fossem um pouco modificadas, para que no
futuro, levando em conta as circunstâncias, não fossem
professados votos solenes, mas simples, e para que o Ofício
pelos falecidos, segundo as antigas Constituições recitado
diariamente, fosse bondosamente trocado por uma devoção
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especial dos religiosos tendo por objetivo o sufrágio das almas
do purgatório, mas sem a imposição de qualquer obrigação
definida.
após a apresentação e o relato do acima, juntamente com
as Constituições corrigidas, que precedem este Decreto, a Sua
Santidade o Papa Pio X pelo abaixo assinado cardeal prefeito da
Sagrada Congregação dos Religiosos, em audiência no dia 15 de
setembro de 1910 Sua Santidade dignou-se bondosamente
conceder a aprovação do Instituto assim reformado e das
mencionadas Constituições, bem como permitiu a troca do
Ofício pelos falecidos, com a observância, porém, das
Constituições apostólicas e da jurisdição dos bispos.
Revogam-se as disposições em contrário.

Dado em Roma, no dia 28 de novembro de 1910.
Lugar do selo.

@ Donatus
arcebispo de Éfeso
secretário

@ J.C. card. Vives
prefeito

SACRA CONGREGATIO
DE RELIGIOSIS

DECRETO QUE SANCIONA O PRIVILÉGIO DA ISENÇÃO
DA CONGREGAÇÃO DOS PADRES MARIANOS
Roma, 26 de abril de 1929.

O atual Superior Geral da Congregação dos Padres
Marianos sob a invocação da Imaculada Conceição da
Santíssima Virgem Maria apresentou ultimamente o pedido de
que, com o objetivo de afastar quaisquer dúvidas num assunto
tão importante, fosse publicada uma clara declaração relacionada
com a isenção concedida outrora a essa Congregação pelo Papa
Pio VI por força do breve Iniuncti nobis do dia 27 de março de
1787, ao qual não se faz nenhuma menção no Decreto desta
Sagrada Congregação dos Religiosos de 28 de novembro de
1910, n. 3544/09, por força do qual, após a troca dos votos
solenes pelos simples, foram introduzidas nas Constituições da
Congregação dos Padres Marianos certas mudanças, mais
adequadas às circunstâncias de lugar e tempo.
após um atento exame de tudo, esta Sagrada Congregação
dos Religiosos, pela forma e pelo conteúdo do presente Decreto
confirma e decide que o privilégio da isenção, do qual acima se
falou, não obstante a transformação do Instituto realizada pelo
mencionado Decreto de 28 de novembro de 1910, continua em
vigor.
Observadas as demais prescrições. Revogam-se as disposições em contrário.
Lugar do selo.

Vicenzo La Puma
secretário

@ Alexis Henri M. card. Lepicier OSM
prefeito

SACRA CONGREGATIO
DE RELIGIOSIS

DECRETO QUE SANCIONA AS CONSTITUIÇÕES
DA CONGREGAÇÃO DOS PADRES MARIANOS
Roma, 27 de janeiro de 1930.

Sua Santidade por Divina Providência Papa Pio XI, em
audiência concedida ao abaixo assinado secretário da Sagrada
Congregação dos Religiosos no dia 27 de janeiro de 1930,
dignou-se bondosamente aprovar e sancionar as Constituições da
Congregação dos Padres Marianos sob a invocação da Imaculada Conceição da Santíssima Virgem Maria, já anteriormente
aprovadas pelo Papa Pio X por Decreto desta Sagrada Congregação do dia 28 de novembro de 1910, e atualmente adaptadas
ao Código do Direito Canônico, após a introdução de numerosas
mudanças e complementações a pedido do Capítulo Geral da
acima mencionada Congregação, verificadas por esta Sagrada
Congregação, como consta na transcrição cujo original se
encontra no arquivo da Sagrada Congregação, o que pela forma
e pelo conteúdo do presente Decreto aprova e confirma; sempre
com a preservação da autoridade dos ordinários locais, de acordo
com as prescrições dos cânones e das Constituições apostólicas.
Revogam-se as disposições em contrário.

Lugar do selo.

Vicenzo La Puma
secretário

@ Alexis Henri M. card. Lepicier OSM
prefeito

PRO

SACRA CONGREGATIO
RELIGIOSIS ET INSTITUTIS SÆCULARIBUS

Prot. n. S. 26-1/84
DECRETO
Os membros da Congregação dos Padres Marianos da
Imaculada Conceição da Santíssima Virgem Maria estão
prontos a servir à Igreja, sob a direção e a proteção de Nossa
Senhora, pelo empreendimento de diversas obras que são
exigidas pelas necessidades do tempo. De maneira especial,
sem descuidar da própria santificação, dedicam-se ao
trabalho pastoral nas paróquias, nas escolas e no apostolado
editorial. além disso, de acordo com a primitiva tradição da
Congregação, procuram sufragar as almas que sofrem no
purgatório.
após a prévia análise do texto das Constituições pelos
consultores e tendo em vista a avaliação positiva que alcançou na sessão plenária, a Congregação dos Religiosos e dos
Institutos Leigos, por força do presente Decreto, aprova e
sanciona as Constituições do mencionado Instituto, de
acordo com o exemplar redigido em língua latina. Esse
exemplar fica guardado no arquivo da Congregação.

Haurindo inspiração − de acordo com o pensamento do
Fundador e do Renovador − do mistério da Imaculada Conceição, que desde o início da Congregação é o sinal especial,
a força e a alegria da vocação mariana, os membros do
Instituto devem vivenciar com entusiasmo a sua consagração
religiosa e proveitosamente cumprir as obras apostólicas por
Cristo e pela Igreja.
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afora isso, tudo deve ser observado de acordo com a lei.
Revogam-se as disposições contrárias.

Dado em Roma, 25 de março de 1986,
na solenidade da anunciação do Senhor.

Lugar do selo.

@ Vincentius Fagiolo
emer. arcebispo theat.
secretário

@ J. Jerome Cardinal Hamer OP
prefeito

CONGREGAZIONE
VITA CONSACRATA
E LE SOCIETÀ DI VITA APOSTOLICA

PER GLI INSTITUTI DI

Prot. n. S. 26-i –1/2005

SANTO PADRE:
O Superior Geral da Congregação dos Padres Marianos,
de acordo com a decisão do capítulo geral desse Instituto,
realizado em fevereiro e março de 2005, pede a aprovação da
mudança do artigo 18 das Constituições, de acordo com o
texto anexo e pelas razões apresentadas.

após a análise das razões apresentadas, a Congregação dos Institutos de Vida Consagrada e Sociedades de
Vida apostólica aprova a acima mencionada mudança do
artigo 18 das Constituições dos Padres Marianos, de acordo
com a norma do cân. 587 § 2.
Independentemente de quaisquer disposições contrárias.

Dado no Vaticano, 31 de maio de 2005.

Lugar do selo.

ir. Enrica Rosanna FMA
subsecretária

@ Piergiorgio Silvano Nesti CP
secretário

CONGREGAZIONE
VITA CONSACRATA
E LE SOCIETÀ DI VITA APOSTOLICA

PER GLI INSTITUTI DI

Prot. n. S. 26 –1/2005
SANTO PADRE:
O Superior Geral da Congregação dos Padres
Marianos, em nome do Capítulo Geral, humildemente pede
a Vossa Santidade a aprovação das mudanças dos artigos: 1516, 19 e 248 das Constituições dessa Congregação.
após uma atenta análise das mudanças propostas,
por força do presente Rescrito a Congregação dos Institutos de
Vida Consagrada e Sociedades de Vida apostólica as aprova
de acordo com o texto redigido em língua polonesa e apresentado por correspondência do dia 14 de março de 2011, cuja
cópia fica guardada no arquivo desta Congregação.
Independentemente de quaisquer disposições contrárias.

Dado no Vaticano, 21 de março de 2011.
Lugar do selo.

frei Sebastiano Paciolla OCist.
subsecretário

@ Joseph W. Tobin CSSR
arcebispo secretário

CONGREGATIO
VITÆ CONSECRATÆ
ET SOCIETATIBUS VITÆ APOSTOLICÆ
PRO INSTITUTIS

Prot. n. S. 26 -1/2017
DECRETO
Em consequência de uma acurada análise, realizada com o
objetivo de preservar a maior fidelidade ao carisma da fundação, o LVII Capítulo geral da Congregação dos Padres Marianos da Imaculada Conceição da Santíssima Virgem Maria
submeteu a uma revisão o texto Constitucional, aprovado pela
Santa Sé no dia 25 de março de 1986.

a seguir, o Superior Geral, por carta do dia 17 de março
de 2017, apresentou o pedido de aprovação do texto das
Constituições corrigido, aprovado pela Encontro Capitular
que se realizou de 6 a 23 de fevereiro de 2017.

após uma cuidadosa análise do documento, no qual
foram feitas certas correções, por força do presente Decreto
a Congregação dos Institutos de Vida Consagrada e
Sociedades de Vida apostólica aprova as novas
Constituições, de acordo com o teor do exemplar redigido
em língua polonesa, que fica guardado em seu arquivo.

a Congregação alimenta a esperança de que a observância das Constituições servirá para os Padres Marianos da
Imaculada Conceição da Santíssima Virgem Maria de valiosa
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ajuda na realização da sua missão institucional, em espírito
de fidelidade ao Fundador S. Estanislau de Jesus e Maria
Papczyński.
Independentemente de quaisquer disposições contrárias.

Vaticano, 8 de setembro de 2017,
na Festa da Natividade da Santíssima Virgem Maria.
Lugar do selo.

@ João Braz card. de Aviz
prefeito

@ José Rodriguez Carballo OFM
arcebispo secretário

AOS AMADOS EM CRISTO JESUS COIRMÃOS
CONGREGAÇÃO DOS PADRES MARIANOS
DA IMACULADA CONCEIÇÃO DA
SANTÍSSIMA VIRGEM MARIA

DA

Saudações no Senhor!

“Visto que nenhuma comunidade pode existir sem a
proteção legal e convém que não haja ninguém nesta vida que
não seja limitado pela lei, por isso vós [...] deveis vos empenhar
por diligentemente observar estas poucas prescrições para a
vossa paz interior e a certeza das vossas consciências” (NV I 1)
− dessa forma o nosso Santo Pai Estanislau de Jesus e Maria
Papczyński, Fundador da Congregação, fundamenta a necessidade da legislação religiosa para o seu Instituto. a paz interior
e a certeza das consciências relacionam-se, no entanto, não somente com a observância da própria legislação, mas também
com a sua adaptação às mudanças que ocorrem tanto na Igreja
como no mundo. Respondendo à doutrina da Igreja e aos sinais
do tempo, o 57º Capítulo Geral, celebrado em Roma nos dias 623 de fevereiro de 2017, assumiu a tarefa de realizar mudanças
nas nossas Constituições e no Diretório, aprovados em 1986 e
adaptados às exigências do Concílio Vaticano II. O texto dos
nossos Estatutos aceito durante o Capítulo foi a seguir apresentado à Congregação dos Institutos de Vida Consagrada e
associações de Vida apostólica, a qual, após o acréscimo de
algumas mudanças suas, aprovou as Constituições e o Diretório
renovados por um decreto do dia 8 de setembro de 2017.
a principal motivação para os trabalhos empreendidos
com as Constituições e o Diretório é a atual doutrina da Igreja
encaminhada a todos os institutos religiosos, bem como os
acontecimentos dos últimos trinta anos que a Congregação
vivenciou. tem aqui um significado especial a exortação apo-
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stólica Vita Consecrata: “torna-se hoje premente em cada
Instituto a necessidade de um renovado referimento à Regra,
pois, nela e nas Constituições se encerra um itinerário de seguimento de Cristo, qualificado por um carisma específico e autenticado pela Igreja” (VC 37). além disso, uma inspiração igualmente importante foram os acontecimentos dos últimos trinta
anos: a beatificação do arcebispo Jorge Matulaitis-Matulewicz,
Renovador da nossa comunidade religiosa (em 1987); a
beatificação, conjuntamente com outros mártires do período da
II Guerra Mundial, de dois dos nossos coirmãos: antônio
Leszczewicz e Jorge Kaszyra (em 1999); a beatificação do
nosso Pai Estanislau, Fundador da Congregação (em 2007); a
celebração do centésimo aniversário da Renovação da
Congregação (em 2009) e, finalmente, a canonização do Padre
Estanislau (em 2016).
todas essas circunstâncias, assinaladas por uma intensiva
ação do Espírito Santo na nossa comunidade religiosa, trouxeram uma reflexão aprofundada sobre o carisma da Congregação e nos induziram a buscar uma abordagem mais adequada
da sua identidade e missão. Nesse contexto, o apelo da Igreja
para um re-exame dos nossos Estatutos conscientizou a nós
todos mais ainda do kairós da nossa Congregação e induziu −
primeiramente à publicação de um decreto, pelo Capítulo Geral
de 2011, para que fosse instituída uma Comissão para assuntos
de Constituições e Diretório e, depois, durante o último Capítulo, à elaboração e à aceitação de mudanças nos nossos Estatutos. O ponto de referência tem sido a solicitude pela interpretação do carisma da Congregação no contexto dos tempos
atuais e em fidelidade ao espírito do Fundador e ao patrimônio
moldado no decorrer dos séculos, sobretudo na obra da Renovação. O 57º Capítulo Geral expressou essa experiência da ação
do Espírito Santo na nossa comunidade religiosa em forma
legal, introduzindo mudanças nos nossos Estatutos. a aprovação da nova abordagem das Constituições e do Diretório da
parte da Santa Sé é a confirmação do acerto do caminho
seguido pela Congregação e das soluções legais aceitas pelo
Capítulo. Isso é especialmente importante em relação à
identidade e à missão da Congregação, expressa de uma forma
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diversa das Constituições anteriores, mas ao mesmo tempo
profundamente enraizada na tradição primitiva.
Pelo presente, de acordo com a legislação eclesiástica
(CDC cân. 8), promulgo as Constituições e o Diretório da nossa
Congregação e estimulo a que todos − inspirados pelo exemplo
dos nossos Santos Pais − diligentemente observemos estas
poucas prescrições para a nossa paz interior e a certeza das
nossas consciências (cf. NV I 1), “empenhando-nos todos os
dias cada vez mais por conhecer, amar e imitar a Cristo” (C 5).
Que cada um de nós aceite estes Estatutos renovados como a
“regra de vida segundo o Evangelho de nosso Senhor, Jesus
Cristo” (Preâmbulo).
Que a Mãe do Senhor, de quem somos filhos espirituais,
incessantemente nos alcance todas as graças necessárias neste
caminho de vida, cujo estilo é definido pelas Constituições e
pelo Diretório. Que o mistério da Sua Imaculada Conceição
seja para nós “um sinal especial, a força e a alegria” (C 2) da
nossa vocação. Que o nosso Santo Pai Estanislau interceda por
nós, para que fielmente e de acordo com o carisma mariano
interpretemos os sinais do mundo atual e cumpramos a nossa
missão na Igreja. Que o Beato Jorge, nosso Renovador, alcancenos a graça da renovação e do aprofundamento do nosso vínculo com Deus, fundamento da nossa vocação. Que o exemplo
dos Beatos Mártires antônio e Jorge nos inflame a um devotado
e corajoso serviço em prol da Igreja até a entrega da nossa vida.
Supliquemos aos nossos Santos Padroeiros para que, apoiados
pelo seu exemplo e pela sua intercessão, demos o testemunho
individual e coletivo de santidade ao mundo atual e assim
contribuamos para a sua salvação.
Roma, 18 de maio de 2018
na solenidade do nosso Santo Pai Estanislau Papczyński
Andrzej Pakuła MIC
Superior Geral
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RELAÇÃO DE ABREVIATURAS

– “apostolicam actuositatem” – Concílio Vaticano
II, Decreto sobre o apostolado dos leigos

– “ad Gentes” – Concílio Vaticano II, Decreto
sobre a atividade missionária da Igreja.

– Constituições da Congregação dos Padres Marianos
(2017)

– “Christus Dominus” – Concílio Vaticano II,
Decreto sobre o múnus pastoral dos bispos

– Código de Direito Canônico

– “Cartas e Documentos”, em: Estanislau
Papczyński, “Obras completas”, Varsóvia 2016

– Comentário heráldico do projeto de brasão da
Congregação dos Padres Marianos da Imaculada
Conceição da S.V.M., Gdansk – Stockbridge,
2009

CM

– Constituições dos Padres Marianos (1930)

D

– Diretório da Congregação dos Padres Marianos
(2017)

ConstSP – Constituciones Congregationis Pauperum Matris
Dei Scholarum Piarum (1768)

DE
DV
EG
ES

– “Diário Espiritual” do bem-av. Jorge MatulaitisMatulewicz, renovador da Congregação

– “Dei Verbum” – Concílio Vaticano II, Constituição dogmática sobre a Divina Revelação

– “Evangelii Gaudium” – Exortação apostólica
sobre a proclamação do Evangelho no mundo de
hoje, do papa Francisco

– “Eccelesiae Sanctae” – Motu proprio do santo
Paulo VI (1966)

FDR
GE
GS
IC
IM
Instr.
LG
NSV
NV

Relação de abreviaturas
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– “Fundatio Domus Recollectionis” (Fundação da casa
de recolhimento) do nosso santo padre Fundador

– “Gravissimum Educationis” – Concílio Vaticano II,
Declaração sobre a Educação Cristã (Vat. II)

– “Gaudium et Spes” – Concílio Vaticano II, Constituição pastoral sobre a Igreja no mundo contemporâneo

– Stanislaus Papczyński, “Inspectio cordis,” Varsaviæ
2000
– “Inter Mirifica – Concílio Vaticano II, Decreto
sobre os meios de comunicação social

– “Instructiones CC. RR. Marianorum” – Instruções dos Padres Marianos (1959)

– “Lumen Gentium” – Concílio Vaticano II,
Constituição Dogmática sobre a Igreja

– Estanislau Papczyński, “Norma Vitæ et alia
scripta”, Varsaviæ 2001

– “Norma Vitæ” – as primeiras Constituições da
Congregação dos Padres Marianos (1694/1698)

Oblatio – “Oferecimento de si mesmo” (Oblatio) do nosso
santo Padre Fundador
OC
OE
Ot
Pæn.
PC

–Santo Estanislau Papczyński, “Obras Completas”,
Varsóvia 2016.

– “Orientalium Ecclesiarum” – Concílio Vaticano II,
Decreto sobre as igrejas católicas orientais.

– “Optatam totius” – Concílio Vaticano II, Decreto
sobre a formação sacerdotal

– “Pænitemini” – Constituição apostólica do santo
Paulo VI (1966)

– “Perfectæ Caritatis” – Concílio Vaticano II, Decreto sobre a adequada renovação da Vida Religiosa
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PO

– “Presbyterorum Ordinis” – Concílio Vaticano II,
Decreto sobre o Ministério e a Vida dos Presbíteros

Positio

– Posnanien. Beatificationis et Canonizat. S.D.
Stanislai a Iesu Maria Papczyński …, Positio super
Introductione Causæ et super Virtutibus, Romæ 1977

PP

– Copia Publica Transumpti Processus Ordinaria auctoritate in Curia Posnanien. constructi super fama
sanctitatis vitæ, virtutum et miraculorum Servi Dei
Stanislai Papczyński Clericorum Marianorum Institutoris – APost MIC

R
RF
SC
tDM

– Regra da imitação das dez virtudes evangélicas
da Santíssima Virgem Maria (versão de 1930
inserida no anexo a CM)

– “Ratio fundamentalis institutionis sacerdotalis” (Princípios do Programa de Formação Sacerdotal, 2016)

– “Sacrosanctum Concilium” – Concílio Vaticano
II, Constituição sobre a Sagrada Litugia

– Stanislaus Papczyński, “templum Dei Mysticum”,
Varsaviæ 1998

testamentum I – (Primeiro testamento) do nosso santo padre
Fundador

testamentum II – (Segundo testamento) do nosso santo
padre Fundador

UR
VC

VVen

– “Unitatis Redintegratio” – Concílio Vaticano II, Decreto sobre o Ecumenismo

– “Vita Consecrata” – Exortação apostólica Pós
Sinodal do santo João Paulo II

– Casimir Wyszyński, “Vita Venerabilis servi Dei
Stanislai a Iesu Maria…” (Casimiro Wyszynski,
“Vida do Venerável Servo de Deus Estanislau de
Jesus e Maria Papczyński”)

PROÊMIO

EVOLUÇÃO DA LEGISLAÇÃO DOS MARIANOS
O primeiro legislador da Congregação dos Padres Marianos foi o próprio Fundador, o santo padre Estanislau de
Jesus e Maria Papczyński. tendo a intenção de fundar uma
nova família religiosa, preparou, nos anos 1671 – 1673, as primeiras normas dos Marianos, chamadas Norma de vida
(Norma vitae).

Nesta Norma, além da finalidade comum aos outros
institutos religiosos (“Maior incremento da glória de Deus e o
cuidado pela própria salvação unido à efetiva tendência à perfeição”), como fins específicos são prescritos aos Marianos:
promover a devoção à Imaculada Conceição da Bem-aventurada Virgem Maria, ajudar as almas “dos fiéis defuntos sujeitos aos sofrimentos do Purgatório”, e também ajudar os párocos “nos trabalhos eclesiásticos” (cf. Norma vitae I, 2-3).

a Norma vitae recebeu a primeira aprovação eclesiástica
do bispo Estanislau H. Swiecicki, no dia 24 de outubro de
1673. À Norma o bispo acrescentou estatutos próprios, em
força dos quais foi prescrita uma vida estritamente eremítica ao
convento Corabieviense, onde o santo padre Papczyński encontrou os primeiros candidatos para o seu Instituto. De fato, em
força das circunstâncias, e não pela intenção do santo padre
Fundador, esta primeira comunidade de Marianos teve a característica eremítica, à qual o padre Papczyński teve que adaptar
também sua Norma. Mas logo depois, aos poucos, a nova
Congregação começou a assumir a característica apostólica
conforme a intenção inicial do santo Estanislau.
ainda durante a vida do santo padre Fundador, as leis por
ele compostas para os Marianos, sofreram outras mudanças,
como se pode ver no texto da Norma de vida dos Clérigos Recolectos de Maria Imaculada, outrora dos Marianos (1687) e da
“Norma de vida religiosa da Congregação da Bem-aventurada
Virgem Maria dos Eremitas Marianos” (1694/1698).
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No ano de 1699 os Marianos, juntamente com a aprovação pontifícia concedida por Inocêncio XII, obtiveram o
direito de emitir os votos solenes conforme a Regra da imitação das dez virtudes da Bem-aventurada Virgem Maria (chamada também: Regra dos Dez Beneplácitos da Bem-aventurada Virgem Maria). Por causa da aceitação dessa “Regra”, os
Marianos estiveram sujeitos, de algum modo, à autoridade da
Ordem dos Frades Menores da Observância.

No dia 6 de junho de 1701 o santo padre Fundador,
fazendo os votos solenes nas mãos do Núncio apostólico,
acrescentou esta cláusula: “Faço os votos de observar a Regra
da imitação da B.V. Maria que em nada contraria ao nosso
Instituto”, querendo conservar o caráter específico de sua obra

À Regra” assumida pelos Marianos, a qual enriquecia o
seu distintivo mariano, dever-se-iam acrescentar as constituições próprias deles, que lhes forneceriam as normas concretas para a vida. Por isso, com base na “Norma vitae”, mas
com o acréscimo de um capítulo a respeito da ação apostólica
dos Marianos (não mais denominados de Eremitas), e com as
prescrições que reconheciam que eles estavam sujeitos à
autoridade dos Frades Menores, foram elaborados os Estatutos
dos Padres Marianos da Ordem da Bem-aventurada Virgem
Maria sob o título de Imaculada Conceição, que no dia 3 de
setembro de 1723 foram aprovados pelo papa Inocêncio XIII.

Na segunda metade do século XVIII a Congregação dos
Marianos de tal maneira se desenvolveu e se fortificou, não
apenas em número de membros e conventos, bem como no
progresso das atividades, que, nestas atividades, as normas
impostas pelos franciscanos tornaram-se antes um obstáculo
do que uma ajuda. Por isso, tendo começado o processo para
conseguir a separação da Ordem dos Frades Menores de São
Francisco da Observância, os Marianos imprimiram, em 1778,
os Estatutos da Congregação dos Clérigos regulares
Marianos sob o título da Imaculada Conceição da Bemaventurada Virgem Maria”1, em força das quais todos os indí-

1 Statuta Congregationis sub tit. Immaculatæ Conceptionis Beatæ Virginis
Mariæ Clericorum Regularium Marianorum. Naquele tempo os marianos
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cios de nexo jurídico com os Franciscanos e costumes franciscanos impostos, foram retirados. Finalmente, no ano de
1786, a Congregação ou Ordem dos Marianos obteve da Sé
apostólica sua separação da Ordem dos Fradres Menores. No
ano seguinte, no dia 27 de março, o papa Pio VI aprovou, com
pequenas modificações, os acima mencionados Estatutos
como Constituições da Ordem dos Clérigos Regulares Marianos da Imaculada Conceição da B.V. Maria.

No século XIX, o esforço empreendido pelo governo
russo de suprimir as ordens religiosas, principalmente no ano de
1864, fez com que em 1908, dentre os Marianos, que gozavam
do pleno direito dos religiosos, ficasse somente o superior geral,
padre Vicente Sekowski (Senkus) em Mariampol, Lituânia.
Para salvar a Congregação, o bem-aventurado Jorge MatulaitisMatulewicz, de acordo com o superior geral e agindo em nome
dele, assumiu clandestinamente o encargo de renová-la e
reformá-la. Para conseguir esse intento, ele mesmo professou os
votos religiosos, e elaborou novas Constituições sob o título:
“Instituto dos Irmãos Marianos sob o título da Imaculada
Conceição da Bem-aventurada Virgem Maria”, conforme as
normas emitidas pela Santa Sé no ano de 1901. Em 1910, no dia
28 de novembro, o papa São Pio X aprovou a Congregação,
renovada e reformada, juntamente com as Constituições
adaptadas às condições e às necessidades da Igreja.

Em consequência deste decreto os votos solenes foram
mudados em votos simples, o que ocasionou que a “Regra das
Dez Virtudes” e as Constituições anteriores cessaram de
obrigar os Marianos. Contudo, tanto a “Regra” quanto todo o
patrimônio espiritual da Ordem dos Marianos, são de grande
importância também na Congregação renovada, porque
apresentam a Padroeira Imaculada como modelo sempre
atual da perfeição evangélica.
Na qualidade de superior geral, o bem-aventurado arcebispo Jorge, nosso Renovador, elaborou uma nova redação das

eram denominados como “Regulares” como religiosos de votos solenes;
“Congregatio... Regularium” significava mesma coisa que “Ordo” (Ordem
religiosa).
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Constituições, adaptando-as às normas do Código de Direito
Canônico de 1917, e enriquecendo-as de numerosos conselhos
ascéticos. E sobretudo imbuindo-as do seu espírito de amor à
Igreja de Cristo e de sua total dedicação a seu serviço. aquele
espírito, confirmado pelo testemunho de outros escritos e de
toda a vida do bem-aventurado Jorge, tornou-se um elemento
característico da espiritualidade da Congregação renovada.
Essas novas Constituições da Congregação dos Clérigos Regulares Marianos sob o título da Imaculada Conceição da
Bem-aventurada Virgem Maria”2, foram aprovadas pelo papa
Pio XI, a 27 de janeiro de 1930, justamente no dia do terceiro
aniversário da morte do seu autor.

Por causa da mudança das condições dos tempos no
mundo e na Igreja, o Concílio Vaticano II recomendou a todas
as famílias religiosas uma séria revisão da vida e das leis sob
o aspecto tanto da renovada fidelidade ao Evangelho e ao
espírito primitivo do Instituto quanto da sábia adaptação às
atuais condições e necessidades. Esse trabalho pós-conciliar
era, para a nossa Congregação, como que a continuação do
processo que durou quase três séculos, e o cumprimento da
obra já executada em grande parte pelo bem-aventurado
arcebispo Jorge. além disso, o esforço da “adaptada renovação”, imposta pela autoridade da Igreja, proporcionou à
nossa Congregação a ocasião de compreender e expressar
convenientemente nas leis, os elementos essenciais de todo o
nosso patrimônio espiritual, principalmente aqueles que
procedem do Fundador e do Renovador.

Esse trabalho de máxima importância para a nossa
Congregação empreendeu, depois de prévia preparação, o
Capítulo Geral Especial, realizado nos anos de 1969 e 1970. Já
naquele tempo, de acordo com a exortação da suprema
autoridade da Igreja, as leis modificadas da Congregação
2 No título em latim deste texto das Constituições consta Congregatio
Clericorum Regularium Marianorum; porém na versão polonesa omitiuse essa expressão “Regularium” pois os marianos já então eram uma
Congregação de votos simples (por conseguinte não eram Ordem), devido
a isso a designação “regulares” seria anacrônica.

Proêmio

69

foram divididas em duas partes, isto é: Constituições, que
deveriam abranger somente as leis fundamentais e estáveis, e
Diretório, no qual seriam colocadas as normas mais particularizadas e mutáveis por natureza, isto é, que se devem
adaptar às circunstâncias dos tempos.

O trabalho de revisão e de redação das leis continuou
também nos Capítulos Gerais seguintes, realizados nos anos
de 1975 e 1981. Finalmente, o texto elaborado e adaptado
das Constituições e do Diretório, obra comum de toda família mariana, e ajustado às normas do Código de Direito Canônico de 1983, foi novamente revisado e por último aprovado pelo Capítulo Geral Extraordinário, realizado em Roma
em 1984. Nos capítulos seguintes em 1999, 2005 e 2011
foram introduzidas pequenas modificações na nossa legislação religiosa, tanto nas Constituições como no Diretório.

LVII Capítulo Geral da Congregação dos Padres Marianos da Imaculada Conceição da S.V.M., celebrado em
Roma nos dias 6-23 de fevereiro de 2017, depois de um
aprofundado estudo conduzido em vista da maior fidelidade
ao carisma fundacional, revisou o texto das Constituições. as
novas Constituições foram aprovadas pela Congregação dos
Institutos de Vida Consagrada e associações de Vida apostólica, em 08 de setembro de 2017.

CONSTITUIÇÕES
DA

CONGREGAÇÃO DOS PADRES MARIANOS
DA IMACULADA CONCEIÇÃO
DA SANTÍSSIMA VIRGEM MARIA

PREÂMBULO – INVOCATIO DEI

Em nome de Deus Uno e Trino e para a sua glória,
Por amor e devoção ao Mistério da Imaculada
Conceição da Mãe do Salvador,
Sob a Sua proteção e a Seu exemplo, fiéis à santa Igreja,
Para a nossa própria santificação e a salvação dos semelhantes,
Nós, marianos, adotamos estas Constituições
Como regra de vida segundo Evangelho de Nosso Senhor
Jesus Cristo.
PARTE I

PATRIMÔNIO E ESPIRITUALIDADE DA
CONGREGAÇÃO
CaPÍtULO I

1

NATUREZA, OBJETIVO, ESPIRITUALIDADE E
ÍNDOLE

A índole e o lugar da Congregação na Igreja
a Congregação dos Padres Marianos da Imaculada Conceição da Santíssima Virgem Maria é na Igreja uma
comunidade de clérigos e irmãos religiosos, como instituto
clerical de vida consagrada de direito pontifício, subordinada, no âmbito da administração interna e da disciplina,
direta e exclusivamente à autoridade da Sé apostólica, com
a preservação da justa autonomia de vida, reconhecida por
essa autoridade.
CDC 586 § 1, 593; VC 60; Oblatio; NV, Præfatio Informatoria; CM 1; DE 23.01.1911, 12.01.1913
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Essência do carisma
O mistério da Imaculada Conceição da Santíssima Virgem
Maria é a essência do carisma da Congregação e desde o
início da sua existência um sinal especial, a força e a alegria
da vocação mariana. Desse mistério resulta a identidade e a
missão da Congregação.
CC 65, Oblatio; NV I,2; CM 164, Instr. I, 12

3

Missão
a visão divina da Congregação, impressa pelo Espírito Santo
no coração do Venerável Padre Fundador, estimula os coirmãos a que na Vinha do Senhor, com o máximo empenho,
piedade e entusiasmo, professem, anunciem e glorifiquem o
mistério da Imaculada Conceição da Santíssima Virgem Maria,
ajudem aos próximos da morte e aos falecidos que sofrem no
purgatório e propaguem o Reino de Deus na terra, servindo a
Cristo e à Igreja. a Congregação realiza a sua missão de todas
as formas possíveis, não excluindo de antemão nenhuma obra,
e em cooperação com os leigos.
NV I, 2-3; FDR 6 e 9; CM 2; Instr. II, 32

4

Consagrados para a glória da Santíssima Trindade
Respondendo ao antecedente amor de Deus Uno e trino, a
fim de produzir os frutos mais abundantes do santo batismo,
os coirmãos renunciam a tudo e pela consagração religiosa
sacrificam-se e consagram-se inteiramente a Deus Pai todopoderoso, ao Filho e ao Espírito Santo, a fim de que Deus se
torne o exclusivo centro da vida tanto para os membros
individualmente como para toda a Congregação.
VC 36-37; Oblatio; CM 4

5

Seguimento de Cristo
Para a sua própria perfeição evangélica e para a santificação
dos outros, os irmãos seguem valorosa e fielmente os passos
de nosso Senhor Jesus Cristo casto, pobre e obediente, Salvador
do mundo. Meditando o Evangelho do Senhor, os irmãos contemplem a Sua face como Redentor santo, inocente e sem mácula, que não conheceu o pecado, e foi entregue e tornou-se
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vítima pascal. Procurem a cada dia cada vez mais conhecer,
amar e imitar a Cristo, imbuir-se do espírito de Cristo e com ele
guiar-se, com todo o empenho e esforço dilatar o reino de Cristo
e levar Cristo a tudo.
PC 5; NV, 1-2; CM 3; Instr. I, 12

6

Moldados pelo Espírito Santo
através da Igreja o Espírito Santo realiza a missão de Cristo
no mundo. Da mesma forma que infundiu a santidade em
Maria, também proporciona a apropriada graça aos batizados
ordenados e consagrados. Por isso, os coirmãos invoquem e
aceitem com frequência o Espírito Santo, permitindo ser
conduzidos e moldados por Ele. tornem-se santos e sem mácula diante da face de Deus a exemplo de Maria. E, meditando
a Palavra Divina e reconhecendo os sinais do tempo, busquem
o conhecimento e o cumprimento da vontade divina. Na sabedoria e no poder do Espírito Santo anunciem o Evangelho ao
mundo inteiro.
VC 19; VVen, Prologus

7

Com Maria Imaculada
No seguimento de Cristo mostra-nos o caminho e nos ajuda
a Imaculada Virgem Maria. Ela, desde a Sua concepção livre
do pecado e cheia de graça, repleta do gratuito amor do Espírito
Santo, é o modelo da vitória pascal de Cristo e a primeira
participante da redenção; apresenta o criativo e salvífico amor
da Santíssima trindade; constitui a imagem do homem novo,
capaz de relacionamento com Deus e com os homens, início do
Povo de Deus e embrião da nova humanidade. Contemplando
a Imaculada Conceição de Maria, os coirmãos, juntamente com
toda a Igreja, conheçam, amem, professem celebrem e
proclamem esse mistério. Dele retirem inspiração para a vida
espiritual e comunitária e para o apostolado. Sobretudo, por
este mistério Maria convoca os coirmãos a confiar na infinita
fecundidade da obra da redenção, a evitar todo pecado, a amar
a pureza do coração, a impregnar plenamente a vida da graça e
da caridade divinas, a edificar de tal modo a Igreja na unidade
“que seja santa e imaculada” (Ef 5,27).
LG 65; Oblatio; Testamentum I; NV I, 2; CM 164; Instr. I, 12

76

8

CONSTITUIÇÕES – PaRtE I

Ajuda aos falecidos e aos moribundos
a união dos que peregrinam neste mundo com os que descansaram na paz de Cristo não se interrompe; ela é fortalecida pela comunicação dos bens espirituais, o que a Igreja
sempre tem ensinado. assim, a nossa Congregação, seguindo a
fé perene da Igreja na comunhão dos Santos no Corpo Místico
de Cristo, fiel à sua missão, desde o seu início com muita piedade cultiva a memória dos defuntos e lhes oferece sufrágios.
Procurem os coirmãos, portanto, ajudar com orações e sufrágios
as almas dos fiéis defuntos que estão detidas no purgatório, principalmente pelo sacrifício da Santa Missa, pelas indulgências e
mortificações, oferecendo também por elas as obras de zelo,
pois “é um santo e salutar pensamento rezar pelos mortos, para
que sejam livres dos seus pecados” (1Mc 12,46). Igualmente
não descuidem de socorrer aqueles que se encontram em grave
perigo de morte: pela oração, pelos sacramentos e por todo ministério pastoral de esperança depositada na divina misericórdia.
LG 49-50; NV I, 2; VVen 48-49; CM 16; Instr. XVI, 8

9

Pela Igreja
tenham os coirmãos para com a Igreja, que é o embrião e o
princípio do Reino de Deus na terra e a esposa de Cristo, toda
a veneração, amor e devoção. Dirijam-se pelos seus princípios
e pelo seu espírito e adiram fielmente à sua Hierarquia;
correspondam aos seus anseios e desejos e, segundo as suas
forças, sirvam-na com todo o empenho e de todos os modos,
vencendo com fortaleza todos os obstáculos e perigos, sem
hesitar, quando o exigir a necessidade e o bem da Igreja,
enfrentar coisas árduas e adversas e gastar-se e sacrificar-se
completamente.
NV I, 3; CM 5

10

De todas as nações e a todas as pessoas
a Congregação admite entre os seus membros, com
amor, todos os chamados por Deus e esforça-se por
estender o seu zeloso apostolado a todas as culturas, tribos,
gerações, povos e nações. Os coirmãos estejam preparados,
com o auxílio da divina graça e cumprindo a ordem dos
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superiores, a trabalhar frutuosamente em qualquer lugar do
mundo, em razão do bem da Igreja e da Congregação.
CM 6-7

11

Tudo para todos
acolham com amor cristão todos os homens sem
distinção e procurem tornar-se tudo para todos, para
ganhar todos para Cristo. Procurem, de coração, o bem das
pessoas em meio às quais trabalham e residem. aprendam a
sua língua, adaptem-se prudentemente ao seu caráter e aos
seus costumes. Em todos os lugares esforcem-se por se
tornarem bons e úteis operários da Igreja e da sociedade.
1Cor 9,22; 2Cor 8,21; CM 8

12

Vida espiritual e apostolado
abertos à ação do Espírito Santo, os coirmãos por um
lado procurem de tal modo cultivar a vida espiritual e o
progresso na perfeição evangélica e, por outro lado, de tal maneira sejam dedicados aos trabalhos e ao serviço dos semelhantes no desvelo pela sua salvação que esses dois fins se fundam num só, e um não só não impeça o outro, mas antes se
ajudem mutuamente.
CM 9

13

Traços peculiares de um mariano
Continuamente abertos à ação do Espírito Santo e à força
que decorre do mistério pascal de Jesus Cristo, com
confiança deixam conduzir-se pela Providência Divina. Na vida
espiritual e no apostolado buscam a inspiração no mistério da
Imaculada Conceição da Santíssima Virgem Maria, imitam as
Suas virtudes e propagam o Seu culto. Envolvem de ardente
amor a Igreja, ajudam diligentemente aos falecidos e agonizantes e com entusiasmo e alegria anunciam o Evangelho. além
disso, distinguem-se: pelo amor mútuo e pela união fraterna,
pelo espírito da abnegação e do sacrifício, pela laboriosidade,
hospitalidade, prontidão para a cooperação com os religiosos e
leigos, pelo espírito de caridade, pela sensibilidade aos pobres e
socialmente injustiçados.
NV I, 2-4; Testamentum II, 12; R; CM 10
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Lema da Congregação
O lema da Congregação é: Pro Christo et Eccesia.

15

Brasão da Congregação
De acordo com a tradição, o brasão da Congregação é
constituído por um escudo barroco com a imagem de
Maria Imaculada parada no crescente, segurando na mão direita um ramo de lírio e esmagando com o pé a serpente. a
cabeça de Maria é circundada por doze estrelas, e toda a
figura é envolvida por raios em forma de mandorla. O escudo
é coroado por uma faixa na qual se encontra inscrito o lema
da Congregação.
CH
CaPÍtULO II

16

OS MEMBROS

Direitos e obrigações
Os coirmãos, clérigos e irmãos religiosos, reunidos em
nome de Jesus e de Maria Imaculada na mesma família
e ligados pela lei comum do trabalho, têm os mesmos direitos e obrigações, salvo naquilo que provém da sagrada
ordem e do direito eclesiástico. todos têm voz ativa e passiva
conforme as Constituições e concorrem, com zelo e diligência, para realizar a missão da Congregação.
PC 13, 15; CM 11

17

Traje dos coirmãos
Os coirmãos não usam hábito religioso próprio; os
clérigos usem o hábito eclesiástico conforme as normas
editadas pela Conferência dos Bispos do país em que atuam.
Os irmãos religiosos podem utilizar o hábito eclesiástico à
maneira dos clérigos, de acordo com as prescrições da lei. O
vestuário de todos prime pela simplicidade e modéstia e
corresponda ao espírito de pobreza.
CDC 284, 669 §2
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CaPÍtULO III

SANTOS PADROEIROS E PRÁTICAS PIEDOSAS
PECULIARES (DEVOTIONES PECULIARES)

18

Padroeira titular
a Padroeira titular da Congregação é a Bem-aventurada
Virgem Maria, concebida sem pecado, Mãe de Deus e
Mãe da Igreja. a Ela, como sua Rainha e Senhora, poderosa
auxiliadora e Mãe diletíssima, dediquem veneração peculiar,
amor filial e devoção. Por Ela caminhem a Jesus. Invoquem-Na
frequentemente com prece suplicante e recorram a Ela com a
maior confiança em todas as necessidades. Contemplem a Sua
santa e Imaculada Conceição e imitem Suas virtudes com todas
as forças. a festa titular e patronal da Congregação é a solenidade da Imaculada Conceição da Santíssima Virgem Maria.
Oblatio; Testamentum I, 4; R; CM 14

19

Outros Santos Padroeiros
Sobretudo, os coirmãos venerem, invoquem e imitem o
nosso Santo Padre Fundador Santo Estanislau, o Renovador Beato Jorge, os Beatos Mártires antônio e Jorge e o Servo de Deus Casimiro. a Igreja os tem apresentado a nós como
exemplo da fiel realização da vocação mariana. a Congregação
reconhece como seus Padroeiros igualmente: São Miguel
arcanjo, São José Esposo da Bem-aventurada Virgem Maria e
Protetor da Santa Igreja, os Santos apóstolos Pedro e Paulo,
Santa Joana da França, Santo tomás de aquino, Santo Inácio de
Loyola, São Francisco de assis, São Vicente de Paulo, Santa
Faustina e São João Paulo II.
NV IV, 3; CM 15

20

Devotiones peculiares (Piedades peculiares)
Os coirmãos, na vida litúrgica concentrados no Mistério
Pascal de Cristo praticam: a devoção à Imaculada Conceição da Santíssima Virgem Maria e a piedade mariana, a
oração pelos falecidos e agonizantes, a oração pela Igreja
peregrina, o culto da Providência Divina, do Espírito Santo,
do Sagrado Coração de Jesus e da Misericórdia Divina.
LG 66-67; NV I, 2; Testamentum II

PaRtE II

VIDA CONSAGRADA
CaPÍtULO I

21

TENDER À PERFEIÇÃO EVANGÉLICA

Vocação à santidade
Lembrados de que pelo batismo da fé se tornaram
verdadeiramente filhos de Deus e participantes da natureza divina, os coirmãos são obrigados a conservar e plenamente realizar a santidade, que então receberam de Deus,
conforme a exortação do divino Mestre: “Portanto, deveis ser
perfeitos como o vosso Pai celeste é perfeito” (Mt 5,48).
LG 40

22

Observância dos conselhos evangélicos
a santidade da Igreja de Cristo aparece e se fortifica de
modo especial na observância dos conselhos evangélicos
que, sendo fundamentados nas palavras e exemplos do Senhor,
são recebidos pelos coirmãos com gratidão e são usados como
meios eficazes para a purificação do coração, para conseguir a
semelhança no amor com Cristo e também com Maria Imaculada. Portanto, a vida deles apareça no mundo como sinal do
Reino celeste, que pode e deve atrair eficazmente os outros
cristãos a cumprirem diligentemente os deveres da própria
vocação.
LG 44

23

Consagração por meio dos votos
Os votos públicos, pelos quais os coirmãos se obrigam,
na profissão, à prática dos conselhos evangélicos,
tornam mais firme e estável a sua consagração, já feita a Deus
e à Igreja pelo batismo e, ao mesmo tempo, constituem vínculos pelos quais os professos se unem em fraterna caridade à
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comunidade de toda a Congregação. Impelidos por essa caridade não somente devem observar fielmente os votos evangélicos que fizeram, mas também ordenar toda a sua vida interior e exterior conforme o Evangelho de Nosso Senhor Jesus
Cristo, e conforme as leis da própria Congregação, e assim
tender à perfeição de seu estado.
CDC 598 §2; CM 161

24

Imaculada, espelho das virtudes
Para que, vencedores do pecado, cresçam na santidade,
os coirmãos levantem seus olhos a Maria, que brilha
para toda a comunidade dos eleitos como modelo das virtudes; e no ministério apostólico, animados pelo amor da Mãe
Imaculada para com Cristo e para com a Igreja e ajudados
pela sua poderosa intercessão, esforcem-se por conduzir o
maior número de homens à união com Deus.
LG 65; R

25

Desejo de santidade
Seguindo as pegadas de Cristo e tornando-se conformes à sua imagem, cumprindo em tudo a vontade do
Pai, entreguem-se totalmente à glória de Deus e ao serviço
do próximo. tendo sempre em grande apreço a perfeição
própria, fomentem em si o contínuo desejo da santidade, e
dediquem-se a consegui-la com esforço persistente e contínuo, como aqueles que sempre começam de novo; e ponham todos os esforços e meios para progredir nele cada vez
mais, valendo-se de todas as ocasiões para se santificarem,
jamais considerando suficiente aquilo que até agora fizeram.
LG 40; CM 162

26

Luta contra o pecado
Fujam inteiramente do pecado, como do maior dos males,
evitem-no, abominem-no, detestem-no, e tenham cada dia
mais horror a ele. Empreguem todo o esforço possível em diminuir e destruir o reino do pecado; arrependam-se sincera e continuamente dos pecados cometidos e, tendo consciência deles,
tornem-se mais humildes e desconfiantes de si mesmos, mais
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vigilantes e cautelosos nos perigos, ocasiões e tentações, mais
prontos e fervorosos em se arrepender e satisfazer, em resguardar o tempo e pagar a Deus amor com amor; procurem ter
sempre a consciência pura.
CM 163

27

Carregar a cruz com Cristo
Seguindo com fidelidade e coragem a Jesus Cristo, esteja
cada um pronto, onde a necessidade o exigir, a sofrer e
suportar o calor, o frio, a sede, a fome, a penúria, os trabalhos,
as injúrias, o desprezo e as humilhações, todas as vezes que isso
pareça contribuir para a maior glória de Deus, para a utilidade
espiritual dos outros e para a salvação da própria alma.
CM 168

28

Aperfeiçoar os dotes naturais
Cada um se esforce por formar, cultivar e aperfeiçoar a
sua mente, vontade, coração, temperamento, índole e dotes outorgados por Deus, com sólidas virtudes e boas qualidades, condizentes com seu estado, a fim de tornar-se um instrumento mais apto nas mãos de Deus, a quem há de prestar
contas de tudo.
CM 169

29

Virtudes cardeais
Juntamente com as virtudes anexas busquem com empenho e cultivem com assiduidade: a prudência, moderadora das outras virtudes, mostrando-lhes o caminho médio entre
dois extremos, e prevendo no Senhor o que deve ser feito para
que seja correto; a justiça, pela qual damos a cada um o que lhe
é devido e temos paz não somente conosco, mas também com
relação a Deus e ao próximo; a fortaleza, pela qual, em vista do
bem, sustentamos com paciência as adversidades, superamos as
dificuldades e até desprezamos o perigo da morte; a temperança, pela qual possamos moderar não somente as paixões e as
atividades, mas também, por causa de um bem maior, desprezamos os prazeres da carne e nos abstemos até das coisas lícitas.
CM 170

30
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Humildade
Seguindo a Cristo manso e humilde de coração, devem
fazer o máximo esforço para adquirir o espírito de humildade sendo seus verdadeiros amantes; porque dificilmente se
encontra outro vício, que tanto debilita todas as virtudes e
despoje e desnude o homem de toda a justiça e santidade como
o mal da soberba.
Mt 11,29; CM 171

31

Virtudes teologais
a fé informe, anime e dirija toda a sua vida, para que
pensem, julguem, falem e ajam conforme a sua luz; seja
ela firme, viva e inabalável. Ponham toda sua esperança e
confiança em Deus, por que Ele é bom e poderoso, é fiel em
suas promessas e, pelos trabalhos, é, no céu, nossa recompensa
excessivamente grande, no qual temos nosso auxílio e no qual
tudo podemos. Mas sobretudo tenham a caridade, que é a
própria essência da perfeição; amem a Deus infinitamente bom
acima de tudo e somente por ele mesmo e amem o próximo por
causa de Deus e em Deus; não procurem nem usem as demais
criaturas senão segundo Deus, isto é, enquanto são necessárias
ou úteis para as necessidades da vida, para a perfeição própria e
o progresso da Congregação, para o bem do próximo e para a
glória de Deus.
Col 3,14; CM 172

32

Amor aos inimigos
Perdoem prontamente as injúrias; não retribuam o mal
com o mal a ninguém, mas procurem vencer o mal com
o bem, e orem pelos inimigos, pelos perseguidores e pelos
caluniadores.
Mt 5,44; Rm 12,21; CM 173

33

Conformidade com a vontade de Deus
Procurem conformar plenamente a própria vontade com a
vontade divina, submetam-se a ela, façam-na e cumpramna pela observância fiel e generosa dos mandamentos de Deus,
da Igreja e também dos conselhos evangélicos e das leis
próprias; cooperando fielmente com as graças divinas, seguindo
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atenta, discreta e docilmente a moção do Espírito Santo; suportando e vencendo as adversidades e levando a sua cruz com
Cristo, com paciência, fortaleza e alegria.
CM 174

34

Cumprimento dos deveres do estado
Em primeiro lugar procurem, por causa de Deus, cumprir diligente e fielmente, constante, fervorosa e perfeitamente todos os deveres de estado, sobretudo os ordinários, não excluindo os menores.
CM 175

35

Vida laboriosa
amem a vida laboriosa, valorizem ao máximo o tempo
que lhes foi concedido por Deus e procurem empregálo racional, útil e frutuosamente, bem e ordenadamente, com
méritos cada vez maiores. atendam ao que fazem e tomem
cuidado para não desperdiçar a mínima parcela de tempo não
fazendo nada ou fazendo outra coisa ou fazendo-a malfeita;
evitem absolutamente a ociosidade, fonte de tantos males.
Enquanto estão bem de saúde, sempre tenham algo em que se
ocupar utilmente de acordo com suas forças, suas capacidades, seu ofício e o beneplácito dos superiores.
CM 353

36

Oração e trabalho
Preparem-se com solicitude e diligência para executar
qualquer cargo e ministério; tendo Deus diante dos
olhos, entreguem-se, de coração, a qualquer trabalho, com
fervor e constância, diligente e conscienciosamente, mas sem
o prejuízo da oração e da saúde do corpo. Se alguém se sentir
demasiadamente sobrecarregado de trabalho, ou pelo excesso de ocupações, não podendo cumprir devidamente seus
deveres de piedade, confesse isso aberta e sinceramente aos
superiores.
CM 355

37

União com Deus
Cada um, em tudo e por tudo, se esforce por tender a
uma estreita união com Deus; com Ele intimamente
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unido, tanto na oração, como em todas as suas ações e no
trabalho, procure ser magnânimo e até sumamente nobre e
generoso.
CM 176

38

Zelo pelas almas
O zelo, que é ardor da caridade, deve perpassar toda a
vida dos coirmãos e seja:
1) sobrenatural: animado de uma fé firme e viva e de
uma invencível confiança em Deus, unida à desconfiança de si mesmo;
2) puro: procure não as suas coisas, mas aquelas que
visam a maior glória de Deus, a salvação das almas
redimidas pelo tão elevado preço do Sangue de
Jesus Cristo e de sua Vida, e o proveito da Igreja;
3) ardente e suave: arda no amor à justiça e no ódio à
iniquidade; seja manso, que saiba compadecer-se da
fraqueza, benigno e misericordioso para com os que
erram;
4) universal: que com o coração dilatado pela caridade, se estenda a todos os homens, e a todos os recursos que estão em seu poder, e anseie inflamar no
fogo do amor, o maior número possível de almas;
5) prudente e bem ordenado: examine oportunamente
com cuidado e antecipadamente as coisas que
devem ser feitas, perscrutando à vontade de Deus
em todas as coisas; que se valha do exemplo e da experiência dos outros, e que peça conselhos a peritos,
sobretudo aos superiores; que escolha os meios
oportunos e eficazes que produzam mais frutos; que
proceda com ordem e método, nunca descuidando
de si, enquanto ajuda os outros;
6) criativo e ativo: procure ocasião de trabalhar quando
o trabalho faltar; procure novos e oportunos meios e
métodos, para acudir às novas necessidades que os
tempos criam; que não adie as coisas que devem ser
feitas; que se evidencie pelas boas obras conforme o
cargo que lhes foi confiado, esforçando-se por fazêlas no maior número e o melhor possível;

86

CONSTITUIÇÕES – PaRtE II

7) forte, generoso e constante: estimule a deixar as próprias comodidades, a sacrificar a si mesmo, a empreender coisas grandes e difíceis, a trabalhar e a sofrer
infatigavelmente; que não seja abalado por nenhuma
adversidade que o dever e a obediência exigem e seja
superior a todas as vicissitudes; que seja perseverante
no esforço e conduza até o fim aquilo que começou;
8) disciplinado: jamais ultrapasse os limites de seu estado e dever, sujeitando-se total e docilmente à direção
dos superiores.
CM 177

39

Fidelidade para com a graça da vocação
Cada coirmão estime grandemente o dom da vocação,
que é origem e fonte de tantas e tão grandes graças, bens
e merecimentos; por ela dê graças a Deus incessantemente.
aquele que já professou se esforce por despertá-la em si, pela
renovação frequente e piedosa dos seus votos; coopere com
ela constantemente e seja-lhe fiel e, à medida que avança nos
anos da profissão, esforce-se, quanto puder, por progredir na
observância das Constituições, na caridade fraterna, na humildade, na piedade, na obediência e nas demais virtudes e assim
em toda perfeição.
CM 106
CaPÍtULO II

40

CASTIDADE

Por causa do Reino dos Céus
Pelo voto de castidade os coirmãos se obrigam a uma
vida no celibato e na perfeita continência por causa do
reino dos Céus, para que sejam mais inflamados na caridade
para com Deus e para com os homens, e para que se dediquem
com entusiasmo ao serviço de Deus e às obras de apostolado.
Mt 19,12; CDC 599; PC 12; CM 214

41
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Valor da castidade
a castidade consagrada a Deus deve ser muito estimada
em toda a Congregação e cultivada como dom precioso
da graça divina, sempre honrado na Igreja. Por esse dom os
coirmãos se tornam, em íntima união com Cristo e a sua
Virgem Mãe, um sinal vivo daquele mundo futuro, já presente pela fé e pela caridade, no qual os filhos da ressurreição
não se casam nem se dão em casamento.
Lc 20,35-36; PO 16

42

Fundamento da castidade
Os coirmãos poderão tanto perseverar e crescer na castidade quanto seguirem a Cristo como o único necessário e, conjugando a contemplação das coisas divinas ao
zelo apostólico, fomentarem o amor a Deus.
Lc 10,42, PC 5

43

Formação e provação
Visto que a observância da continência perfeita atinge
intimamente as inclinações mais profundas da natureza
humana, vigiem os superiores e os educadores para que os
candidatos não se aproximem à profissão da castidade e sejam
admitidos, senão após uma prova verdadeiramente suficiente e
com a devida maturidade psicológica e afetiva. Durante o
tempo da formação, os alunos sejam convenientemente instruídos sobre a doutrina da Igreja a respeito da excelência da
castidade evangélica e da dignidade do matrimônio, sob o
aspecto teológico, psicológico, social e pastoral, para que
assumam o celibato consagrado a Deus como um bem tanto da
integridade da pessoa, quanto da ação apostólica.
PC 12
CaPÍtULO III

44

POBREZA

Pobreza evangélica
Os coirmãos tenham em grande apreço a pobreza evangélica, que é a participação e o testemunho da pobreza
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de Cristo perante o mundo. Seguindo a Cristo que por nós se
fez pobre, e Maria que ocupa o primeiro lugar entre os
humildes e pobres do Senhor, os coirmãos, depois de ter
abandonado as coisas terrenas e excluído todo o desejo
desordenado delas, procurem com maior zelo o reino de
Deus. Na verdade, “bem-aventurados os pobres em espírito,
por que deles é o reino dos Céus” (Mt 5,3).
2Cor 8,9; LG 42, 55; PC 13; CM 220

45

Pobres na realidade e no espírito
aderindo somente a Deus e confiando na sua bondade
e providência, os coirmãos estejam satisfeitos com o
necessário e alegrem-se quando lhes acontecer experimentar
de fato a pobreza e as privações. afastem longe de si toda a
espécie de avareza; nada usem como coisa própria; não
conservem consigo nenhuma coisa supérflua; sejam inclinados, quanto o permite a santa discrição, a preferir as privações à abundância e a escolher para si as coisas inferiores
para o uso. Lembrem-se sempre que, para a verdadeira pobreza, não é suficiente submeter-se aos superiores no uso dos
bens, mas importa que sejam pobres na realidade e no espírito, possuindo os tesouros no Céu.
Mt 19,21; Lc 12,33; PC 13; CM 233-235

46

Âmbito do voto
Pelo voto de pobreza os coirmãos renunciam ao direito
de dispor licitamente de qualquer coisa temporal que
tenha valor material, sem licença dos legítimos superiores.
CDC 600; CM 221

47

Bens próprios
todo professo, quer de votos perpétuos, quer de votos
temporários, conserva a propriedade de seus bens e a
capacidade de adquirir outros por título legítimo, mas sem a
possibilidade de ajuntar os seus frutos ao seu patrimônio.
todavia, todos os professos, que pela força do voto de pobreza abdicam da livre administração dos seus bens, cedam
esta administração antes da primeira profissão a quem pre-
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ferirem e disponham livremente do uso e usufruto destes
bens. antes da profissão perpétua, devem fazer o testamento,
válido também perante a lei civil, com respeito aos bens
adquiridos ou aos que possam receber.
CDC 668 §1; CM 77, 79, 221-222

48

Mudança da cessão e da disposição e do testamento
Os professos podem mudar a cessão de administração
dos bens, a disposição do uso e usufruto deles e o testamento (dos quais fala o C. 46), mas somente com a licença
do superior maior e por justa causa.
CDC 668 §2; CM 225-226

49

Renúncia dos bens patrimoniais
Os coirmãos de votos perpétuos podem, com o consentimento do superior geral e do seu conselho, renunciar
inteiramente aos seus bens patrimoniais adquiridos ou a adquirir, de preferência em favor dos pobres, para que assim apoiados
na exortação evangélica possam mais de perto seguir a Cristo.
Mt 19,21; CDC 668 §4; PC 13; ES II, 24

50

Aquisição para o bem da Congregação
tudo o que é adquirido pelo professo, por atividade
própria, como remuneração de trabalho, ou dádiva oferecida e legitimamente aceita em consideração à comunidade, ou
de obra pertencente à comunidade é adquirido em proveito da
Congregação. também aquilo que os coirmãos ganham como
aposentadoria, subvenção e seguro, pertence à Congregação.
CDC 668 §3; CM 222-224

51

Testemunho comum da pobreza
além da pobreza individual dos coirmãos, a própria
Congregação, tendo em consideração a situação de cada
lugar, procure dar um como que testemunho coletivo de pobreza. Evitando toda a espécie de luxo, de lucro imoderado e
de acumulação de bens, contribuam com alguns dos próprios
bens para as demais necessidades da Igreja e o sustento dos
pobres, que, por mandamento evangélico e advertência dos
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apóstolos, os coirmãos devem amar não com palavras e com
a língua, mas sim com obras e na verdade.
Mt 19,21-25; 25,34-36; 1Jo 3,18; PC 13

52

Ornatos da pobreza
Como convém a pessoas que professam a pobreza, no
cuidado e manutenção dos utensílios comuns, nas coisas
que lhes forem concedidas para o seu uso, empreguem a devida
diligência para conservá-las integralmente, limpamente e, quanto possível, por muito tempo, procurando, por um lado, prudentemente em tudo a parcimônia, e por outro, evitando a sórdida
avareza; os ornamentos da sua pobreza sejam em tudo a ordem,
a limpeza, o brilho, o religioso meio termo e a simplicidade, e
principalmente uma sensibilidade cristã e beneficência para
com todos os necessitados.
CM 238

53

Solicitude dos superiores
Os superiores procurem com paterna solicitude que se
satisfaçam suficientemente, quanto for possível, as justas necessidades dos coirmãos, sem favoritismos, de acordo
com a idade, saúde, cargos e outras condições de cada um.
Ouçam de boa vontade os pedidos e propostas dos coirmãos,
recebam de cada um a devida prestação de contas do uso do
dinheiro e da administração de outros bens; mas nas suas
decisões e licenças, sobretudo gerais, acerca das coisas concedidas para o uso dos coirmãos, vigiem para que não se
introduza nelas algo de contrário à própria pobreza, ao bem
comum ou à índole e finalidades da Congregação.
CM 237, 286

54

Disposição do dinheiro
todo o dinheiro e todos os títulos sejam depositados na
caixa comum; proíbe-se a disposição pessoal e livre do
dinheiro; nem é lícito aos superiores permiti-la ou tolerá-la.
Deve-se permitir a cada coirmão ter consigo uma pequena
importância de dinheiro para os eventuais gastos, com a obrigação de prestar contas aos superiores.
CM 238
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CaPÍtULO IV

55

OBEDIÊNCIA

Finalidade da obediência
Os coirmãos já consagrados a Deus pelo batismo, pelo
voto de obediência evangélica, sob a inspiração do Espírito Santo, oferecem de modo especial, a oblação plena da própria vontade a Deus, como sacrifício de si mesmos, unindo-se
deste modo mais constante e seguramente à vontade salvífica de
Deus.
PC 14; CM 194

56

Participação na obediência de Cristo
assim como Jesus Cristo nosso Senhor e Mestre, não
veio a este mundo para fazer a sua vontade, mas sim a
vontade do Pai, e “assumiu a condição do servo” (Fl 2,7), pela
sua submissão ao Pai serviu aos irmãos e entregou sua vida
pela redenção de muitos, assim também os coirmãos se submetem na fé aos superiores, que fazem as vezes de Deus e, por
eles são conduzidos ao serviço de todos os irmãos em Cristo.
Mt 20,28; PC 14; CM 195

57

A exemplo da Serva do Senhor
Na imitação da vida do Senhor Jesus e na participação do
mistério da redenção, os coirmãos tenham diante dos
olhos a Virgem Maria, a humilde Serva do Senhor, que é na
Igreja modelo da perfeita união com Cristo; com efeito, servindo subordinada a Ele e com Ele ao mistério da redenção,
tornou-se pela obediência causa da salvação, para si e para todo
o gênero humano.
Lc 1,38. 48; LG 56, 63

58

A serviço da Igreja
Submissos ao governo universal do Sumo Pontífice, a
quem devem obedecer também em força do voto da
obediência, e também submissos – de acordo com a lei universal – à autoridade pastoral dos bispos, os coirmãos estejam
persuadidos de que assim se unem mais estreitamente ao
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serviço da Igreja e correspondem intimamente à própria
vocação apostólica.
CDC 590; LG 45; CM 484, 488

59

Âmbito do voto
Pelo voto de obediência os coirmãos, em espírito de fé
e de amor à vontade de Deus, comprometem-se a
cumprir as ordens e disposições dos legítimos superiores,
naquelas coisas que dizem respeito à vida religiosa na
Congregação, segundo as suas leis.
PC 14; CM 196, 199

60

Dependência dos superiores
Os coirmãos dependerão com docilidade dos superiores
no que diz respeito: à ordem dos exercícios de piedade
e das ocupações, aos cargos e ofícios, à relação com os externos, às mortificações públicas, aos estudos científicos, à
aceitação de algum ministério de maior importância, na própria Congregação ou fora dela.
CDC 671; CM 202

61

Obediência humilde, ativa e responsável
Esforcem-se os coirmãos por reconhecer em seus superiores ministros da comunidade fraterna, enquanto lhes
prestam humilde docilidade segundo a norma das Constituições. Estimem muitíssimo a obediência ativa e responsável
como a principal razão da unidade, solidariedade e vigor da
Congregação.
PC 14; CM 194, 207, 210

62

Obediência sobrenatural
Não se importem a quem obedecem, mas antes, em
vista de quem devem prestar perfeita obediência, isto é,
Jesus Cristo, Filho de Deus, “feito obediente até a morte, e
morte na cruz” (Fl 2,8); façam sua aquela expressão do Santo
apóstolo: “Servindo-os não quando vigiados, para agradar a
homens, mas como servos de Cristo que diligenciam por
fazer a vontade de Deus.” (Ef 6,6-7)
CM 208

63
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Função dos superiores
Os superiores, que hão de prestar conta das almas que
lhes foram confiadas, procurem primeiro, eles mesmos
conhecer bem e amar a vontade de Deus, que em espírito de
serviço fraterno devem transmitir aos outros, diga ela respeito
tanto à Congregação inteira, como a cada um daqueles a quem
presidem.
Heb 13,17; PC 14; DE 25.I.1911

64

Maneira de governar a comunidade
Seguindo as pegadas do Divino Mestre e Bom Pastor, e
participando do maternal afeto da Virgem Imaculada, os
superiores dirijam a comunidade com respeito, tanto pela pessoa humana, quanto pela dignidade cristã de cada um dos
coirmãos, suscitando neles, com a palavra e com o próprio exemplo, a obediência voluntária e a solicitude pelo bem comum.
Esforcem-se, num espírito de discreta igualdade e benevolência, em tratar a todos como companheiros e irmãos, a fim de
que exprimam desse modo a caridade com a qual Deus os ama,
e estimulem seus corações e suas mentes a pagar a Deus amor
com amor num serviço fiel.
CDC 618; PC 14; CM 213

65

Formação para a corresponsabilidade
todos os coirmãos sejam formados, desde o início da
vida religiosa, no espírito da obediência ativa e responsável, a fim de que com ela, tanto como superiores, quanto
como membros de qualquer comunidade, conselho ou capítulo, estejam prontos e idôneos, a cooperar colegialmente no
vínculo da caridade, para o bem da Congregação e de toda a
Igreja.
PC 14; DE 17.12.1910, 25.01.1911, 7.3.1911
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66

FONTES DA VIDA ESPIRITUAL

Espírito de oração
Os coirmãos antes de tudo procurem e amem a Deus,
que primeiro nos amou, e em todas as circunstâncias
cultivem a vida escondida com Cristo em Deus, donde emana e se estimula o amor ao próximo, para a salvação do mundo e edificação da Igreja. ainda que a caridade seja um dom
de Deus, contudo é obtida e conservada pela assídua oração
e mortificação. Por isso os coirmãos cultivem com contínuo
empenho o espírito de oração e a oração mesma, haurindo-a
das genuínas fontes da espiritualidade cristã.
1Jo 4,10; Col 3,3; PC 6; NV II, 1

67

Leitura da Bíblia
Desejosos de viver segundo a forma do Evangelho em
primeiro lugar, todos os dias, tenham nas mãos a Sagrada Escritura, de cuja leitura e meditação aprendam a “excelência do conhecimento de Jesus Cristo” (Fl 3,8). Lembremse os coirmãos que a oração deve acompanhar a leitura da
Sagrada Escritura, para que se estabeleça um colóquio entre
Deus e o homem; pois falamos a Ele quando rezamos, e a Ele
escutamos quando lemos a Palavra de Deus.
DV 25; PC 6

68

Sagrada liturgia
Os coirmãos amem de todo o coração a sagrada liturgia, pela qual Deus é perfeitamente glorificado e os
homens santificados; com seu espírito impregnem toda a sua
vida interior. Na sagrada liturgia pois, Cristo está presente;
com seu poder e sua palavra, como prometeu quando disse:
“Onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, ali
estou eu no meio deles” (Mt 18,20). a liturgia é também o
cume para o qual tende a ação apostólica da Igreja e é, ao
mesmo tempo, a fonte donde emana toda a sua força.
SC 7, 10, 17

69
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Piedade mariana
Esmerem-se por venerar de modo especial todos os
dias a Imaculada Virgem Maria, e por imbuir-se de seu
espírito; fomentem generosamente o culto, sobretudo o litúrgico, para com a Mãe de Cristo e da Igreja, tanto na vida da
Congregação, quanto nas obras do apostolado.
LG 67

70

Vida sacramental
Cultivem interna e externamente, conforme o ensinamento da Igreja, a vida sacramental, pela qual se exerce
o múnus sacerdotal de Jesus Cristo, e se realiza, pelos sinais
sensíveis, a santificação do homem; participem principalmente
no Mistério Eucarístico, que é vínculo da unidade e da caridade; desta riquíssima fonte alimentem a sua vida espiritual.
PC 6; SC 7

71

Sacramento da penitência
Os coirmãos, solícitos pela união com Deus, aproximem-se frequentemente do sacramento da penitência, a
fim de que, da divina misericórdia, obtenham o perdão das
injúrias feitas a Deus e ao mesmo tempo se reconciliem com
a Igreja, que tinham ferido com seus pecados, e se confirmem cada vez mais na caridade e na graça do Pai das misericórdias.
CDC 664; LG 11; PO 18; CM 245

72

Competência dos superiores
Os superiores, em força de seu ofício, gozem da faculdade de ouvir em confissão seus súditos e outros que
vivem dia e noite na casa religiosa, e podem conferir essa
faculdade a qualquer sacerdote. Contudo os superiores não
atendam as confissões de seus súditos a não ser que os
coirmãos o peçam espontaneamente. Compete aos superiores
vigiar para que se conceda a devida liberdade aos coirmãos
quando ao sacramento da penitência e à direção espiritual.
CDC 630 §§1-4, 968 §2, 969 §2; CM 260, 262-265
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Restrição quanto às casas de formação
O mestre dos noviços e o seu sócio, o prefeito dos estudantes, o reitor da casa dos estudos ou do colégio, não
atendam as confissões dos seus alunos que moram com eles
na mesma casa, a não ser que os alunos, em casos particulares, o peçam espontaneamente.
CDC 985; CM 261

74

Confessores a serem designados
Para que se possa atender melhor ao bem das comunidades mais numerosas, e sobretudo, às casas de formação, sejam nomeados para elas vários confessores, de acordo
com o número dos membros; sejam eles, quanto for possível,
sacerdotes da Congregação dotados de ciência, prudência e
piedade.
CDC 630 §3; CM 258, 266

75

Confessor e diretor espiritual
Lembrem-se os coirmãos que na vida espiritual encontrarão num bom confessor, conhecedor da vida religiosa, um grande auxílio; por isso não andem facilmente procurando confessores diferentes e sobretudo de fora da Congregação. Cada um procure ter um diretor espiritual fixo, a
quem preste conta de sua consciência e da vida espiritual,
principalmente por ocasião de retiro; entregue-se com confiança e docilidade à direção dele, como ao vigário de Cristo.
CM 246, 269

76

Sacramento dos enfermos
Cuidem os superiores para que aos coirmãos enfermos
e idosos, a tempo e todas as vezes que o pedirem, seja
chamado o confessor; enquanto eles são completamente lúcidos, recebam o santo viático e a unção dos enfermos.
CDC 1001; CM 400-401
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CaPÍtULO VI

77

VIDA DE ORAÇÃO E PIEDADE

Reta intenção
Em tudo os coirmãos devem-se dirigir por uma intenção reta e pura, que devem procurar renovar frequentemente: isto é, procurar a Deus em tudo, fazer tudo por amor
a Deus, agradar a Deus em tudo, referir tudo a Ele e à sua
maior glória com Cristo, em Cristo e por Cristo.
CM 240-241

78

Ações litúrgicas e exercícios de piedade
todos valorizem muito as ações litúrgicas e os exercícios
de piedade, que são os principais alimentos da vida
espiritual e instrumentos de perfeição. tenham sempre presente a sua importância e a sua finalidade e esforcem-se por
aprender o método, a maneira e as praxes, tanto na teoria, como na prática, para que eles próprios possam usá-los frutuosamente e ensinar os outros desejosos de perfeição; no seu
uso, porém, conservem a santa liberdade dos filhos de Deus e
procurem, ao máximo, a intimidade com Deus.
CM 256

79

Práticas cotidianas
Façam todos os dias, com diligência, os seguintes atos
litúrgicos e exercícios de piedade:
1) os sacerdotes ofereçam o Sacrifício eucarístico, e os
outros, na medida do possível, participem dele recebendo o Santíssimo Corpo de Cristo;
2) visitem e adorem o mesmo Senhor, presente no Santíssimo Sacramento;
3) os sacerdotes e diáconos recitem dignamente a Liturgia
das Horas, e os outros alguma parte, segundo as determinações dos Estatutos provinciais; este dever da oração pode ser cumprido também de outro modo, determinado pelos mesmos Estatutos; de manhã, ao meio-dia
e à tarde recitem em comum, o quanto puderem, as
convenientes partes da Liturgia das Horas, e após ela, as
orações marianas;
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4) apliquem-se à meditação durante meia hora;
5) façam o exame de consciência duas vezes por dia;
6) por tempo conveniente dediquem-se à leitura espiritual;
7) recitem o terço do Rosário, meditando devotadamente
os respectivos mistérios;
8) rezem antes e depois das refeições.
CDC 276 §2, 663 §§2-4; SC 96, 99; CM 242

80

Objetivo das práticas piedosas
Pelos exercícios e costumes piedosos, como também
pelos retiros anuais e mensais de acordo com o Diretório
(Parte II, Cap. VI), devem continuamente procurar isto: que
pela mente subam até Deus e a Ele tendam, para melhor
conhecê-Lo e contemplá-Lo; para que pelo afeto e pelo coração intimamente se unam com Deus, para que mais O amem,
n’Ele se comprazam e d’Ele gozem; para que conformem a sua
vontade com a vontade de Deus e se tornem, cada vez mais,
prontos para servir a Deus amado; enfim, para que continuamente estimulem em si e aumentem o amor a Deus e ao
próximo.
CM 249, 252, 257

81

Renovação dos votos por devoção
Os coirmãos não negligenciem o piedoso exercício de
renovar frequentemente os votos feitos. Solenemente e
em comunidade renovem os seus votos na festa da Imaculada
Conceição da Bem-aventurada Virgem Maria; cada um, em
particular, ao menos por ocasião do retiro mensal.
CM 251

82

Cuidados dos superiores
Cuidem os superiores para que a cada um seja concedido
conveniente tempo livre, para fazer os exercícios de
piedade, para que ninguém seja privado da leitura espiritual e
da oração, principalmente meditação. Com muito esmero promovam entre os coirmãos a piedade e a fidelidade à vida
espiritual e sacramental, principalmente a plena e, quanto for
possível, comunitária participação da Eucaristia. Recusem-se
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porém de introduzir na comunidade exercícios de piedade ou
devoções particulares que em nada favorecem o verdadeiro
progresso na vida de oração dos coirmãos.
CM 254

83

Anúncio da palavra de Deus aos coirmãos
Para pregar a palavra de Deus para os coirmãos em
nossas igrejas e capelas requer-se a licença do superior
maior, ou ao menos do superior local.
CDC 765

84

Sufrágios pelos vivos
Os coirmãos orem frequentemente pela Santa Mãe
Igreja e pelo Sumo Pontífice, pela conversão dos pecadores, pelo crescimento e unidade da Igreja, pelo bispo diocesano e por todo o clero, pelos próprios superiores, confrades, alunos, por toda a Congregação e seus benfeitores e,
frequentemente, ofereçam a Deus, nessa mesma intenção, as
suas preces costumeiras, suas mortificações e outras boas
obras.
CM 410

85

Sufrágios pelos defuntos
todos em suas preces recomendem à misericórdia de
Deus tanto os coirmãos defuntos, bem como todos os
fiéis defuntos. além disso, procurem os coirmãos ganhar as
indulgências concedidas pela Igreja e apliquem-nas, quanto
possível, às almas do purgatório.
CM 416, 418

86

Obrigação do superior
É obrigação do superior rezar frequentemente pelos
confrades a si confiados e de quando em vez oferecer a
santa Missa por eles.
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87

PENITÊNCIA E MORTIFICAÇÕES

Necessidade de penitência
Os coirmãos abracem, com toda coragem, a penitência,
que é a aversão às ilusões do pecado e a conversão para
Deus, para que neles não prevaleça o homem velho sobre o
homem novo, “criado segundo Deus, na justiça e santidade
da verdade” (Ef 4,24). Estejam persuadidos de que ao Reino
de Cristo se pode chegar apenas mediante a conversão, isto
é, pela transformação interior do homem todo, pela qual ele
começa a pensar, a julgar, a ordenar a sua vida, à luz do amor
e da santidade de Deus que, no seu Filho, nos foram nesses
dias que são os últimos, reveladas e plenamente outorgadas.
Hebr 1,2; Pæn. I

88

Objetivo da mortificação
Pelo contínuo exercício da mortificação procurem tirar,
purificar e subjugar tudo aquilo que na natureza humana existe de desordenado, de tal modo que neles nada fique
de imoderado e indisciplinado e assim tornados senhores de
si mesmos, orientem e empreguem todas as energias, que
Deus lhes deu, para alcançar o bem verdadeiro.
CM 166

89

Mortificações externas
Os coirmãos são obrigados, em primeiro lugar, às obras
de penitência prescritas para todos os fiéis na Igreja
universal e local. Cada um acrescente para si também mortificações externas, que o desejo de perfeição e o zelo discreto
lhe sugerem, sem negligenciar o uso das mesmas, visto que
muito ajudam no progresso da vida espiritual. Proíbem-se,
contudo, as mortificações que possam prejudicar a saúde ou
as tarefas.
CM 271

90

Mortificação interna
Sem negligenciarem a mortificação externa do corpo e
dos sentidos, os coirmãos, contudo, estejam muito aten-
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tos para praticar a mortificação interna, moderando e temperando as suas paixões, concupiscências, afetos, desejos e
inclinações, vigiando assiduamente sobre a sua mente, a sua
imaginação e o seu coração.
CM 273

91

Vencer a si mesmo
Cada um procure principalmente moderar o desordenado amor próprio, que é causa de todo pecado, vencendo
a si mesmo com coragem e constância. tendo abandonado
todas as coisas, cada um renegue e abandone também a si
mesmo, o seu desordenado sentir e querer, a fim de que, morto para si e para o mundo, viva totalmente para Cristo.
Ponha-O acima de tudo e não hesite em se dedicar completamente a Cristo e à sua Igreja.
CM 167

92

Peso do trabalho
aceite cada um, de boa vontade, o trabalho e o encargo
que lhe é confiado, quer seja para o bem comum, quer
particular; não considere nenhuma ocupação indigna de si, se
for útil e honesta, fixando os olhos no exemplo de Jesus
Cristo que trabalhava com as suas próprias mãos, e de tantos
santos que se compraziam em exercer ofícios humildes.
CM 276

93

Desventuras da vida
Em espírito de penitência, suportem com fortaleza,
paciência e alegria no Senhor as desventuras da vida, os
cansaços dos trabalhos e ocupações, as moléstias e dificuldades, as dores e enfermidades do corpo, as tribulações do
espírito, as perseguições do mundo e outras cruzes admitidas
por Deus.
CM 277

94

Temperança e sobriedade
a alimentação seja simples e modesta, mas suficiente e
sadia; tanto a qualidade quanto a quantidade dos alimentos seja fornecida conforme o uso dos lugares, tendo em
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consideração o trabalho, a saúde e a maior necessidade. Em
qualquer lugar, os coirmãos pratiquem a temperança e a sobriedade; abstenham-se ordinariamente das bebidas alcoólicas. Proíbe-se de modo especial o uso do fumo, a não ser
por motivo grave e com a licença especial, dada por escrito,
pelo superior maior.
CM 236, 274

PaRtE III

VIDA COMUM
CaPÍtULO I

95

A VIDA COMUM EM GERAL

Um só corpo e um só espírito
todos estimem e favoreçam grandemente, como fonte de
todos os bens espirituais, a instituição da vida comum,
que seja imbuída do espírito da família de Deus e da caridade
fraterna, da santa e verdadeira amizade e de afeto cordial, de
mútua solicitude e solidariedade. Sejam um só corpo e um só
espírito como foram chamados a uma só esperança da vocação.
Ef 4,4; CM 278

96

Observância da vida comum
Observem todos, exatamente, a vida comum nas casas da
Congregação, quanto à oração em comum, apostolado,
mesa e habitação e toda a regra da vida. Por conseguinte
ninguém deve ser livrado facilmente de qualquer exercício
comum e, muito menos, seja deixado só por longo tempo fora
da comunidade.
PC 15; CM 279
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Permissão para permanecer fora da comunidade
O superior maior, com o consentimento do seu conselho, pode permitir ao coirmão que permaneça fora da
casa religiosa, mas não além de um ano, salvo se por motivo
de estudos, de doença ou de apostolado exercido em nome da
Congregação.
CDC 665 §1; CM 280
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CARIDADE FRATERNA E CUIDADO DOS DOENTES

98

Dom e preceito da caridade
Os coirmãos estendam a todos os confrades, com quem
estão unidos pela mesma vocação e regra de vida, a
caridade “que foi derramada nos nossos corações pelo Espírito
Santo, que nos foi dado” (Rm 5,5), e pela qual nos unimos com
Cristo pelo batismo e pela participação da Eucaristia. Fomentem entre si com a mente, o coração e o trabalho a mútua
caridade fraterna que é alma da vida comum e de tudo aquilo
que se faz na Congregação; antecipem-se em estimar-se
reciprocamente, sejam mutuamente condescendentes e perdoem-se uns aos outros; corrijam uns aos outros no Senhor e
estimulem-se em fazer o bem.
PC 15; NV II, 4; CM 288, 292
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Um só coração
a exemplo da Igreja primitiva na qual “a multidão dos
fiéis era um só coração e uma só alma” (at 4,32), os
coirmãos vivam não somente com os outros, mas também para
os outros em espírito de serviço fraterno, esquecendo-se de si
mesmos. Prestem-se mutuamente ajuda, obséquios, defesa e
consolação. Unindo forças e pensamentos, esforcem-se por
conseguir os fins da Congregação em fraterna emulação, harmonia e unanimidade. Cada um alegre-se pelo bom êxito do
trabalho dos outros e ajude-os para que desenvolvam plenamente suas aptidões no serviço de Deus.
PC 15; NV II, 4; CM 288

100

Cuidado especial
Haja cuidado especial dos coirmãos que estão
doentes, idosos e debilitados. todos, e principalmente
os superiores, usem de caridade e de solicitude para com eles,
e procurem criar-lhes tais condições, que possam se sentir
sempre úteis.
CM 394

Vida comum
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Compreensão e tolerância
Carregando o peso uns dos outros, os coirmãos
suportem com paciência as falhas e as fraquezas dos
coirmãos, inevitáveis na vida humana. Procurem tolerar e
compreender, em caridade, as opiniões diferentes das suas e
outras divergências, provenientes da diversidade da índole,
da idade ou nacionalidade. assim seja conservada na
Congregação a unidade de espírito no vínculo da paz.
Gal 6,2; Ef 4,3

102

União entre as casas, vicariatos e províncias
Em todo o corpo da Congregação, quer entre a casa
principal e todas as províncias e casas, quer reciprocamente entre si, reine uma estreitíssima união, concórdia, conformidade e a maior caridade; fomentem-nas mediante frequentes contatos, através de comunicações e notificações daquilo que estão fazendo e que é edificante, e
também mediante obras empreendidas comunitariamente.
Havendo ocasião de ajudar outras casas ou províncias, os
coirmãos não faltem a esse dever de caridade.
CM 295

103

Hospitalidade
Demonstrem grande caridade para com os coirmãos
provenientes das outras casas; hospedem-os com
carinho, prestem-lhes conselhos e auxílios na realização dos
negócios, e, se o necessitarem socorrem-os. Os hóspedes, por
sua vez, procurem mostrar-se agradecidos aos confrades e
deixar-lhes na casa, com o exemplo de sua vida, um estímulo
para seguir a perfeição.
CM 289

104

Diante da crise de vocação
Se acontecer que algum coirmão estiver passando
por uma crise de vocação, a comunidade está obrigada a prestar-lhe ajuda necessária para vencer esta crise.
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105

RECURSOS PARA PROTEGER
A DISCIPLINA E O RECOLHIMENTO

Organização da vida na comunidade
todos e cada um, principalmente os superiores, dentro
de seus ofícios, apliquem-se para o bem e progresso de
sua casa pela devida organização da vida comum; pois pela
reta organização, pela ordem e observância da disciplina, pelo
espírito religioso, pela devoção e fervor, cada coirmão terá um
eficaz auxílio na vida espiritual, especialmente para adquirir o
domínio de si e conseguir uma sólida maturidade. E assim as
próprias obras de apostolado que eles assumem, estarão sustentadas por um sólido e seguro alicerce.
OT 11; CM 332, 737

106

Corresponsabilidade e colaboração
Os coirmãos, assumindo conscienciosamente a responsabilidade pelo bem da casa, empreguem uma
cuidadosa diligência em observar a ordem diurna estabelecida, em cumprir os seus deveres, em prestar as prescritas
contas e fazer relatórios. Os superiores, por sua vez ajudemnos no fiel cumprimento dos deveres, promovendo e
favorecendo a unânime colaboração e procurem que os assuntos de maior importância sejam discutidos em comum;
contudo cabe ao superior com seu conselho tomar as devidas
decisões.
GS 26; PC 14; CM 321

107

Recolhimento contínuo
Levando uma vida recolhida, reconheçamos,
adoremos e bendigamos a Deus presente em toda a
parte, procurando andar sempre modesta, fiel e piedosamente
na Sua presença, como convém a filhos portar-se na presença
do Pai. Procuremos contemplar a Deus em todas as criaturas,
pois “nele vivemos, nos movemos e existimos” (at 17,28).
NV V, 1

108

Vida comum

107

Silêncio religioso
Sabendo que a moderação no falar é a guardiã do
recolhimento e favorece muito o espírito de oração,
os coirmãos não falem senão quando o exijam a utilidade, a
cortesia ou a caridade. tenham todos o cuidado em não
perturbar algum dos confrades na oração, no trabalho ou no
descanso. Evitem todo o barulho em casa e cuidem que reine
nela um religioso silêncio.
CM 310, 312

109

Clausura
Para poder mais facilmente levar a vida de recolhimento espiritual, em todas as casas reserve-se uma
parte do edifício exclusiva para os coirmãos.
CDC 667 §1; CM 296

110

Contatos com as pessoas de fora
Nas visitas que recebem em casa ou nas visitas que
fazem fora de casa, guiem-se pelo espírito da caridade para com o próximo e, ao mesmo tempo, pela decência
religiosa; tomem cuidado para que elas não estabeleçam ou
fomentem vãs e perigosas relações. Para receber visitas, visitar alguém ou tratar de negócios fora de casa, ordinariamente
deve-se pedir licença ao superior. aos coirmãos, cujo ofício
ou outras causas justas o exigirem, deve-se dar uma licença
geral.
CM 298, 300-304, 740

111

Recreio
Na ordem do dia seja previsto, cotidianamente, algum
tempo livre, a fim de restabelecer as forças, para um
novo trabalho. O recreio favoreça não somente o corpo, mas
também o espírito, nutra e fomente a mútua caridade entre os
coirmãos; recomenda-se a todos a paz, o bom humor e a
alegria no Senhor.
ES II, 26; CM 313-314
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CaPÍtULO IV

RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE

112

Amor natural e espiritual
Os coirmãos tratem todos os homens com a mesma
caridade com que se amam entre si. Lembrem-se que
foram chamados para a Congregação a fim de os servirem
mais eficazmente, pela oração e pelas obras. Procurem transformar o amor natural daqueles que lhes são caros pelo vínculo
sanguíneo e pela nacionalidade, como também o amor da
própria pátria, em amor espiritual.
CM 192; Instr. I, 24-25; DE 25.10.1910

113

Relacionamento com os familiares
tenham como recomendados a si pelo Senhor, de
maneira especial, os pais e parentes que deixaram
por causa do Reino dos Céus. Conservem uma grata memória dos benefícios deles recebidos, visitem-nos de acordo
com o costume vigente na província ou no vicariato; em caso
de indigência, com a permissão dos superiores, ajudem-nos,
e nas preces recomendem a Deus sua saúde e suas necessidades.
CM 192

114

Os amigos, os cooperadores, os pobres
Procurem conservar as amizades e estabelecer relacionamentos com aqueles que podem ser úteis nas
boas obras à Igreja e à Congregação demostrando a gratidão
para com os benfeitores e cooperadores. Paguem honesto e
justo salário aos operários contratados e tratem-nos familiarmente, cuidando também do bem espiritual deles. Procurem manter a paz e a benevolência para com todos; os pobres
e infelizes tenham sempre e em todo lugar como recomendados de modo especial no Senhor.
GS 67; AG 17; CM 192, 565
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Questões nacionais e política
Procurem seguir com devido obséquio os dirigentes
do lugar, os magistrados e as pessoas constituídas em
autoridade, se nada ordenarem que seja injusto. Demonstrem
o devido respeito e benevolência a todas as nações, principalmente àquela em que estão trabalhando. Não se metam, de
maneira nenhuma, em facções políticas ou nacionais nem
tomem parte em agitações; estejam fora e acima das questões
e dos partidos políticos; seu partido, sempre e em todo lugar,
seja o Cristo e a Igreja.
CM 180, 191-192; Instr. II

116

Estima do povo
Os coirmãos portem-se, em tudo e para com todos,
por amor a Deus e à Congregação, de tal maneira
que, sob todos os aspectos, se mostrem irrepreensíveis e
mereçam sempre o bom nome e a estima do povo, segundo
as palavras de Jesus: “Brilhe a vossa luz diante dos homens,
para que, vendo as vossas boas obras, glorifiquem vosso Pai
que está nos céus” (Mt 5,16).
CM 178-186, 193

117

A paz de Cristo
Na convivência sejam afáveis e simples, mas cautelosos, circunspectos e prudentes; na conversação
conservem moderação, discrição e também singeleza e veracidade. acautelam-se de não falar mal de alguém ou de lesarem sua fama, nem introduzam assuntos que possam desunir
as pessoas. Empreguem todos os esforços para estabelecer
entre todos o reino e a paz de Cristo, fomentar a concórdia e
o senso da fraternidade e promover a salvação de todos.
CM 182, 189-191

118

Prática das virtudes sociais
Os coirmãos devem se ornar pela humildade, a
mansidão, a modéstia, as boas maneiras, a delicadeza
e a maturidade religiosa, a seriedade unida à afabilidade; que
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pelo porte exterior e decoro, sirvam de exemplo aos outros,
edifiquem aqueles que encontrarem, tornando assim seu
ministério mais eficaz.
CM 187

PaRtE IV

APOSTOLADO
CaPÍtULO I

CARÁTER E RECURSOS DO APOSTOLADO

119

Caráter apostólico da Congregação
Segundo o propósito primitivo do nosso santo Fundador, a atividade apostólica faz parte da própria
natureza da Congregação. É por isso que toda a vida dos
coirmãos deve estar imbuída do espírito apostólico, e toda a
atividade apostólica deve ser assinalada pelo espírito religioso. toda ação apostólica deve decorrer sempre da união
interior com Deus, consolidando-a e aprofundando-a.
CDC 675 §§1-2; NV I, 3

120

Obrigação
toda a comunidade da Igreja é “a raça eleita, o sacerdócio real, a nação santa” (1Pd 2,9) e cada um dos
seus membros, pelo fato do batismo e da confirmação, recebeu
de Deus a incumbência de cooperar com Cristo na missão
salvífica. Os coirmãos são obrigados a cumprir este múnus,
ainda mais pela consagração religiosa ou também, pelas
sagradas ordens.
LG 9, 33; AA 3

121

Objeto do apostolado
Estejam preparados para toda boa obra, segundo o
espírito e a norma das Constituições, mas dirijam seus
esforços principalmente para lá de onde se espera a maior glória
de Deus e maior utilidade para a Igreja; onde há bem maior,
mais universal e mais duradouro a ser alcançado e onde sejam
produzidos frutos mais abundantes; onde a necessidade é maior
e as circunstâncias mais urgentes.
CM 350; Instr. I, 18, 22, 25

112
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Elemento mariano
Cumprindo sua peculiar missão apostólica, os coirmãos contemplem a Imaculada Virgem Maria como
a obra perfeita de Deus, o mais belo fruto da redenção de
Cristo e, por conseguinte, como modelo universal de vida
cristã. Procurem também, sob a orientação da Igreja, levar os
fiéis ao excelente conhecimento da Mãe de Deus, a despertar
um amor filial para com essa Mãe de Misericórdia e para a
imitação de suas virtudes.
LG 67; R

123

Elemento escatológico
Os coirmãos, em ocasiões oportunas e com os meios
variados do apostolado, procurem imprimir de tal
maneira nas mentes dos fiéis as verdades escatológicas para
que elas possam estimulá-los mais fortemente a adquirir a
santidade e a oferecer sufrágios pelos moribundos e pelas almas do purgatório.
LG VII; NV I, 2; Instr. XVI, 6

124

Liberdade e obediência
Nas obras apostólicas os coirmãos saibam agir, por
um lado, na liberdade dos filhos de Deus e na responsabilidade do seu dever e, por outro lado, unir a sua
iniciativa à perfeita obediência aos superiores e à cooperação
com a sua comunidade.
DE 25.01.1911
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Apostolado do exemplo
Em primeiro lugar procurem exercer o apostolado no
espírito de sua vocação mariana, quer mediante o
próprio exemplo de toda a honestidade e virtudes verdadeiramente cristãs, com sua piedade, sua fé viva, sua ardente
caridade e boas obras, quer também pelo testemunho comunitário de unidade, de justiça, de mútua benevolência e de
alegria. Pelas obras apostólicas não esperem outra recompensa
senão Jesus Cristo, que é para nós uma recompensa excessivamente grande.
CM 351; Instr. I, 20; DE 27.10.1910

126

Apostolado

113

Meios oportunos
Para conseguir seus objetivos empreguem meios
oportunos, isto é, meios que mais se recomendam
pelo uso da Igreja e pela experiência dos peritos, os que
pareçam mais convenientes aos sinais dos tempos, às
condições das pessoas e lugares e às necessidades da Igreja,
os que sejam mais proveitosos e eficazes.
CM 349
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Agir por meio dos outros
a Congregação tenha um cuidado especial para despertar o maior número possível de pessoas à prática
do bem, e para agir entre os homens por outros homens de
boa vontade, principalmente por meio de associações recomendadas pela Igreja.
CM 351
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Associações marianas
No âmbito da Congregação dos Padres Marianos existem: a associação dos auxiliares Marianos e a Irmandade da Imaculada Conceição da Santíssima Virgem Maria.
Os seus membros, vivendo no mundo, participam do espírito e
da missão da Congregação e sob a sua supervisão levam a vida
apostólica e buscam a perfeição cristã.
CDC 303
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Viri Aggregati
a Congregação deve empenhar-se por unir mais
estreitamente ainda a si homens clérigos e leigos, de
forma que faça uso da sua ajuda nos trabalhos apostólicos e
partilhe com eles os seus bens espirituais. Os viri aggregati
regem-se pelos seus próprios estatutos, aprovados pelo superior geral com a aprovação do seu conselho. Os superiores
maiores podem permitir a alguns cooperadores que fizerem
as adequadas promessas, de acordo com os direitos e as obrigações para eles previamente definidos, certa participação na
vida comum e nas práticas piedosas da casa religiosa.
CM 13
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Laboriosidade
Os coirmãos amem a vida laboriosa e procurem estar
sempre utilmente ocupados, a fim de que produzam
os frutos apostólicos mais abundantes. No cumprimento dos
seus deveres e no desempenho dos seus cargos, na direção
dos seus institutos e na realização das obras que assumiram
para a glória de Deus e o bem do próximo, tendam para a
perfeição.
CM 354; Instr. I, 44
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Vínculo de unidade
Procurem conservar com a Hierarquia e com todo o
clero a unidade no vínculo da paz e da caridade e
colaborar com eles na promoção da causa católica; tenham
grande respeito, deferência e benevolência para com o clero,
as pessoas e as comunidades religiosas. Defendam a todos e,
sendo convocados, quando puderem prestem-lhes ajuda
espiritual e obséquio fraterno.
CM 352
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Em espírito de obediência
Os coirmãos são obrigados a observar as leis, os
decretos e prescrições emitidos pelo bispo diocesano
que dizem respeito a várias obras; eles estão sujeitos à sua
autoridade em questões que dizem respeito à pastoral, à
celebração pública do culto divino e a outras obras de apostolado; devem lhe demonstrar submissa obediência e respeito.
No exercício do apostolado externo, os coirmãos estão sujeitos igualmente aos próprios superiores, devendo permanecer
fiéis à disciplina da Congregação.
CDC 678 §§1-2; ES I, 25, §1
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CaPÍtULO II

INSTRUÇÃO E EDUCAÇÃO DOS JOVENS
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Importância e formas da educação
Lembrem-se os coirmãos que o apostolado da educação é de capital importância e exerce uma influência
cada vez maior no progresso social contemporâneo. Empreendam seus maiores cuidados para que a instrução em suas
escolas e institutos seja ministrada com a maior diligência,
com conhecimento e perícia no assunto, segundo as programações prescritas e determinações dos superiores, observando
os princípios da sã pedagogia, antes de tudo, alicerçada nos
princípios da fé católica. Estejam também abertos a empregar
novos métodos de educação, tanto nas escolas como fora
delas, para que os jovens alcancem a integral perfeição da
pessoa humana e contribuam eficazmente para o bem da sociedade terrena.
GE Pref., 3-4; CM 360
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Educação abrangente
Os alunos devem ser formados de tal modo que
saibam ver o mundo com os olhos iluminados pela fé
e queiram pautar a vida segundo os seus princípios. Nas escolas, a educação religiosa e moral ocupe um lugar de destaque.
Procurem, com cuidado assíduo, cultivar as faculdades intelectuais dos alunos e desenvolver neles a capacidade de julgar
retamente, introduzi-los no patrimônio cultural adquirido
pelas gerações passadas, promover o sentido dos valores, prepará-los para a vida profissional, fomentar entre os alunos de
condições diferentes a disposição de se compreenderem mutuamente, formar-lhes uma índole estável, fortalece-los diante
dos perigos do mundo e encaminhá-los, suavemente, à prática
das virtudes cristãs e da piedade.
GE 5; CM 361
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Catequização
a Igreja preocupa-se com a instrução catequética que
ilumina e robustece a fé, alimenta a vida segundo o
espírito de Cristo, leva a uma participação consciente e ativa
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no mistério litúrgico e incita à ação apostólica. Procurem,
portanto, quanto for possível, os superiores e os párocos, que
os coirmãos e os leigos seculares sejam convenientemente
preparados para o encargo de ensinar a doutrina cristã.
GE 4; CM 362
CaPÍtULO III

USO DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
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Importância, discernimento e cautela
as maravilhosas descobertas técnicas oferecem à
comunicação social, a cada dia, novos recursos e válidos subsídios para propagar e confirmar o Reino de Deus e
para descansar e cultivar os ânimos. Sentindo com a Igreja,
os coirmãos utilizem e divulguem assiduamente os diversos
instrumentos de comunicação social, para que o mundo seja
evangelizado mais eficazmente, lembrados, porém, das prescrições do Diretório (P. 2, Cap. II e P. 3, Cap. III) acerca do
uso cauteloso e prudente deles.
CDC 666; IM 1-2
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Apostolado da imprensa
Favoreça-se a imprensa católica pela qual os coirmãos
formem, afirmem e promovam as opiniões públicas,
em consonância com o direito natural e com os ensinamentos
e preceitos católicos; difundam e exponham corretamente os
acontecimentos relacionados com a vida da Igreja e do mundo.
IM 14
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Cultivo dos dotes
Os coirmãos com talento apliquem-se, segundo a sua
capacidade, a alcançar os fins apostólicos da Congregação, inclusive escrevendo livros e na criatividade artística.
Para publicar obras literárias que tratam dos assuntos da fé e
da moralidade, requer-se a licença do superior maior, de acordo com as exigências do direito universal e das diretrizes
contidas no Diretório (P. 4, cap. III).
CDC 832; CM 363
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Ortodoxia e comunicação da fé
No uso dos meios de comunicação, tanto na publicação
de livros, como no ensino e na pregação atendam com
todo cuidado e diligência à ortodoxia e pureza da fé e demonstrem a excelência da fé católica. Procurem aprofundar as
verdades reveladas e transmitidas em conformidade com as
sólidas investigações teológicas, aplicá-las às mutáveis condições das realidades da vida humana e comunicá-las duma
maneira acessível aos homens contemporâneos, conformandose plenamente com as normas da Santa Sé e dos bispos.
OT 16; PO 4; CM 368
CaPÍtULO IV

EXERCÍCIO
DO SAGRADO MINISTÉRIO SACERDOTAL
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Dever de evangelizar
Como ninguém se pode salvar se antes não crer, os
coirmãos, sobretudo os sacerdotes, como colaboradores dos bispos, tenham como dever primordial de sua vocação anunciar o Evangelho de Deus, segundo a ordem do
Senhor: “Ide por todo o mundo, proclamai o Evangelho a toda
criatura” (Mc 16,15).
PO 4
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Zelo sacerdotal
Os coirmãos, principalmente os devidamente aptos,
mostrem-se diligentes em ensinar o catecismo, em
proclamar a palavra de Deus, em pregar retiros, em pregar
missões populares e em exercer outros ministérios sagrados;
todos procurem sempre preparar-se previamente para isso,
com todo cuidado e seriedade.
CM 370
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Licença dos superiores
Embora alguém tenha a faculdade para pregar a
palavra de Deus em todo lugar e ouvir as confissões e
permanentemente, não lhe é lícito apresentar-se para ouvir con-
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fissões ou pregar a palavra de Deus sem o consentimento, ao
menos presumido, do seu superior. Os superiores, por sua vez,
com grave oneração de consciência, não concedam a ninguém
licença de pregar ou de atender confissões, se antes não se tiverem assegurado dos seus bons costumes, da sua piedade e do
conhecimento necessário, comprovados por meio de um exame
ou de outro modo.
CDC 764, 969 §1; CM 376
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Provisão das paróquias
Compete aos superiores maiores apresentar ao bispo
diocesano os coirmãos para dirigir as paróquias confiadas à Congregação.
CDC 682 §1; CM 381
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Administração das paróquias
a Congregação exerce o ministério sagrado prestando auxílio ao clero secular e, observando as prescrições do direito, assume a administração de paróquias. O direito de assumir a administração de uma paróquia pertence
ao superior maior com a aprovação do seu conselho.
CM 380
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Importância da paróquia
Os coirmãos que exercem o sagrado ministério lembrem-se bem que a paróquia é uma célula vital da Igreja que, sendo sábia e diligentemente orientada se torna uma
fonte vivificante de renascimento e de renovação tanto espiritual como social.
AA 10; DE 23.01.1911
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Remoção do cargo eclesiástico exercido numa diocese
O coirmão pode ser removido do cargo que lhe foi
confiado, a critério tanto do governo eclesial competente, avisado o superior religioso, como pelo superior avisado esse mesmo governo, sem necessidade de consentimento
do outro.
CDC 682 §2; CM 387
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CaPÍtULO V

ECUMENISMO E DIÁLOGO INTER-RELIGIOSO

147

Desejo de unidade
Movidos pelo desejo daquela unidade que Jesus
Cristo quer, procurem os coirmãos, eliminar, quanto
possível, na própria maneira de pensar e agir, aquilo que torna
mais difícil o relacionamento com outros cristãos. a todos os
unidos por um só batismo considerem como irmãos e irmãs no
Senhor. Nos lugares onde isso seja possível, envolvam-se na
oração comum pela unidade dos cristãos, na cooperação ecumênica e no diálogo fraterno com os cristãos de outras denominações.
UR 2, 4, 11
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Diálogo inter-religioso
através do respeito demonstrado, no relacionamento
com os adeptos de religiões não cristãs, os coirmãos
apontam para a dignidade comum de todas as pessoas criadas à
imagem de Deus. O diálogo prudentemente empreendido com
os não cristãos busca a elaboração de normas para a coexistência mútua, a preservação da paz e o estabelecimento da cooperação para o bem das sociedades humanas. Pela palavra e
pela vida correta, repleta de amor e respeito a todo ser humano,
proclamamos a Jesus Cristo, o único Salvador dos homens.
Mc. 16,15; EG 246, 250
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Em união com a Igreja
Em toda ação ecumênica e no diálogo inter-religioso
os coirmãos sujeitem-se diligentemente às decisões e
instruções da Sé apostólica e do bispo diocesano.
CaPÍtULO VI

150

MISSÕES

Espírito missionário
Igreja que por sua natureza é missionária, recomenda
a todas as famílias religiosas que fomentem e façam
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seu o espírito missionário, para uma pregação mais eficaz do
Evangelho entre todos os povos e para a salvação dos homens.
a nossa Congregação, fazendo parte da Igreja, procure fundar
missões em territórios de nações que ainda não creem em
Cristo.
AG 2; PC 20

151

Atenuar a falta de clero
Por causa das urgentes necessidades da Igreja, a Congregação procure exercer o sagrado ministério nas
regiões que sofrem com a falta de clero, onde os católicos
correm o perigo de se afastarem da prática da vida cristã e até,
de perderem a própria fé.
PO 10; CD 6
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Despertar do zelo missionário
Os superiores favoreçam e promovam entre os coirmãos o zelo pelas missões e procurem preparar convenientemente aqueles que são propensos e idôneos para o
trabalho missionário. todos os coirmãos nutram o zelo missionário, quer pela oração, quer pela propagação das ideias
missionárias entre os fiéis; os coirmãos que são aptos ofereçam-se para esta obra, com a licença dos superiores.
AG 39, 40; CM 388
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Qualificações adequadas
Ninguém seja constituído missionário se não se
distinguir pela fé, piedade, observância da disciplina
religiosa, ciência e prudência, de tal maneira que, com razão
se possa presumir que ele, com o auxílio da graça de Deus,
desempenhará, como convém, suas tarefas.
CM 389
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FORMAÇÃO
CaPÍtULO I
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PRINCÍPIOS DA FORMAÇÃO

Finalidade da formação
a finalidade da formação religiosa é, por um lado,
alcançar a plena maturidade que se exige do homem e
do cristão e, por outro lado, a preparação para levar a vida segundo o espírito e as leis da Congregação, bem como para
executar as obras apostólicas de acordo sua natureza e finalidades da Congregação. No tempo da formação deve realizarse o mútuo conhecimento da Congregação e do candidato, e a
vocação do próprio candidato deve ser provada, discernida e
consolidada.
OT 11
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Cristo – Sumo Mestre
Na nossa formação religiosa e sacerdotal, bem como
em toda a nossa vida, esforcemo-nos por seguir a
Cristo Sumo Mestre e modelo na formação das almas,
procurá-Lo e conformar-nos a Ele pela fiel leitura e meditação
da Palavra de Deus e pela participação ativa na vida da Igreja.
Com efeito, tanto poderemos introduzir a Cristo em todo o
lugar e n’Ele restaurar o mundo, quanto nós mesmos
estivermos imbuídos do Seu espírito e fortalecidos pela Sua
graça.
Ef 1,10; PC 2
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Imaculada – modelo do homem novo
Em Maria Imaculada, sob cuja maternal proteção
Jesus crescia em sabedoria e graça diante de Deus e
dos homens e alcançou a plena perfeição de sua natureza humana, reconhecemos o modelo admirável do homem novo que
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vive da plenitude da graça e da virtude de Cristo. Os coirmãos
como filhos e devotos de Maria, procurem conhecer, por um
estudo assíduo, os seus privilégios e funções no plano salvifico
de Deus, e imprimir também, nas suas almas, as virtudes dela,
pela imitação e pelo amor filial.
LG 67; R
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Formação litúrgica
Da sagrada liturgia, na qual Cristo realiza a obra de
nossa santificação, derivam os principais subsídios
da formação. Nas nossas casas de formação estabeleça-se o
estudo e a celebração da liturgia de tal maneira que os alunos
possam imbuir-se do seu espírito, unir-se mais intimamente a
Cristo e fortalecer o vínculo da vida comum.
SC 17; CM 62
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Maturidade plena
toda a educação dos coirmãos, apoiada nos princípios
da sã pedagogia, seja conforme com a sua idade, mentalidade e grau de desenvolvimento. Deve conjugar organicamente as qualidades sobrenaturais com as virtudes próprias do
homem maduro. Esta maturidade comprova-se, principalmente, por certa estabilidade de ânimo, por um reto modo de
julgar os acontecimentos e os homens, por uma capacidade de
tomar decisões prudentes e executá-las fielmente e também por
um hábito de conciliar o espírito de iniciativa espontânea com
a obediência.
OT 11; CM 34
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Patrimônio espiritual
Os alunos, auxiliados pelos seus mestres, conheçam
com reverência as Constituições e outras leis da
Congregação, bem como todo o seu patrimônio, a fim de que
fiquem mais imbuídos do seu espírito e penetrem mais na sua
índole própria; adiram a ela com afeto filial como a uma mãe
que os alimenta, acarinha e protege, na vida e depois da morte.
PC 2; CM 61
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Formação para o apostolado
todos os educandos, tanto clérigos como leigos, preparem-se diligentemente, durante todo o período de
formação, sob a direção dos mestres e de outros peritos em
assuntos de apostolado, para os ministérios e trabalhos apostólicos próprios da Congregação, e sejam gradualmente encaminhados para eles. além da formação comum a todos, cada
coirmão deve, na medida do possível, ser especialmente preparado para empreender tarefas apostólicas em algum campo
determinado de trabalho pastoral, de ciência ou de arte. Por
isso, já desde o primeiro período da formação, observem-se
diligentemente as inclinações naturais e os peculiares dotes dos
educandos, para que prudentemente se possam desenvolver e
empregar convenientemente, para a maior glória de Deus e o
bem do próximo.
OT 19-21; PC 18; CM 130
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Qualidades dos educadores
Embora a formação aconteça, em primeiro lugar, pela
ação de Deus e pela cooperação do coirmão com a sua
graça, contudo, é de grande importância o auxílio dos educadores. Por isso, a Congregação, a fim de preservar e aperfeiçoar
o seu organismo, jamais hesite em destinar e preparar as melhores pessoas para a formação. Para o cargo de educadores e
mestres sejam escolhidos membros que não somente sejam
notáveis pelo conhecimento dos educandos, pela vasta experiência das pessoas e das coisas, mas também pela prudência e
piedade. Os moderadores, da sua parte, procurem progredir junto com os coirmãos na santidade e na doutrina, demonstrandolhes compreensão e confiança, para que, pelo exemplo de sua
vida estimulem neles o zelo da procura pela perfeição e ciência,
a alegria pela própria vocação, bem como a prontidão a aceitar
até as coisas mais difíceis por causa de Deus.
OT 5; PC 18; DE 23.10.1910
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Etapas de formação
O processo de formação deve começar desde os
primeiros contatos do candidato com a Congregação.
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Mas propriamente se efetua no tempo do postulado, do noviciado e da profissão temporária, em conformidade com as
leis e os programas prescritos. Deve continuar também nos
períodos seguintes da vida religiosa, durante os quais, porém,
vai diminuindo a ajuda direta dos educadores, mas aumenta
a importância do esforço pessoal e a consciência das tarefas
assumidas.
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Esforço comum
a própria Congregação, sem poupar esforços e despesas, procure, com todo o cuidado e empenho possíveis, preparar e cultivar para si pessoas idôneas, em primeiro
lugar com uma adequada formação espiritual nos caminhos da
perfeição, depois diligente e convenientemente educadas e
experimentadas para as obras a assumir. Lembrem-se todos de
que a vitalidade e o progresso da Congregação dependem,
principalmente, das pessoas de que ela se compõe, de sua
formação, espírito, ciência, aptidões, devoção e zelo.
CM 359
CaPÍtULO II

164

CUIDADO DAS VOCAÇÕES

Recrutamento de candidatos
Meditemos, frequentemente, as palavras do Senhor:
“a colheita é grande, mas os trabalhadores são
poucos” (Mt 9,37). Por isso, a nossa Congregação, desejando
ir ao encontro das necessidades apostólicas do nosso tempo,
empenha-se, com todos os meios possíveis, por recrutar para si
e para toda a Igreja candidatos idôneos que, dotados de boa
índole e convenientemente educados no seio da família, sejam
aptos para receber a formação sacerdotal e religiosa. todos e
cada um dos coirmãos sintam-se responsáveis por procurar,
descobrir e cultivar obreiros para a vinha do Senhor.
PC 24; RF 15
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Oração e exemplo
Os coirmãos expressem o seu desvelo no recrutamento
das vocações sobretudo pela oração cotidiana e fervorosa para que “o Senhor da colheita envie trabalhadores para
sua colheita” (cf. Mt 9,37). Lembrem-se também que o exemplo da própria vida, levada com espírito de humildade e alegria,
e também a mútua caridade fraterna são a melhor recomendação da Congregação e o melhor convite para abraçar a vida
religiosa. Procurem também atrair os jovens para o serviço de
Deus pelo seu trabalho apostólico, realizado com zelo e paixão.
OT 2; PC 24; CM 356
CaPÍtULO III

166

ADMISSÃO NA CONGREGAÇÃO

Gradual incorporação
Os coirmãos são incorporados na Congregação gradualmente e de forma cada vez mais plena. a admissão
ao postulado constitui o primeiro grau introdutório dessa
incorporação, ao qual se segue a admissão ao noviciado e a
profissão temporária, que se renova por algumas vezes, e por
fim a absoluta e plena doação e consagração do coirmão a
Deus e à Igreja e a incorporação definitiva na Congregação
pelos votos perpétuos.
CM 97
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Direito de admitir candidatos
Os superiores maiores, com o voto consultivo do seu
conselho, admitem os candidatos ao postulado e,
com o voto deliberativo − ao noviciado e à profissão, tanto
temporária quanto perpétua.
CM 17, 44, 51, 86
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Seleção dos candidatos
assim como a Congregação se alegra justamente no
Senhor pelo contínuo aumento dos seus membros,
igualmente se enche de dor e amargura se por ignorância ou
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negligência, ou falsa compaixão, quer dos superiores, quer dos
formadores ou de outros quaisquer, tiverem entrada na
Congregação indignos, inaptos ou sem vocação, ou sem espírito religioso, aqueles que buscam os seus interesses, e não os
de Jesus Cristo, ou aqueles que têm ideias e aspirações alheias
aos fins e ao espírito da Congregação. Na verdade, os coirmãos
devem empenhar-se ao máximo em favorecer as vocações e
em aumentar o número dos operários na vinha do Senhor, mas,
ao mesmo tempo, todos aqueles a quem isso compete
lembrem-se bem de que ninguém deve ser admitido, por
motivo nenhum, ao postulado e ao noviciado e, muito menos,
emitir os votos e renová-los a não ser que, depois de ter atentamente ponderado tudo, se possa julgar, com justa probabilidade, que no futuro, com a ajuda da graça divina, o candidato
possa corresponder às exigências da vocação e realmente a elas
atender.
CM 38
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Regra geral
Na Congregação pode ser admitido qualquer católico
que não esteja impedido por algum obstáculo legal,
movido pela reta intenção e idôneo para cumprir os encargos
da Congregação. Em todo o processo da admissão na Congregação observem-se cuidadosamente as prescrições do direito
universal (CDC 641-645).
CM 18
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Postulado
Os candidatos, antes de serem admitidos ao noviciado,
devem fazer o postulado. O postulado é uma prévia
provação do candidato, cujo propósito não é somente poder
ajuizar da sua idoneidade e vocação, mas também completar a
sua formação cristã, se esta parecer insuficiente, e finalmente
fazer o candidato passar aos poucos da vida secular para a vida
do noviciado.
CM 42, 47
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CaPÍtULO IV

171

NOVICIADO

Finalidade do noviciado
O noviciado é a iniciação fundamental do candidato
na vida religiosa, bem como a provação de suas
intenções e da sua idoneidade para a Congregação. No tempo
do noviciado o candidato chega a um conhecimento mais
profundo da própria vocação e firma-se nela, aderindo a
Cristo mediante um laço de amizade sempre mais estreito e
aceitando o modo de vida própria da índole e do espírito da
Congregação.
CM 50

172

Ereção, transferência e supressão do noviciado
a ereção, transferência e supressão do noviciado
sejam feitas por decreto escrito do superior geral
com o consentimento de seu conselho.
CDC 647 §1

173

Lugar do noviciado
Para a validade do noviciado exige-se que seja realizado numa casa para isso legalmente destinada.
CDC 647 §2

174

Exceções quanto ao lugar do noviciado
Em casos particulares e a título de exceção, o superior
geral pode permitir, com o consentimento do seu conselho, que um candidato possa fazer validamente o noviciado
numa outra casa da Congregação, sob a orientação de um sacerdote competente, que cumpre o papel de substituto do
mestre de noviços. O superior maior pode permitir que a
comunidade de noviços permaneça por certo período de tempo
numa outra casa da Congregação, ou num outro lugar por ele
designado.
CDC 647 §§2-3
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Tempo do noviciado
O noviciado, para ser válido, deve durar doze meses
passados na comunidade do noviciado, mas de forma
que o noviço não permaneça fora do grupo e da casa por mais
de três meses, de forma contínua ou com interrupções. Uma
ausência que ultrapasse quinze dias deve ser suprida. Uma
ausência de mais de três meses da casa do noviciado, levando
em conta as prescrições do C 174, implica a invalidade do
noviciado.
CDC 648 §1, 649 §1

176

Outras condições para a validade do noviciado
Para a validade do noviciado, além das condições
contidas em C 172-175, exige-se ainda que o candidato:
1) antes de começar o noviciado tenha completado
dezessete anos de vida;
2) esteja livre dos impedimentos estabelecidos pelo
direito universal (CDC 643 §1).
antes de serem admitidos ao noviciado, os candidatos
devem apresentar os documentos exigidos pelo direito.
CDC 643 §1; CM 55-57

177

Nomeação do mestre e do seu sócio
O mestre dos noviços e seu sócio são nomeados pelo
superior maior com o consentimento do seu conselho, por um triênio, durante o qual não devem ser removidos sem causa justa e grave; os mesmos podem ser sempre
novamente nomeados.
CM 604

178

Atributos do mestre
a formação dos noviços deve ser conduzida por um
mestre que seja sacerdote e professo de votos perpétuos, notável pela doutrina, prudência, caridade, piedade e observância religiosa, de tal maneira que possa ensinar os educandos, com a palavra e o exemplo, os caminhos da perfeição.
CDC 651 §1; CM 601

179
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Competências do mestre
Compete somente ao mestre o direito e o dever de
cuidar da formação dos noviços, e só a ele cabe a
direção do noviciado. No cumprimento do seu dever depende
somente dos superiores maiores. No tocante à disciplina de
toda a casa, tanto o mestre como os noviços estão sujeitos ao
superior da casa.
CDC 650 §2; CM 605

180

Esforço dos noviços
Os noviços deem a máxima importância ao precioso
tempo do noviciado e aproveitem-no para que cada um
examine a si e a sua vocação; para que conheça a si mesmo e se
acostume a moderar-se; para que com zelo se exercite nas
virtudes, se imbua do espírito religioso e aprenda a conformar a
sua vida com a norma das Constituições, para que, renunciando
ao mundo, se dispa do homem velho e se vista do homem novo,
Jesus Cristo.
Ef 4,22-24; Col 3,9-10; CM 67

181

Obrigações e privilégios dos noviços
Os noviços estão sujeitos ao mestre e aos superiores
e são obrigados a obedecer-lhes e também a observar
as leis da Congregação na medida em que as conhecerem.
Igualmente gozam de todos os privilégios e favores espirituais concedidos à Congregação; e, depois da morte, têm o
direito aos mesmos sufrágios que os professos.
CM 72-73

182

Tarefas básicas dos noviços
Sendo a vida religiosa, antes de tudo, ordenada a que os
coirmãos sigam a Cristo e a Ele se unam pela profissão
dos conselhos evangélicos, o tempo do noviciado destina-se
principalmente a que o noviço conheça as exigências fundamentais e importantes da vida religiosa. tendendo à perfeição
da caridade, pratique fervorosamente já durante esse tempo de
provação a castidade, a pobreza e a obediência que, a seu
tempo, irá assumir pela profissão.
PC 2; CM 60, 67
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Elementos da vida espiritual
Sejam inculcados nos noviços, principalmente:
1) a reta e pura intenção de procurarem em tudo a
Deus e aquilo que Lhe agrada;
2) o amor a Jesus Cristo e a toda Igreja que deve ser
alimentado continuamente tanto pela leitura e meditação da Sagrada Escritura, bem como pela participação ativa da Eucaristia e dos outros mistérios da
Igreja;
3) a vida de oração e de íntima união com Deus,
principalmente pelos exercícios de piedade recomendados pela tradição cristã e imbuídos do espírito da sagrada liturgia;
4) a devoção verdadeiramente cristã e filial à Imaculada Virgem Maria, moldada pelo ensinamento e
pelo culto da Igreja;
5) zelo nos sufrágios pelos fiéis defuntos;
6) a fortaleza para extirpar radicalmente as sementes
dos vícios, para controlar as inclinações do coração
e da mente, para formar o caráter e para adquirir as
virtudes.
CM 60, 608

184

Programa do noviciado
O programa do noviciado, além de um conhecimento
mais profundo das Constituições e da história da Congregação e das outras fontes que dizem respeito à sua índole e
espírito, deve abranger um curso convenientemente adaptado
de teologia da espiritualidade, bem como da teologia e história
da vida religiosa.
CM 61, 66

185

Preparação ao apostolado
a atividade ordenada para o bem e a salvação do
próximo pertence à própria natureza da nossa Congregação. Portanto, para que os noviços sejam introduzidos na
vida religiosa da nossa comunidade, é necessário familiarizálos, quer teórica, quer praticamente, com os trabalhos apostó-
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licos da Congregação. assim, já desde o início, buscando acima
de tudo e unicamente a Deus, aprendam bem a conciliar a
contemplação, pela qual se unem a Ele, com a mente e o coração, com o ardor apostólico.
PC 5, 8

186

Noviciado e vida comum
Dada a grande importância da vida comum, para a
nossa comunidade e para a formação dos noviços, o
noviciado deve realizar-se numa comunidade isto é, num grupo
de noviços unidos entre si pela caridade fraterna. Na casa em
que se encontra o noviciado, deve florescer uma vida comum
verdadeiramente fraterna, de tal modo que os noviços possam
participar ativamente na vida da comunidade, para adquirirem
uma formação mais sólida e completa.

187

Afastamento e demissão
O noviço pode livremente deixar a Congregação, ou
ser demitido pelo superior maior com o consentimento
do seu conselho, por qualquer motivo justo.
CDC 653 §1; CM 80

188

Avaliação da idoneidade
terminado o noviciado, o noviço é admitido à profissão, se for julgado idôneo; caso contrário, é afastado. Se existe dúvida a respeito da sua idoneidade, os superiores maiores podem prorrogar o tempo da provação, mas
não além de seis meses.
CDC 653 §2; CM 81
CaPÍtULO V

189

PROFISSÃO RELIGIOSA

Noção da profissão
a profissão religiosa é um ato pelo qual o coirmão,
mediante um voto público, assume a observância dos
três conselhos evangélicos de castidade, pobreza e obediência
e consagra-se todo, de maneira peculiar, a Deus sumamente
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amado e, por causa de Deus, entrega-se à Igreja de Cristo e, na
Igreja, à Congregação, na qual fica incorporado com os direitos
e os deveres determinados pela lei. a Congregação, por sua
vez, recebe firmemente essa entrega, em nome da Igreja, com
a obrigação de ajudar o professo no caminho da sua vocação,
de lhe prover sustento e dele servir-se de acordo com a sua
própria índole.
CDC 654; CM 83

190

Condições para a validade da profissão
1) Para a validade de toda profissão religiosa é necessário que:
a. admita a ela o superior maior com voto deliberativo do seu conselho, segundo a norma da lei;
b. seja expressa sem coação, medo grave ou dolo;
c. seja aceita pelo legítimo superior pessoalmente
ou por uma pessoa delegada.
2) além disso, para a validade da primeira profissão
requer-se:
a. ao menos dezoito anos de vida completos;
b. o noviciado validamente feito.
3) Para a validade da profissão perpétua, além das
condições acima citadas (no item 1), requer-se:
a. ao menos vinte e um anos de vida completos;
b. prévia profissão temporária, ao menos por um
triênio, segundo a norma da lei.
CDC 655-656, 658; CM 84, 85, 93

191

Forma externa da profissão
a profissão é feita publicamente, de maneira que dela
se tome conhecimento externamente, com a observância do rito prescrito na Congregação.
CM 94

192

Fórmula da profissão
a profissão deve ser feita de acordo com a seguinte
fórmula: “Eu, N.N., para a glória de Deus Uno e trino
e em honra da Imaculada Conceição da Santíssima Virgem
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Maria, para o sufrágio dos falecidos e a propagação do Reino
de Deus, diante de toda a Comunidade, em vossas mãos, Reverendo Padre, faço a Deus todo-Poderoso, na Congregação dos
Padres Marianos da Imaculada Conceição da Bem-aventurada
Virgem Maria, segundo suas Constituições, os três votos: de
castidade, de pobreza e de obediência por um ano (ou: em
perpétuo). Que Deus realize isso em mim e que nisso me ajude
este Evangelho, bem como a intercessão de Maria Imaculada,
do Santo Padre Estanislau, nosso Fundador, e de todos os
santos”.
NV I, 6; CM 94

193

Duração dos votos temporários
Depois de concluído o noviciado, faz-se a profissão
por um ano. O tempo da profissão temporária não
deve ser inferior a três anos, nem ultrapassar os seis anos; em
casos raros, o competente superior, com o consentimento do
seu conselho, pode prolongar esse período, mas não para além
de nove anos.
CDC 655, 657 §2; CM 88-89

194

Vínculo com a Congregação
Como uma mãe, mediante a profissão religiosa a
Congregação recebe todo membro como filho, para
o proteger material e espiritualmente, para dele dispor e o
dirigir no Senhor. também todo membro, de sua parte, pela
profissão deve oferecer-se com toda a alma e entregar à Congregação, para nela viver e morrer, confiando-lhe todo o cuidado de si e consagrando seus talentos e suas energias à
realização dos seus fins; deixe e procure docilmente ser por
ela corrigido, instruído e conduzido e respeite-a e ame-a de
todo o coração, como sua mãe.
CM 107

195

Profissão ou saída
Expirado o prazo para o qual foi feita a profissão, o
coirmão que fizer o pedido espontaneamente e atender
às condições exigidas deve ser admitido à renovação da
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profissão temporária ou à profissão perpétua. Caso contrário,
deve afastar-se da Congregação. Mas também durante a profissão temporária, se ele próprio, por motivo grave, pedir licença
para deixar a Congregação, pode receber do superior geral,
com o consentimento do seu conselho, o indulto de afastamento da Congregação.
CDC 657 §1, 688 §2; CM 90

196

Profissão antecipada
O competente superior maior, por motivo justo, pode
permitir que a profissão seja antecipada, a saber:
1) a primeira profissão não mais de quinze dias;
2) a profissão temporária a ser renovada não além de
um mês;
3) a profissão perpétua não mais de três meses.
CDC 649 §2, 657 §3; CM 91

197

Passagem de outro instituto
aquele que fez os votos perpétuos em outro instituto
religioso pode ser admitido, segundo a norma da lei,
aos votos perpétuos na nossa Congregação, com a licença do
superior geral e com o consentimento do seu conselho, após
a provação, cujo tempo e forma serão definidos pelo mesmo
superior geral.
CDC 684-685

198

Readmissão
O coirmão que de acordo com a lei se afastou da
Congregação depois do noviciado ou depois da profissão, pode ser readmitido pelo superior geral, com o consentimento do seu conselho, sem a obrigação de repetir o noviciado; cabe ao mesmo superior determinar uma conveniente
provação antes da profissão temporária e o tempo dos votos
antes da profissão perpétua, segundo a norma dos artigos 193
e 195 das Constituições.
CDC 690 §1

199
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Saída da Congregação
Na solução de questões que de qualquer forma digam
respeito à saída da Congregação, é preciso observar
estritamente a normas vigentes do direito universal.
CDC 684-704

200

Relacionamento com os egressos
aqueles que legitimamente saem da Congregação ou
legitimamente dela foram afastados nada podem exigir por qualquer serviço que nela prestaram. a Congregação,
contudo, deve guiar-se pelo espírito da justiça e da caridade
evangélica para com o membro que dela se separou.
CDC 702; CM 482-483
CaPÍtULO VI

201

FORMAÇÃO SACERDOTAL

Objetivo da formação sacerdotal
Os coirmãos que se destinam ao presbiterado devem
receber não somente a formação religiosa, mas também a sacerdotal, que tem por finalidade aprimorar clara e plenamente a sua vocação e, à imagem de Nosso Senhor Jesus
Cristo, Mestre, Sacerdote e Pastor, sejam formados para serem
verdadeiros pastores de almas e sejam preparados para o ministério de ensinar, santificar e pastoralmente conduzir o povo
de Deus.
OT 4; RF 30

202

Casas de estudos e institutos
a Congregação deve se esforçar, com todo o cuidado,
que, na medida do possível, essa preparação se faça
nos estabelecimentos de estudo próprios e em institutos adequados, próprios ou alheios, organizados de acordo com as leis
da Igreja e apropriados às necessidades do país em que os
coirmãos terão de trabalhar.
OT 1; RF 188
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Educadores
Para os institutos e casas de estudos sejam convenientemente escolhidos e cuidadosamente preparados
os educadores. a Congregação cuide que os coirmãos encarregados da formação dos seminaristas sejam maduros na vida
religiosa, sejam prudentes e dotados de sólida doutrina e
caridade, sendo os que se destaquem pela capacidade de compreenderem os jovens e pela experiência pedagógica. tendo em
consideração a índole e as aptidões de cada um, os educadores
devem esforçar-se, com todo o empenho, pela palavra e pelo
exemplo, por incutir neles a sã doutrina, o espírito reto,
verdadeiramente católico, eclesial e religioso, bem como
formar o caráter e a vontade deles através de sólidas virtudes.
OT 5; RF 132; CM 116-117

204

Programa de estudos
Em todo o currículo dos estudos devem ser cuidadosamente observadas as leis e as instruções vigentes
da Igreja universal e local, tanto em relação ao tempo e método
das aulas quanto à escolha das matérias. Para as instituições de
ensino próprias, se elas existirem, deve ser elaborado pelo
competente prefeito de formação e por uma comissão o conveniente programa de estudos, que deve ser aprovado pelo
superior maior imediato, com o voto consultivo do seu conselho. E para toda a Congregação deve ser elaborado um
programa de estudos geral, aprovado pelo superior geral com o
consentimento do seu conselho.
OT 1, 4; RF 3-4, 10, 57-58; CM 120

205

Educação média
aos estudos propriamente eclesiásticos, isto é, à filosofia e à teologia, sejam admitidos alunos que concluíram a educação média, geralmente antes da admissão na
Congregação. É preciso cuidar que essa educação corresponda
à instrução que costuma ser administrada nas escolas de determinado país e que habilite para frequentar estudos superiores.
OT 13; RF 22; CM 121

206
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Estudos de filosofia
No estudo da filosofia e das ciências afins os alunos
devem adquirir um sólido e coerente conhecimento
do homem, do mundo e de Deus, fundamentado na luz da
razão natural. aplicando-se a esses estudos ao menos por
dois anos, devem também conhecer os problemas que
norteiam as pessoas do nosso tempo, a fim de que possam
dialogar com elas.
OT 16; RF 158; CM 122

207

Estudos teológicos
Os estudos teológicos, que devem durar ao menos
quatro anos inteiros, destinam-se a que os seminaristas,
haurindo com aplicação a doutrina da Revelação Divina, à luz
de fé e sob a orientação do Magistério da Igreja, aprofundem o
seu conhecimento, dela façam o alimento da sua vida espiritual,
e para que no ministério sacerdotal sejam capazes de preservála, anunciá-la e explicá-la para o proveito espiritual dos fiéis.
OT 16; RF 165; CM 123

208

Preparação para o apostolado
a vida dos alunos e os estudos da filosofia e da
teologia devem ser organizados de tal maneira que
sejam uma preparação e uma gradativa iniciação às obras
apostólicas.
OT 4, 19, 21

209

Educação espiritual
O programa da educação espiritual deve ser organizado e executado de tal maneira que os alunos, no
tempo da formação, aprendam a seguir a Jesus Cristo mais de
perto, progridam no espírito de oração e no zelo apostólico,
bem como atinjam a constância de ânimo, a capacidade de
conviver e cooperar com os outros e uma liberdade baseada no
autodomínio. É preciso que incessantemente se busque que a
educação deles se transforme em autoeducação.
OT 4, 8-11
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Admissão às ordens
antes que algum dos coirmãos seja admitido à ordem
do diaconato ou do presbiterado, deve-se ter devido
cuidado para que se cumpram fielmente todas as exigências do
direito universal.

211

Declaração do candidato
Para que um coirmão possa ser promovido à ordem
do diaconato ou do presbiterado, o candidato deve
entregar ao superior maior uma declaração escrita de próprio
punho e assinada, na qual ateste que vai receber espontânea
e livremente a ordem sagrada e que pretende dedicar-se
perpetuamente ao ministério eclesiástico e, ao mesmo tempo,
pede para ser admitido a receber a ordem.
CDC 1036

212

Competência do superior maior
Compete ao superior maior conferir aos coirmãos a ele
sujeitos, observando as adequadas prescrições legais,
os ministérios de leitor e de acólito, bem como conceder-lhes
as cartas dimissórias para o diaconato e o presbiterado.
CDC 1019 §1

213

Certificado e notificação
O mesmo superior maior cuide que o certificado da
recepção da ordenação, expedido pelo bispo ordenante, seja guardado no arquivo conveniente, e que a notificação de toda a ordenação feita seja transmitida ao pároco do
lugar do batismo do ordenado.
CDC 1053 §2, 1054; CM 159-160
CaPÍtULO VII

FORMAÇÃO DOS IRMÃOS RELIGIOSOS

214

Apostolado dos irmãos religiosos
Cada um dos irmãos religiosos deve não somente
distinguir-se pela vida de oração, pela capacidade de
executar diversos serviços e pelo que caracteriza um
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verdadeiro religioso, mas deve também ser dirigido de tal
maneira que, de acordo com as suas aptidões, possa exercer um
apostolado especial. Os irmãos religiosos, na verdade, podem
introduzir Cristo em muitos lugares, por vezes até onde o
sacerdote não tem acesso.
LG 47; PC 10; DE 23.01.1911

215

Formação dos irmãos
todos os irmãos sejam formados de tal maneira que
não somente sobressaiam em alguma ciência ou profissão, mas também, e sobretudo, sejam instruídos nos assuntos da fé e na vida interior; sejam de tal maneira imbuídos do
espírito do apostolado que possam despertar nos corações
humanos a vida de filhos de Deus.
PC 18; CM 131
CaPÍtULO VIII

216

FORMAÇÃO POSTERIOR

Formação continuada
O nosso progresso na vida espiritual e a fecundidade
do nosso trabalho apostólico exigem que os coirmãos não somente conservem a ciência adquirida no tempo
dos estudos normais, mas que sempre e continuamente os
aperfeiçoem e ampliem e, mudadas as circunstâncias do tempo, reconsiderem a sua aplicação prática. Ninguém de nós
descuide jamais o cultivo posterior da mente, mas procure
diligentemente prosseguir sempre nos estudos. Os superiores, por sua vez, devem proporcionar aos coirmãos a possibilidade e algum tempo para se dedicarem aos estudos;
devem apoiar esses estudos e cuidar que sejam realizados de
forma adequada, útil e proveitosa.
CDC 661; PC 18; CM 137

217

Estudos especiais
aqueles que se distinguem pelo talento e têm
inclinação para isso, terminados os estudos ordinários,
procurem aprofundar-se em alguma disciplina científica ou
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arte, de tal modo que nela se tornem até especialistas. Nela
obtenham, na medida do possível, graus acadêmicos. Nesses
estudos devem diligentemente levar em conta o bem universal
da Congregação e da Igreja.
OT 18; CM 127, 132

218

Renovação do espírito
a cada cinco anos depois da profissão perpétua, cada
coirmão, livre de outras tarefas, aplique-se a uma
mais prolongada renovação do espírito, cujo tempo, lugar,
modo e direção devem ser convenientemente estabelecidos
pelo superior maior com o voto consultivo do seu conselho,
de acordo com os Estatutos da província.
CM 253

219

Desenvolvimento da cultura espiritual
todos os coirmãos tenham em grande apreço a formação espiritual, que contribui para o progresso da
vida religiosa. Recomenda-se aos coirmãos que, além da formação doutrinal e prática relacionada com as obrigações de
cada um, sejam zelosos também em apropriação da cultura
espiritual, aproveitando todas as ocasiões para conhecer as
conquistas da ciência contemporânea, sobretudo no âmbito
da vida espiritual.

PaRtE VI

ESTRUTURA E GOVERNO
CaPÍtULO I

RELAÇÕES PARA COM A AUTORIDADE ECLESIAL

220

Obediência e amor ao Sumo Pontífice
a Congregação e todos os seus membros dediquem ao
Sumo Pontífice o maior respeito, fidelidade, amor e
devotamento. Esforcem-se por aderir a ele com todo o coração,
acatar submissa e docilmente todas as suas disposições e desejos, defendê-lo, rezar por ele, segundo a vontade dele aceitar
quaisquer ministérios e trabalhos pela Igreja, estar inteiramente
à sua disposição e imbuir do mesmo espírito também os outros.
CM 484, 486

221

Relatório à Santa Sé
Para fomentar melhor a comunhão de toda a Congregação com a Sé apostólica, o superior geral remeta a
ela um breve relatório da situação e da vida da Congregação,
na forma e no tempo por ela estabelecidos.
CDC 592 §1; CM 678

222

Profissão de fé
Por obrigação, devem fazer pessoalmente profissão de
fé conforme a fórmula aprovada pela Sé apostólica:
1) os párocos, ao assumir o cargo, e os promovidos à
ordem do diaconato, diante do ordinário do lugar
ou de seu delegado;
2) os superiores, maiores ou locais, ao assumirem o
cargo; o reitor e os professores de teologia e de filosofia, no instituto de estudos próprio, diante do capítulo ou de seu superior que os elegeu ou nomeou, ou
de seu delegado.
CCD 833; CM 369
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Obséquio para com o bispo
Os coirmãos demonstrem o devido respeito, amor e
obséquio ao bispo diocesano, salvaguardem sua autoridade, peçam com deferência as necessárias faculdades para o
exercício dos ministérios, na medida do possível prestem-lhe
seus serviços, cada vez que ele o desejar prestem conta daquilo
que assumem ou fazem na diocese e procurem ser-lhe inteiramente dedicados.
CM 488
CaPÍtULO II

224

ESTRUTURA DA CONGREGAÇÃO

Províncias
a Congregação divide-se em províncias, às quais os
coirmãos pertencem e nas quais gozam de voz ativa
e passiva de acordo com a norma da lei. as províncias são
constituídas de ao menos três casas, para as quais os coirmãos são designados pelos superiores. Elas ordinariamente
são delimitadas pelos limites territoriais.
CM 688

225

Instituição e supressão de províncias
Compete ao capítulo geral ou, fora do tempo do capítulo, ao conselho geral, atuando de forma colegiada,
dividir a Congregação em províncias, unir províncias já constituídas, marcar outros limites, fundar novas e suprimir as já
existentes.
CM 689

226

Instituição e supressão de vice províncias
O superior geral, com o consentimento do seu conselho, pode, por razões peculiares e graves, de uma comunidade menos numerosa instituir uma vice província, ou
suprimi-la.
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Vicariato
O Superior geral com o consentimento do seu conselho pode, se lhe parecer útil, constituir em vicariato
algumas casas ou comunidades dependentes imediatamente
dele. Igualmente o superior provincial pode, fora do tempo do
capítulo provincial, com o consentimento do seu conselho e
depois de ter consultado o superior geral, constituir em vicariato provincial algumas casas ou comunidades a ele sujeitas.
O superior do vicariato, nomeado pelo respectivo superior,
obtido o consentimento do seu conselho, goza daqueles poderes que o superior que o delega julgar oportuno conceder-lhe.

228

Casa religiosa
Cada comunidade local deve morar numa casa religiosa legitimamente erigida, sob a autoridade de um
superior, nomeado segundo a norma das Constituições. Cada
casa tenha ao menos uma capela, na qual se celebre e conserve
a Eucaristia, para que esta seja verdadeiramente o centro da
comunidade.
CDC 608

229

Casa sujeita ao Superior geral
O superior geral, com o consentimento do seu conselho
e ouvida a opinião dos interessados, por causa grave e
temporariamente, pode subordinar imediatamente a si uma casa
religiosa.
CM 671

230

Ereção da casa
a casa religiosa é erigida pelo superior geral com o
consentimento do seu conselho, e com a licença prévia do bispo diocesano dada por escrito.
CDC 609 §1; CM 721

231

Utilidade da fundação das casas
a ereção das novas casas faça-se tendo em vista o
proveito da Igreja e da Congregação e assegurando
aquilo que se requer para que os coirmãos vivam convenien-
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temente a vida religiosa, de acordo com os objetivos e o espírito
da Congregação.
CDC 610 §1

232

Condições exigidas
Nenhuma casa religiosa seja erigida a não ser que se
possa com prudência julgar que futuramente, de forma
estável, pertençam a ela ao menos três coirmãos e que seja
devidamente garantida a sua subsistência.
CDC 610 §2; CM 719-720

233

Supressão da casa
Uma casa religiosa, legitimamente erigida, pode ser
supressa, por graves razões, pelo superior geral com
o consentimento do seu conselho, consultando-se o bispo
diocesano.
CDC 616 §1; CM 726
CaPÍtULO III

234

SUPERIORES

Poder dos superiores e dos capítulos
Os superiores e os capítulos, além do poder que está
estabelecido pelo direito universal e pelas Constituições, possuem sobre os coirmãos o poder eclesiástico de regime tanto para o foro externo quanto interno.
CDC 596; CM 495

235

Poder supremo da Congregação
O poder supremo e imediato em toda a Congregação é
exercido, de modo ordinário, pelo superior geral com
o auxílio do seu conselho e, de modo extraordinário, pelo
capítulo geral.
CM 496

236

Superiores de províncias, vicariatos e locais
além do superior geral, haja superiores das províncias, que presidam às províncias, superiores dos vica-
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riatos, que presidam aos vicariatos, e superiores locais, que
presidam às casas.
CM 497

237

Capítulos
Na Congregação serão realizados capítulos gerais,
provinciais, do vicariato geral e locais.
CM 634

238

Superiores maiores
O superior geral, os superiores provinciais e os superiores das vice províncias e seus vigários são denominados superiores maiores.
CDC 620; CM 499

239

Requisitos para a eleição
Para o múnus de superior maior sejam eleitos sacerdotes de votos perpétuos, professos por ao menos sete
anos, que tenham completado trinta e cinco anos de idade,
quando se trata de superior geral, e trinta anos, quando se trata
de outros superiores maiores. Para o múnus de superior local
sejam nomeados sacerdotes de votos perpétuos, com tempo de
profissão determinado pelo Diretório 169.
CDC 623; CM 503

240

Profissão de fé
todos os superiores, ao assumir as funções, devem
fazer a profissão de fé, segundo a fórmula aprovada
pela Sé apostólica.
CDC 833, 8; CM 369

241

Duração do cargo
Os superiores maiores são eleitos por seis anos. Decorrido o primeiro sexênio, podem ser reeleitos, mas
nem o superior geral, nem os superiores provinciais na mesma
província podem ser eleitos imediatamente para um terceiro
sexênio. Os mandatos dos superiores dos vicariatos são regulados pelos estatutos conferidos pela autoridade competente.
Os superiores locais são nomeados, depois de uma prévia con-
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sulta, para um triênio. Eles podem ser escolhidos para o mesmo múnus, para um segundo triênio, não, porém, para um
terceiro, a não ser se obtida a aprovação do superior geral com
o consentimento do seu conselho. No caso de ficar vago o cargo do superior local ou do superior do vicariato, nomeie-se um
novo superior, somente para completar o triênio. Os conselheiros e outros oficiais podem ser eleitos ou nomeados
sempre os mesmos.
CM 505-506, 691

242

Perda de cargo
a autoridade competente para eleger, nomear, admitir
ou confirmar um superior pode, por grave motivo,
durante o mandato, transferir o mesmo superior para outro
cargo, ou até afastá-lo do cargo, e mesmo privá-lo desse cargo,
de acordo com as normas do direito universal e próprio. Caso
a remoção ou a privação refira-se ao conselheiro geral, superior geral, tendo obtido a aprovação dos demais conselheiros, deve apresentar a questão à Sé apostólica, cabe a ela a
decisão final.
CDC 147; 184 §1; 624 §3; CM 514

243

Visitações
Os superiores maiores devem, pessoalmente ou por
um visitador delegado, visitar as comunidades que
lhes foram confiadas, para que as possam conhecer melhor e
também para que possam fortalecê-las e ordenar sua vida
religiosa e seu apostolado.
CDC 628 §1

244

Frequência das visitações
O superior geral deve visitar todas as províncias e as
casas da Congregação uma vez a cada triênio. O superior provincial deve visitar as casas da sua província uma vez
a cada ano.
CM 677; 700
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CaPÍtULO IV

245

CONSELHO E CONSELHEIROS

Conselho
O conselho, seja ele geral, provincial, do vicariato ou
local, é constituído pelo superior, como presidente, e
pelos seus conselheiros; todos eles são, por direito, membros
do conselho e só eles têm o direito de votar.
CM 519

246

Conselheiros
O superior geral, assim como os superiores provinciais, devem ter, cada um, quatro conselheiros, e os
superiores dos vicariatos e os superiores locais, em princípio,
dois; todos eles devem ser professos de votos perpétuos. O I
conselheiro do vicariato e o I conselheiro da casa não possuem
a autoridade de vigários. O vigário geral e o vigário da província substitui o superior caso este esteja falecido, ausente ou
impedido, com a observância das normas do Diretório 191,
253 e 265.
CM 498

247

Voto deliberativo
Quando, no direito universal ou no direito da Congregação, é exigido o voto deliberativo do conselho
(vide a lista de tais casos nas Constituições P. VI, cap. XI e
XII), o superior age invalidamente se não obtiver a maioria
absoluta dos votos dos conselheiros presentes. Neste caso, os
conselheiros não podem se abster de votar. Sempre que o
presidente ou algum dos conselheiros pedir a votação
secreta, ela deve ser promovida dessa forma..
CDC 127 §1; CM 524-525

248

Voto consultivo
Se pelo direito for exigido somente o voto consultivo
do conselho, para agir validamente é suficiente que o
superior ouça o parecer dos conselheiros. Os conselheiros não
podem abster-se de expressar a sua opinião. todas as vezes que
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pareça oportuno, ao presidente ou a algum dos conselheiros,
deem também o voto consultivo pela votação secreta.
CDC 127 §§1-2; CM 524-525

249

Múnus dos conselheiros
O múnus dos conselheiros é prestar auxílio e conselho
ao seu superior no governo da Congregação, da província, do vicariato ou da casa, dar voto acerca de assuntos
mais graves e nas eleições, e também apresentar propostas que
lhes pareçam úteis para o bem da Congregação, da província,
do vicariato, da casa ou dos coirmãos em particular.
CM 531
CaPÍtULO V

250

SECRETÁRIOS E ARQUIVOS

Secretários
Para redigir as atas e escrever as cartas escolham-se
secretários: geral, para toda a Congregação; provinciais, para cada província; secretários dos vicariatos e,
conforme a necessidade, também locais, para cada casa. Para
o cargo de secretário pode-se escolher um dos conselheiros,
contanto que não seja o primeiro, se se tratar do secretário
geral ou provincial.
CM 501

251

Arquivos
Para a conservação dos documentos, atas e escritos
que se referem à administração, negócios e obras, estado e história da Congregação, das províncias, dos vicariatos e
das casas, haja arquivos: geral, provinciais, dos vicariatos e
locais, que devem ser estabelecidos num lugar cômodo e seguro, para que não sejam expostos ao perigo de incêndio ou a
outros danos.
CM 538
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CaPÍtULO VI

252

ELEIÇÕES

Voz ativa e passiva
Nas eleições gozam de voz ativa e passiva todos os
coirmãos de votos perpétuos. Contudo, para o cargo
de superior, seu vigário e mestres de noviços podem ser eleitos
somente coirmãos sacerdotes.
CDC 274 §1, 588 §2

253

Regras para as eleições
têm direito de participar nas eleições aqueles que
estão presentes no dia e lugar estabelecidos na convocação legitimamente feita. Por justa causa, contudo, admite-se
a faculdade de votar por carta. Exclui-se a faculdade de apresentar o voto por procurador, ou suprir de qualquer modo os
ausentes por outros colocados no lugar deles, salvo o prescrito
no Diretório (P. VI, cap. IV), que diz respeito à eleição ou
nomeação pelo conselho. Exclui-se a eleição por compromisso; cada um dos elegendos seja eleito por distintos escrutínios secretos, exceto membros que devem ser eleitos para as
comissões nos capítulos.
CDC 167 §1; CM 615, 622

254

Voto do doente
Se algum dos eleitores estiver presente na casa onde
acontece eleição, mas por doença não pode participar, o seu voto deve ser entregue por escrito, aos escrutinadores ou a dois conselheiros.
CDC 167 §2; CM 616

255

Condições para a validade do voto
Para que o voto seja válido, deve ser: livre, secreto,
certo, incondicional e determinado, de acordo com
as explicações do Diretório (P. VI, cap. VI).
CDC 172; CM 619
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Precauções nas eleições
acautelem-se todos da direta ou indireta procura de
votos, tanto para si como para os outros. Na votação
evitem, igualmente, a discriminação das pessoas, o partidarismo ou qualquer outro afeto desordenado e, ainda mais, atrair
para o seu lado os outros eleitores, com promessas ou ameaças.
CM 620-621

257

Resultado das eleições
Nas eleições, exceto na eleição do superior geral ou
provincial, tem a força de direito aquilo que agradar à
maioria absoluta, isto é, a mais da metade dos eleitores, ou,
depois de dois escrutínios ineficazes, à parte relativamente
maior, no terceiro escrutínio. Porém, se os votos forem iguais
em número, seja tido como eleito aquele que é o primeiro na
profissão e, se tiverem professado ao mesmo tempo, o mais
velho na idade.
CM 626
CaPÍtULO VII

258

CAPÍTULO GERAL

Finalidade do capítulo
O capítulo geral deve, sobretudo: proteger o
patrimônio da Congregação, promover o contínuo
progresso e a apropriada renovação da Congregação
conforme sua índole e missão, tratar dos assuntos de maior
importância, e também estabelecer oportunas disposições.
Cada capítulo geral seja de tal modo preparado e realizado
que, representando toda a Congregação, exprima a unidade e
caridade fraterna de todos os membros e o desvelo deles pelo
bem comum.
CDC 631 §1; ES II, 18-19; CM 635

259

Capítulo ordinário e extraordinário
O capítulo geral ordinário, cuja finalidade é, além de
outras questões, eleger a administração geral, é convocado a cada seis anos. Para resolver questões de máxima im-
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portância em outro tempo, pode-se convocar um capítulo
extraordinário. O capítulo geral, seja ordinário ou extraordinário, é convocado pelo superior geral com o consentimento do
seu conselho.
CM 635-636

260

Membros do capítulo
Os membros do capítulo geral são:
1) o superior geral;
2) os conselheiros gerais;
– estes continuam membros do capítulo, mesmo se
outros forem eleitos em seu lugar, os quais devem
também ser chamados para o capítulo;
3) o ecônomo geral;
4) o secretário geral;
– os dois membros mencionados acima, continuam
participando do capítulo, mesmo se outros forem
nomeados em seu lugar. Os recém-nomeados,
porém, não participam deste capítulo;
5) os coirmãos que anteriormente exerceram o cargo
de superior geral, durante, ao menos, seis anos
completos;
6)os superiores das províncias;
7) os superiores das vice províncias;
8) dois delegados de cada província e um de cada
vice província e dos vicariatos gerais, eleitos
pelos respectivos capítulos;
9) além disso, delegados eleitos de acordo com a
proporção definida pelo Diretório (P. VI, cap. VII).
O número dos capitulares eleitos deve ser maior ou igual
ao número dos participantes por ofício.
CM 639

261

Presidente do capítulo
No capítulo geral o superior geral ou, se ele faltar, o
vigário geral desempenha a função de presidente, até a
eleição do novo superior geral; realizada esta legitimamente, é
este, se estiver presente, assume a presidência do capítulo; se
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não estiver presente, o mesmo presidente continua a exercer a
presidência.
CM 649

262

Relatório do estado da Congregação
O superior geral apresente ao capítulo um cuidadoso
relatório sobre o estado da Congregação, os recursos
humanos, a disciplina, o estado material e as obras que estão
sendo realizadas, sobre as dificuldades e a administração dos
bens comuns da Congregação. Os superiores provinciais apresentem relatórios semelhantes do estado das suas províncias.
todos esses relatórios sejam submetidos à discussão na sessão
plenária.
CM 646-647

263

Análise dos assuntos
Depois de discutidos os relatórios, proceda-se a tratar dos assuntos que dizem respeito a toda a Congregação.

264

Propostas dos coirmãos
Não somente cada membro do capítulo tem o direito
de apresentar propostas dos assuntos a serem tratados e que lhe pareçam servirem ao bem da Congregação, mas
cada um dos coirmãos pode, quer por carta, quer por meio
dos membros do capítulo, recomendar e remeter ao presidente do capítulo propostas para nele serem discutidas.
CM 642

265

Forma de solucionar as questões
Nas questões que se definem, tem força de direito
aquilo que agrada à maioria absoluta dos presentes; se
depois de dois escrutínios os votos forem iguais em número, o
presidente pode dirimir a paridade com seu voto. todas as
vezes que o presidente ou algum dos membros do capítulo
pedir a votação secreta, ela deve ser realizada dessa forma.
CDC 119 §2; CM 626

266
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Eleições
No dia marcado pelo capítulo, proceda-se às eleições
a fazer, observando cuidadosamente as normas do
direito universal e da Congregação.
CM 647

267

Consultas prévias
É lícito e conveniente aos membros do capítulo
deliberarem privadamente entre si e tomarem informações a respeito das pessoas a serem eleitas, dos seus dotes
e da sua idoneidade para os ofícios, e mesmo terem sessões
comuns e públicas em que se trate das questões que possam
ajudar a fazer uma boa e justa eleição, contanto que os
eleitores não definam entre si o resultado das eleições antes
de entrar no recinto do capítulo.
CM 643

268

Eleição do superior geral
Em primeiro lugar deve-se eleger o superior geral.
Se em três escrutínios sucessivos ninguém obtiver a
maioria absoluta dos votos, faça-se um quarto escrutínio, no
qual podem ser votados somente aqueles dois que no terceiro
escrutínio obtiveram a parte relativamente maior de
sufrágios; os dois, porém, não votam no quarto escrutínio. Se
ambos obtiverem nesse escrutínio número igual de votos,
considera-se eleito o que tiver emitido primeiro os votos; se
professaram ao mesmo tempo, o que for mais velho de idade.
CM 656

269

Outras eleições
Depois da eleição do superior geral, em eleições distintas, procede-se à eleição dos conselheiros gerais,
que, quanto possível, sejam de províncias ou vicariatos gerais
diversos, e até de nações diferentes.
CM 658
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Encerramento do capítulo
O capítulo não seja dissolvido a não ser com o consentimento dos seus participantes, expresso por
votação.
CM 667
CaPÍtULO VIII

271

CAPÍTULO PROVINCIAL

Convocação
O superior provincial ou seu vigário, depois de ter
informado o superior geral, convoca o capítulo provincial e o preside. Essa convocação se faz com o consentimento do conselho, ao menos três meses antes do início do
capítulo.
CM 705-706

272

Prazos do capítulo provincial
O capítulo provincial é realizado a cada triênio. Deve
ser sempre convocado antes da realização do capítulo
geral, principalmente para eleger para ele os delegados (de
acordo com a norma de C 259) e os seus substitutos, para o
caso de os próprios delegados não poderem ir ao capítulo geral.
Dentro de três meses após o encerramento do capítulo geral,
convoca-se uma nova sessão do capítulo provincial, para concluir ou realizar eleição do superior da província, bem como
para realizar a eleição dos seus conselheiros.
CM 706, 709

273

Membros
além do superior provincial, dos seus conselheiros e
dos superiores das casas, outros membros do capítulo
provincial, quer de ofício quer por eleição, sejam determinados
pelos Estatutos provinciais. O número dos capitulares eleitos
deveria ser maior ou igual ao número dos participantes por
ofício.
CM 707

274
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Relatório e outros assuntos
No capítulo provincial, o superior provincial apresente
um relatório dos recursos humanos, do estado disciplinar e material da província, das obras que estão sendo realizadas, das dificuldades e também da administração dos bens.
após a discussão sobre o relatório, passa-se a tratar de outros
assuntos que dizem respeito a toda a província.
CaPÍtULO IX

275

CAPÍTULO LOCAL

Objetivo e forma de realização
O capítulo local compõe-se de todos os coirmãos
professos de cada casa. Deve ser convocado antes da
realização do capítulo provincial, para discutir os assuntos a
serem apresentados ao capítulo provincial ou geral, com o
objetivo de se fazer votação consultiva que antecede a escolha
do superior provincial, de acordo com o D 249 e D 260, e
também para eleger os delegados desta casa ao capítulo provincial, de acordo com o Diretório, cap. IX; têm o direito de
participar dessa eleição unicamente os coirmãos professos com
votos perpétuos. além disso, devem ser eleitos os substitutos
dos delegados para o caso de estes, por alguma justa razão, não
poderem vir ao capítulo provincial. O capítulo local é presidido
pelo superior da casa, que, tendo obtido o consentimento do seu
conselho, marca o dia do capítulo, dia em que todos possam
mais facilmente participar.
CM 746, 749; C 231
CaPÍtULO X

276

CONVENTOS

Convento geral
Decorridos três anos depois do capítulo geral ordinário, após a realização de consultas com os superiores, das províncias e dos vicariatos gerais, seja convocado
pelo superior geral, com o consentimento do seu conselho, um
convento geral para discutir as questões de maior importância.
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Convento provincial
No ano em que não se realiza o capítulo provincial,
o superior provincial, obtido o consentimento do seu
conselho, convoque um convento provincial para discutir as
questões de maior importância da província.

278

Caráter consultivo do convento
O convento geral e provincial, ordinariamente, gozam
somente de voz consultiva; contudo, os superiores
maiores deem-lhes muita importância.

279

Convento local
O superior local, em cada mês, convoque os coirmãos da casa para uma reunião, na qual se faça uma
discussão sobre assuntos e trabalhos empreendidos ou a
empreender pela comunidade da casa. todos os coirmãos,
em espírito de caridade e de unidade, deem sua contribuição
para encontrar os meios eficazes para o progresso da casa.
CM 742
CaPÍtULO XI

280

GOVERNO GERAL

Poder e função do superior geral
O superior geral tem poder sobre toda a Congregação,
sobre cada uma das províncias, os vicariatos, as casas
e os membros, e deve exercê-lo de acordo com o direito
universal e as leis próprias da Congregação. O superior geral
deve zelar que os fins da Congregação se realizem fielmente e
que seus trabalhos apostólicos sejam desenvolvidos para o bem
da Igreja de Cristo.
CDC 622; CM 670

281

Decisões colegiais
O superior geral juntamente com seu conselho completo toma as seguintes decisões colegiais:
1) afastamento da Congregação de um professo de
votos perpétuos (conf. CDC 699-702);
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2) ereção, divisão, unificação ou supressão das
províncias fora do tempo do capítulo geral, como
também disposição do patrimônio da província
supressa (conf. D 233/2, C 225);
3) interpretação das normas de acordo com C 306.

282

Decisões com voto deliberativo do conselho geral
O superior geral, depois de ter obtido o consentimento
do seu conselho toma as seguintes decisões:
1) transferência de sede da cúria geral;
2) afastamento do cargo, demissão do cargo ou
aceitação de renúncia do conselheiro (observando a
norma de C 242), secretário, procurador, ecônomo
geral e prefeito geral de formação, bem como, dos
superiores das províncias (tanto pela decisão própria, como também aprovando as decisões do capítulo provincial), dos superiores dos vicariatos gerais e substituição dos mesmos pela nomeação;
3) nomeação do superior da província e outros membros do governo da província, caso que haja um
longo tempo sem poder realizar o capítulo provincial (C 289);
4) análise e aprovação dos Estatutos de cada província e vicariato geral, como também dos decretos e
diretrizes dos capítulos provinciais (conf. C 308);
5) designação do visitador geral, que não seja do número dos conselheiros, para visitar toda a Congregação ou parte notável dela ou alguma província
(conf. D 174);
6) aceitação da renúncia do superior das casas imediatamente sujeitos ao superior geral, dos conselheiros e outros oficiais, afastamento e a deposição deles;
7) transferência de membros de uma província para
outra, depois de consultadas as partes interessadas;
8) concessão do indulto de exclaustração (CDC 686
§1, 687);
9) concessão do indulto para sair ao professo de
votos temporários (CDC 688 §2);
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10) readmissão na Congregação sem a obrigação de
repetir o noviciado (CDC 690 §1);
11) ereção e supressão dos vicariatos gerais (conf. C
227);
12) ereção das casas religiosas, tendo previamente obtido a permissão do bispo diocesano, como também
a sua supressão em comunhão com o mesmo bispo
(conf. C 230-233);
13) ereção, transferência e supressão da casa do
noviciado (C 172);
14) aprovação dos relatórios de administração dos
bens (conf. D 285);
15) determinação, fora do tempo do capítulo geral, de
tributo anual para a manutenção da Cúria Geral e
das instituições de proveito comum da Congregação;
16) administração dos bens de acordo com D 275;
17) designação do lugar e do tempo do capítulo geral
e do convento geral (conf. C 258, 275);
18) designação dos estatutos às associações da
Congregação dos Padres Marianos (C 128; D 87);
19) ordens e disposições de maior importância a respeito das Constituições e negócios a tratar junto da Sé
apostólica;
20) igualmente outros negócios para cuja resolução o
direito universal exige que o superior geral obtenha o consentimento do seu conselho.
CM 682

283

Nomeações
O superior geral, tendo obtido o consentimento do seu
conselho:
1) nomeia o procurador geral, ecônomo geral,
secretário geral e prefeito geral de formação
como também, sendo eles afastados ou removidos
ou ainda tendo aceito a sua resignação do cargo,
nomeia outros coirmãos no lugar deles (conf. D
101, 196, 255, 257);
2) nomeia o superior do Vicariato Geral;
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3) apresenta o postulador geral (conf. D 259);
4) nomeia superiores, conselheiros e outros oficiais
das casas diretamente sujeitas ao superior geral.

284

Deveres incompatíveis
O superior geral não pode ser, ao mesmo tempo, superior local nem superior da província.
CM 673

285

Amor à Congregação
O superior geral dedique à Congregação que lhe foi
confiada grande estima e grande amor, de tal modo
que por ela esteja disposto a suportar todo o trabalho e tudo por
ela sofrer, e se consagrar completamente a ela; procure com
todo o empenho promover a perfeição e o progresso da mesma
Congregação.
CM 674

286

Perda do cargo
Se o superior geral discernir que deve renunciar ao
seu cargo, exponha os motivos à Santa Sé, à qual
compete aceitar ou recusar a renúncia. Se parecer necessária
a destituição ou o afastamento do superior geral, os membros
do conselho levem o caso à Santa Sé e se submetam ao que
ela decidir.
CDC 184 §1; CM 680-681
CaPÍtULO XII

287

GOVERNO DA PROVÍNCIA

Eleição para o governo
as eleições para a administração da província sejam
feitas depois do capítulo geral, como está estabelecido
no Diretório (P. VI, cap. XII).
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Confirmação da eleição
a eleição do superior provincial e do seu vigário
necessita da confirmação por parte do superior geral.
Se não for confirmada, seja feita pelo capítulo provincial
uma nova eleição.
CDC 625 §3

289

Eleição dos conselheiros
Os conselheiros da província são eleitos pelo capítulo provincial.

290

Nomeação do governo
Se o capítulo de alguma província, por grave motivo
e por muito tempo, ficar impedido de ser realizado, o
superior geral, com o consentimento do seu conselho e, se for
possível, depois de consultados os membros daquela província, nomeie para ela o superior provincial e os demais
membros da administração da província.

291

Renúncia do superior provincial
Se o superior provincial quer renunciar ao seu cargo,
encaminhe seu pedido ao superior geral e ao seu
conselho, comunicando antes o conselho provincial.

292

O superior e seu conselho
O superior provincial tem poder sobre todas as casas e
sobre os membros da província, segundo as Constituições, o Diretório e os Estatutos da província. O conselho
provincial auxilia o superior provincial na administração da
província e com ele assume corresponsabilidade pela administração dos assuntos da província.
CM 692

293

Questões decididas com voto deliberativo do conselho
O superior provincial com voto deliberativo do seu
conselho:
1) admite os postulantes ao noviciado, demite os
noviços não idôneos e prorroga o noviciado;
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2) admite os noviços à primeira profissão, e os
professos temporários à renovação dos votos ou
aos votos perpétuos;
3) admite aos ministérios e à recepção das ordens;
4) concede licença de permanecer fora da comunidade,
não porém, além de um ano, a não ser por motivo de
estudos, apostolado ou enfermidade (CDC 665 §1);
5) nomeia o secretário provincial, o ecônomo provincial, o promotor das vocações o prefeito da formação, o mestre dos noviços, os moderadores e os professores da casa de estudos, os superiores locais,
seus conselheiros e os ecônomos e aceita a resignação deles dos seus cargos (conf. C 177; D 101,
196);
6) erige, transfere ou suprime para próprios alunos,
residências, escolas e internatos (D 142);
7) assume paróquias e missões, mesmo para não
católicos e resigna das mesmas, com o consentimento prévio do bispo diocesano;
8) apresenta à aprovação do bispo diocesano os
párocos e reitores das igrejas e revoga os mesmos
(conf. C 143, 144);
9) aprova relatórios da administração dos bens;
10) administra os bens de acordo com o D 275;
11) designa o visitador provincial que não seja do número dos conselheiros (conf. D 174);
12) marca o dia e o lugar do capítulo provincial e do
convento provincial (conf. C 271, 277).
CM 696-699

294

Voto consultivo do conselho
O superior provincial com voto consultivo do seu
conselho:
1) admite os candidatos ao postulado e demite os
não idôneos;
2) designa o moderador dos postulantes;
3) transfere os membros da sua província de uma casa
para outra, depois de ter ouvido a opinião dos que
serão transferidos e dos respectivos superiores;
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CM 698

4) envia os coirmãos escolhidos para estudos fora da
província, de acordo com a lei vigente (C 292);
5) aprova as diretrizes das próprias casas de estudos
(D 143).

295

Relatório do estado da província
O superior provincial envie, todos os anos, ao superior
geral um relatório sobre o estado da província, segundo a fórmula usada na Congregação, por documento
assinado por ele mesmo e pelo seu conselho; igualmente, mais
vezes por ano relate ao superior geral as atividades da
província e das casas, principalmente se acontecer alguma
coisa de maior importância; ele deve desejar que o superior
geral soubesse de tudo que se refere a essa província.
CM 701
CaPÍtULO XIII

296

GOVERNO LOCAL

Membros do governo
O superior local governa a casa religiosa e, na sua
administração, é ajudado por dois conselheiros, cuja
opinião não deixe de solicitar. O superior local, seus conselheiros e o ecônomo da casa são escolhidos, por um triênio,
pelo superior provincial com o consentimento do seu conselho, depois de consultar os membros da respectiva casa.
CDC 625 §3; CM 727
CaPÍtULO XIV

ECÔNOMOS E ADMINISTRAÇÃO DOS BENS

297

Capacidade jurídica
tanto a própria Congregação como qualquer província
e casa, como pessoas jurídicas, por força da lei, são
capazes de adquirir, possuir, administrar e alienar os bens temporais, para atingirem os fins que lhes são próprios. Extinta a
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casa, os bens dela passam para a província; mas os de uma
província extinta passam para toda a Congregação, salvaguardadas as leis da justiça e a vontade dos fundadores.
CDC 634 §1; CM 547-549, 690

298

Administração dos bens
a administração dos bens temporais pertence aos superiores com seus conselhos, os quais a executam,
ordinariamente, pelos ecônomos. além dos superiores, também os ecônomos praticam atos jurídicos válidos, contanto que
não passem dos limites de sua competência.
CM 559

299

Ecônomos
Para a administração dos bens temporais de toda a
Congregação nomeie-se o ecônomo geral; das províncias – nomeiem-se os ecônomos provinciais; dos vicariatos
– nomeiem-se os ecônomos dos vicariatos; das casas –
nomeiem-se os ecônomos locais. todos os ecônomos cumpram
seu dever sob a direção do superior e do seu conselho.
CM 500, 587

300

Depósitos e fundações
Os superiores não recebem depósitos, a não ser com a
necessária precaução e prudência, e isto, somente
quando for pedido por alguma pessoa a quem a comunidade
deve muito, ou quando a recusa traria evidente prejuízo. É
proibido aceitar fundações conjuntas, com encargos que durem
mais de vinte anos. Para a aceitação de qualquer fundação
requer-se o consentimento do superior maior e do seu
conselho.
CM 556, 581

301

Pagamento de dívidas
Caso a Congregação, província, vicariato ou casa
contraiam dívidas ou obrigações, estes mesmos serão
responsabilizados. Se algum membro contrair dívidas ou
obrigações sem consentimento dos superiores a
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responsabilidade será dele mesmo e não da Congregação, da
província, do vicariato ou da casa.
CDC 638; CM 577

302

Prudência e diligência
Lembrados de que os bens da Congregação são bens da
Igreja, na sua administração os superiores, seus
conselheiros e os ecônomos usem da máxima diligência e
honestidade, procurando, conforme a necessidade, também o
parecer de pessoas honestas e peritas no assunto. Vigiem
conscienciosamente para que os bens confiados aos seus cuidados não se percam ou sofram deterioração e se dissipem; e para
que o dinheiro não seja usado em coisas supérfluas, inúteis ou
demasiadamente caras. acautelem-se para que não sejam
impostas à Congregação, à província ou à casa obrigações que
não estão em condições de satisfazer. Cuidem que, pelo bom e
adequado uso dos bens materiais, conveniente à vida religiosa,
todos os coirmãos deem um testemunho pessoal e coletivo de
caridade e de pobreza diante do mundo.
CDC 635, 640; CM 564
CaPÍtULO XV

303

NORMAS DA CONGREGAÇÃO

Razões de fidelidade às normas
Os coirmãos se esforcem por conformar toda a sua
vida com o Evangelho expresso nas normas da Congregação, estimem-nas profundamente, como meios de santificação condizentes à sua vocação, interiorizem-nas e
fielmente as observem. Lembrem-se que desta fidelidade depende, grandemente, tanto o progresso de cada um quanto o
crescimento de toda a Congregação. Então, não tanto o temor
do pecado e do castigo, quanto o desejo e o empenho da
perfeição evangélica, o amor de Deus e de Nosso Senhor Jesus
Cristo e da Congregação urja a todos para a sua exata, fiel e
constante observância.
CM 770

304
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Obrigação de observância
as Constituições, bem como o Diretório, por si não
obrigam sob pena de pecado; contudo, de nenhum
modo pode ficar isento de culpa aquele que os transgredir em
matéria que pertence aos mandamentos de Deus, da Igreja e
aos votos, ou por escândalo ou por desprezo.
CM 769

305

Poder de dispensar
O direito de dispensar, por um tempo determinado, das
Constituições e do Diretório, no tocante à disciplina religiosa, para cada uma das casas e membros da província,
pertence ao superior geral; para cada uma das casas e membros
da província pertence ao superior provincial e, ao superior local,
para sua casa e seus membros. a dispensa cessa todas as vezes
que um novo superior sucede àquele que concedeu a dispensa.
CM 772-776

306

Interpretação das leis da Congregação
a suprema autoridade dentro da Congregação para
interpretar, na direção prática, as Constituições e o
Diretório, ordinariamente, cabe ao conselho geral atuando
colegialmente; extraordinariamente, ao capítulo geral. No
entanto a interpretação das Constituições só será considerada
autêntica quando obtiver a aprovação da Sé apostólica.
CM 779

307

Mudança das leis
Cabe ao capítulo geral mudar as Constituições e o
Diretório. Qualquer mudança das Constituições
requer dois terços dos votos dos membros do capítulo e só é
válida com a aprovação da Sé apostólica.
CM 780

308

Estatutos provinciais
além das Constituições e do Diretório, cada província deve possuir seus próprios Estatutos, elaborados pelo respectivo capítulo e aprovados pelo superior
geral e pelo seu conselho. também em cada vicariato, pela

166

CONSTITUIÇÕES – PaRtE VI

diligência do superior para ele delegado, sejam elaborados
seus Estatutos próprios, que devem ser aprovados pelo
superior delegante e pelo seu conselho.

EPÍLOGO
“Já que nenhuma comunidade consegue existir sem a
proteção das leis e não é digno que alguém viva neste mundo
sem a submissão à lei, então também vocês, reunidos na
mesma sociedade (...) sob as ordens do mesmo superior (...)
vão zelosamente observar essas poucas normativas para a
vossa paz interior e para a segurança das suas consciências.”
Santo Padre Estanislau, Fundador.
Regra da Vida

“Mesmo sendo verdade que se não formos guiados pela
voz interior da delicada consciência e pela lei do amor que o
Espírito Santo costuma inscrever nos corações, então não nos
ajudarão também as Constituições, mesmo as melhores,
porém estejamos longe de não aprecia-las pois é sabido que
de forma extraordinária, as leis justas, boas e sábias contribuem para a multiplicação de qualquer bem, quando postas
em prática (...) a todos os que observarem essas normas que
desça a paz e a misericórdia de Deus (conf. Ga 6,16).”

Bem-aventurado abpo. Jorge, Renovador.
Carta circular sobre as Constituições

DIRETÓRIO
DA

CONGREGAÇÃO DOS PADRES MARIANOS
DA IMACULADA CONCEIÇÃO
DA SANTÍSSIMA VIRGEM MARIA

PaRtE I

PATRIMÔNIO E ESPIRITUALIDADE DA
CONGREGAÇÃO
CaPÍtULO I

1

NATUREZA, OBJETIVO, ESPIRITUALIDADE E
CARÁTER

Ministérios e obras
Os coirmãos cumprem sua missão pelos ministérios e obras,
entre eles: proclamação da Palavra de Deus, inclusive com a
utilização dos meios de comunicação social, aquisição e difusão da ciência cristã, ministério sacramental, ministério diante
dos doentes e agonizantes, promoção da dignidade e santidade
da vida, desvelo pelos pobres e socialmente injustiçados, apoio
ao clero diocesano, solicitude pela unidade dos cristãos, direção
de santuários marianos, da Misericórdia Divina e outros, fundação e direção de centros de formação mariana e de misericórdia, de institutos científicos, escolas e colégios, atividade
editorial e jornalística, fundação e direção de irmandades e
associações católicas, direção de paróquias, reitorados e casas
de retiros, fundação e direção de obras de caridade, bem como
outras formas de ministérios e obras de acordo com as
necessidades e circunstâncias do tempo e do lugar. Em todo
ministério e obra que empreendem, os coirmãos encarnam e
expressam a plenitude do carisma da Congregação. (C 3)
CM 2

2

Brasão da Congregação
O modelo e a descrição do brasão encontram-se nos arquivos da Cúria Geral sendo protegidos pela lei. a modificação do brasão cabe ao Capítulo Geral, tendo obtido a
maioria qualificada (2/3 de votos). (C 15)

172

DIRETÓRIO – PaRtE I
CaPÍtULO II

MEMBROS
CaPÍtULO III

SANTOS PADROEIROS E DEVOÇÕES
PARTICULARES (DEVOTIONES PARTICULARES)

3

Comemoração dos Padroeiros da Congregação
É preciso comemorar as memórias dos Padroeiros de toda a
Congregação, das diversas províncias, vicariatos, casas e
obras. De acordo com o calendário mariano, de maneira especial é preciso celebrar a solenidade titular da Congregação e as
festas do Fundador e do Renovador que podem ser precedidas
de correspondentes novenas ou tríduos. (C 19)

4

Recordação da morte do Senhor
Em cada sexta-feira, na hora em que Senhor Jesus,
Redentor do mundo, morreu na cruz pelos nossos pecados
façam todos os que não estiverem impedidos, uma recordação de sua agonia, por um breve recolhimento de espírito,
pela oração. Recomenda-se o exercício da Via-Sacra ou terço da Divina Misericórdia. No período pascal pode ser celebrado o Caminho da Luz. (C 20)
CM 244

5

Devoção à Imaculada Conceição da SVM
Com especial amor procurem os coirmãos praticar e
difundir a devoção à Imaculada Conceição da Santíssima
Virgem Maria, por exemplo através de: glorificação e proclamação do amor e da misericórdia de Deus, invocação do
Espírito Santo para que nos faça santos e imaculados diante
da face de Deus, amor e propagação da devoção a Maria
Imaculada, prática de atos de entrega a Maria Imaculada,
frequente celebração da santa Missa votiva da Imaculada
Conceição da SVM, recitação das horas da Imaculada
Conceição da SVM, das ladainhas e novenas da Imaculada
Conceição da SVM e da Coroa das Dez Virtudes da SVM,
propagação de imagens de Maria Imaculada, propagação da
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Irmandade e do escapulário azul da Imaculada Conceição da
SVM. além disso, na medida em que o permitirem as normas
litúrgicas, todos os sábados recitem a Liturgia das Horas com
o ofício mariano e celebrem a santa Missa utilizando o
formulário mariano. (C 20)

6

Sufrágios pelos falecidos
Os coirmãos devem continuamente interceder pelos falecidos, não apenas individualmente e na comunidade, mas
também com o povo a eles confiado. No dia de Finados e nos
sete dias subsequentes, bem como durante todo o mês de novembro, os coirmãos procurem promover, de modo singular,
sufrágios pelos defuntos. além disso na medida em que o
permitirem as normas litúrgicas, em um dia da semana devem recitar o ofício pelos defuntos da Liturgia das Horas,
bem como celebrar a santa Missa utilizando o formulário
pelos defuntos. (C 20)
CM 419

7

Alguns sinais de identidade
Os coirmãos adotem e cultivem os sinais que expressam e
animam a sua identidade mariana, entre eles: o brasão, o
lema e o hino da Congregação, a invocação Immaculata Virginis Mariae conceptio, sit nobis salus et protectio, o escapulário e a medalha da Imaculada Conceição da SVM, a
imagem de Imaculada Mãe de Deus de autoria de Francisco
Smuglewicz na igreja de São Vito em Roma, a antífona Tota
pulchra.

8

Preservação do patrimônio
ao patrimônio espiritual insubstituível da nossa Congregação pertence, entre outras coisas, o hábito branco usado
pelo nosso Santo Padre Fundador em honra à Imaculada
Conceição da Santíssima Virgem Maria.

PaRtE II

VIDA CONSAGRADA
CaPÍtULO I

TENDER À PERFEIÇÃO EVANGÉLICA
CaPÍtULO II

9

CASTIDADE

Desvelo pela preservação da castidade
Os coirmãos não somente são obrigados a amar profundamente a vida casta, mas também, confiando no auxílio de Deus e na intercessão da Imaculada Virgem Maria,
devem evitar, com todo o esforço e diligência, tudo aquilo
que possa contaminar, manchar e ofuscar seu esplendor. Procurando perfeitamente resguardar a castidade, empreguem os
meios oportunos, de modo a apresentarem seus corações e
seus corpos como hóstia viva, santa e agradável a Deus. Não
omitam também os meios naturais que favorecem a saúde da
alma e do corpo. (C 42)
Rm 12,1; PC 12; CM 215

10

Auxílio na preservação da castidade
Os coirmãos sejam solícitos em observar, proteger e
cultivar a castidade evangélica; para o que grandemente
ajudarão: a contínua mortificação do corpo, constante vigilância dos sentidos, da imaginação, dos afetos e da mente, a
fuga das ocasiões e do ócio, a modéstia e o pudor, a constante
oração a Deus, a assídua recordação da sua presença, a
frequente santa Comunhão, a ardente invocação à Imaculada
Virgem Maria, ao anjo da Guarda, e a São José, e nas tentações e nos perigos, o confiante recurso ao próprio Salvador
Jesus Cristo e às suas santas chagas. (C 43)
CM 216

11
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Vigilância
Os coirmãos evitem o demasiado cuidado do próprio
corpo e qualquer efeminação, sobretudo a liberdade dos
olhos e a imaginação desenfreada, o imprudente uso dos meios
de comunicação que poderia colocar a castidade em perigo;
igualmente todo o afeto desordenado. além disso devem afastar-se de todos incautos e, mais ainda, perigosos contatos,
diversões e leituras, as visitas e as conversas supérfluas e inúteis aliadas ao desperdício de tempo, os sinais particulares de
afetuosidade e a demasiada familiaridade, sobretudo com as
pessoas de outro sexo, e também tudo aquilo que possa ter a
aparência do mal ou escândalo, causar detrimento ao bom
nome, ou suscitar suspeitas junto aos leigos, que nisso
facilmente se escandalizam. (C 43)
CDC 666; CM 217

12

A castidade na comunidade
Pela profissão da castidade os coirmãos não somente se
consagram totalmente a Deus, a Jesus Cristo e à sua Igreja, mas também se ligam pelo vínculo da família religiosa.
Lembrem-se todos, principalmente os superiores, de que a
castidade se guarda com mais segurança quando entre os
membros reina verdadeira caridade fraterna na vida comum
e quando se conserva o espírito de amizade familiar. (C.43)
PC 12

13

Exigências de caridade
a verdadeira caridade religiosa impõe a obrigação de,
em qualquer caso de perigo externo que possa ameaçar
a virtude da castidade de qualquer coirmão, ou por motivo
dele ameaçar a virtude de qualquer outra pessoa, esse coirmão seja seriamente advertido e, se isso não bastar, sejam
informados os superiores. Os superiores, levados pela mesma caridade, opõem-se ao mal sem demora com remédios
oportunos e eficazes e quanto antes impeçam todo o escândalo, mesmo o mais pequeno. (C 43)
CM 218-219
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CaPÍtULO III

14

POBREZA

Licença dos superiores
Geralmente não é lícito aos coirmãos, a seu arbítrio, sem
a licença dos legítimos superiores, possuir qualquer coisa
temporal ou conservá-la consigo, por qualquer razão, quer
junto de si, quer junto dos outros, administrá-la, usá-la, dispor
dela, aliená-la de qualquer maneira, receber, emprestar, trocar,
transformar, dispensar. (C.46)
CM 230

15

Licença especial e geral
Os coirmãos procurarão obter, para todos aqueles atos, a
licença especial dos legítimos superiores; mas para
alguns deles podem obter licença geral por certo tempo. (C 46)
CM 231

16

Licença presumida
Nos casos mais urgentes e imprevistos, basta apenas a
licença presumida, na qual qualquer coirmão pode basear-se, tendo antes ponderado o assunto maduramente diante de Deus; do que, depois dê ciência ao superior. (C.46)
CM 232

17

Presentes
tudo o que os coirmãos recebem deve se considerar
como dado à Congregação a não ser que se prove o
contrário. Se, porém, estiver claro que algo foi doado para o
coirmão e para o seu uso, pode-se respeitar tal intenção do
doador, mas somente no espírito da nossa pobreza. (C 50)
CM 282

18

Doações
a doação ou oferta de maior importância feita à Igreja ou
à comunidade, ou na intenção de ambas não se pode
recusar, a não ser por justa causa aprovada pelo superior maior.
Contudo os coirmãos não se empenhem demasiadamente para
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obter doações. Procurem adquirir com o próprio trabalho as
coisas necessárias para o sustento e para as obras. Os donativos
legitimamente confiados a um coirmão para causas pias não
pertencentes à Congregação, devem ser utilizados estritamente
de acordo com a intenção do doador. (C 50)
CDC 1300, 1302 §3; PC 13; CM 223, 550

19

Atos jurídicos de propriedade
Os coirmãos, não obstante o voto de pobreza, podem
realizar atos jurídicos de propriedade prescritos pela lei
civil, mas com a licença dos legítimos superiores. (C 50)
CM 227

20

No caso de transferência
aquele que é transferido de uma casa para outra, além
dos pertences que são de estrito uso pessoal, não leve
nada consigo, a não ser aquilo que o superior, tendo em
consideração as circunstâncias, lhe permitir. (C 50)
CM 229

21

Ajuda mútua na Congregação
as casas e províncias partilham entre si os bens temporais, de tal maneira que aqueles que mais possuem ajudem aqueles que passam por necessidades; demonstrando a
consagração religiosa, procurem elas mesmas viver antes com
pequena quantia de dinheiro independente de terem maiores
rendimentos, provenientes do trabalho ou de outra fonte. (C 51)
PC 13

22

Senso de justiça e caridade
Em tempo oportuno apresente-se às considerações comuns dos coirmãos o orçamento, isto é o cálculo de
receita e despesa a serem efetuadas, a situação econômica da
casa e também o modo de fazer os gastos para o sustento dos
coirmãos. todos devem querer e vigiar para que na nossa convivência com os outros seja observado um profundo senso de
justiça e de caridade social, e para que não se procurem privilégios especiais, supostamente devidos ao nosso estado. (C 51)
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23

OBEDIÊNCIA

Ordem formal
a ordem é formal, isto é, impõe obrigação grave se como
tal é dada expressamente pelo superior geral ou superior
provincial, com o consentimento dos seus conselheiros, por
escrito, ou ao menos perante duas testemunhas; os superiores,
porém, mandem rara, cautelosa e prudentemente em virtude da
ordem formal, e só por causa grave. (C 59)
CM 197-198

24

Letra e espírito
Na medida do possível cumpram perfeitamente, tanto
em si mesmas, como na sua forma, e quanto à intenção
da mente, as ordens dos superiores e também as prescrições
das Constituições e outras leis da Igreja e da Congregação,
sempre visando à sua finalidade, ao seu objetivo e ao seu
espírito e não só à letra, “pois, a letra mata, mas o espírito
comunica a vida” (2Cor 3,6). (C 61)
CM 199, 201; Instr. I, 11

25

Aceitação dos cargos
Cada um procure assumir e cumprir diligentemente sem
recusa, os cargos e ofícios que lhe foram legitimamente
confiados, como "boas obras que Deus já antes tinha preparado
para que nelas andássemos" (Ef 2,10). acontecendo, porém,
que a alguém sejam impostas coisas demasiadamente pesadas,
ou se alguém achar que algo é nocivo a ele ou a outros, ou se
precisar de algum auxílio, ou a própria ordem carecer de fundamento adequado, manifeste isso com respeito e humildade ao
superior, aceitando com submissão o que ele dispuser. (C 61)
CM 200, 211

26

Atitudes para com os superiores
Os coirmãos cuidem para não fazer ou dizer algo contra
os superiores, ou criticar seu procedimento ou seus
pronunciamentos, com escândalo dos demais. (C 61)
CM 207

27
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Iniciativa
Por iniciativa própria exponham espontaneamente, no
tempo oportuno, aos superiores as informações e observações, os conselhos e os projetos úteis para promover a glória
de Deus e o bem do próximo, a fim de que eles possam dirigir
melhor toda a ação da comunidade. (C 61)
PC 14; CM 210

28

Recurso
O coirmão a quem o superior imediato tenha negado
alguma coisa, pode recorrer a um superior de grau mais
elevado, fazendo, porém, menção da recusa e expondo as razões do recurso. O superior, a quem recorreu, não dê resposta
positiva, sem antes ter consultado o superior imediato. (C 61)
CM 212

29

Proibição de buscar dignidades
a ninguém é lícito ambicionar ou procurar obter direta ou
indiretamente, algum cargo na Congregação ou qualquer
dignidade ou cargo fora dela. Cada um está obrigado a recusar
cargos eclesiásticos ou seculares que lhe forem oferecidos, a
não ser que pelo superior maior e seu conselho, por
importantes razões, seja obrigado a aceita-los. (C 61)
CM 203-204

30

Conhecimento e diálogo
No governo da família de Deus os superiores tenham diante dos olhos a índole e a missão da própria comunidade na
Igreja. Procurem levar em consideração as aptidões dos coirmãos, seus dotes, as necessidades e as dificuldades, segundo as
circunstâncias do tempo e do lugar, e estabeleçam um fraterno
diálogo, para ouvir a opinião dos coirmãos, sobre os assuntos
relacionados com a comunidade. (C 64)
PC 14; CM 213

31

A maneira de governar
Conscientes de que podem errar, os superiores tenham
sempre diante dos olhos, os ensinamentos do Evan-
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gelho e da Igreja bem como as normas das Constituições;
examinem bem, no Senhor, os motivos e as razões das suas
disposições e, na medida do possível, procurem apresentá-las
aos coirmãos; na execução do dever confiado a outrem, de
acordo com a maturidade e capacidade de cada coirmão,
deixem-lhes a liberdade conveniente. Contudo, lembrados da
responsabilidade diante de Deus e da Congregação empreguem a fortaleza necessária para resolver e ordenar tudo
aquilo que deve ser executado. (C 64)
PC 14; DE 25.01.1911; CM 213
CaPÍtULO V

32

FONTES DA VIDA ESPIRITUAL

Cerimoniário
ao menos nas casas maiores haja um cerimoniário
designado pelo superior que vigie com diligência para
que, nas celebrações sagradas e nos divinos ofícios, sejam
observados os princípios da sagrada liturgia. (C 68)
CM 379

33

Preparação e ação de graças
Para as ações litúrgicas todos devem se preparar quer
com a devida instrução sobre o significado e a maneira
de executar as celebrações, quer mediante a oração e a união
dos corações e das mentes em Cristo. Depois da celebração
eucarística não se omita a ação de graças a Deus. (C 68)
SC 17-19, 29-30; CM 248, 378

34

Solenidades mais importantes
Os coirmãos procurem dar realce em conformidade
com o tempo do ano litúrgico, às solenidades que são
próprias e mais próximas da índole e espiritualidade da Congregação. além dos seus padroeiros prestem culto especial
aos santos das regiões em que residem e trabalham. Na
liturgia, recomenda-se que se siga o calendário próprio da
Congregação e o diocesano. (C 68)
SC 111; CM 14-15

35
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Concelebração
Para manifestar a unidade do sacerdócio, do sacrifício e da
Igreja de Cristo, caso não haja outra exigência, os sacerdotes concelebrem o santo sacrifício da Missa, ressalvando-se a
faculdade de cada um celebrar a Missa em particular. (C 70)
SC 57

36

Sacramento de penitência
Os coirmãos procurem confessar-se duas vezes por
mês. (C 71)

37

Dever do confessor
Os coirmãos que nas casas da Congregação exercem o
múnus de confessores, quanto está a seu alcance, recebam de boa vontade todos os penitentes que a eles se dirigirem, os dirijam e formem na vida espiritual, instruindo a
cada um, advertindo-o e estimulando-o com conselhos e ordens, guiando-se na verdade com suavidade, fortaleza e prudência, para que cada um sempre mais aborreça o pecado e
se inflame no gosto das virtudes e no desejo do progresso.
acautelem-se os confessores e os diretores espirituais de
que, pela demasiada indulgência, negligência ou desleixo, as
almas se arrefeçam e o mal se infiltre nas comunidades; de
que os indignos e não chamados se aproximem dos votos ou
das ordens, ou de que os vocacionados se afastem do caminho da perfeição ou até mesmo percam a vocação; sejam
antes solícitos do bem do penitente e verdadeiramente desejosos do seu progresso. (C 71)
CM 270
CaPÍtULO VI

38

VIDA DE ORAÇÃO E DE PIEDADE

Devoções especiais
Façam a devoção habitual no mês de maio, à Bemaventurada Virgem Maria, no mês de junho, ao Sagrado
Coração de Jesus, no mês de outubro, a do Santo Rosário,
quanto possível com a participação dos fiéis. (C 20)
CM 250, 419
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Retiros
Façam todos os meses um dia de recolhimento, e todos
os anos exercícios espirituais celebrados em comum ou
individualmente, que devem durar cerca de uma semana, de
acordo com os Estatutos da província. (C 80)
CM 249, 252

40

Substituir os atos impedidos
Se a algum coirmão, alguma vez, acontecer omitir algum
ato de liturgia ou de piedade, em razão do trabalho consagrado a Deus, procure substituí-lo mesmo durante o trabalho,
ao menos por uma mais frequente recordação da presença de
Deus e por orações e jaculatórias; ofereça a Deus com mais
ardor as próprias tarefas que realiza. (C 80)
CM 255

41

Oração individual
Procurem, além disso, rezar individualmente com
frequência, com fervor e com confiança, sobretudo antes
de começar as tarefas ou obras de maior importância; alimentar
dentro de si o espírito de oração contínua, pelas várias maneiras
que a discreta piedade sugerir; lembrar continuamente da
presença de Deus e fomentar zelosamente a vida interior; fazer
também o exame de previsão; entrar frequentemente em si e
refletir sobre si e seus atos; elevar com frequência sua mente a
Deus com jaculatórias, praticar atos de virtude e abrasar-se em
santos desejos daquilo que é melhor. (C 80)
CM 243

42

Por toda a Congregação
Cada sacerdote celebre todos os anos uma Missa por
toda a Congregação, para que esta cresça em mérito e
em número. Os superiores, porém, celebrem a Missa com a
comunidade nessa intenção no dia da festa da Imaculada
Conceição da Bem-aventurada Virgem Maria. Uma vez no
mês, se for possível no dia do recolhimento mensal, cada um
dos coirmãos ofereça na mesma intenção todas as suas preces
e os exercícios de piedade do dia. (C 84)
CM 411

43
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Pelo superior geral
Uma vez no ano em cada casa seja celebrada uma Missa com a participação dos coirmãos na intenção do superior geral. (C 84)
CM 412

44

Pelos pais, parentes e benfeitores
Igualmente todos os anos em todas as casas sejam
celebradas duas Missas pelos pais e parentes vivos e
defuntos dos coirmãos e uma pelos benfeitores. (C 84)
CM 413

45

Por todos os defuntos
todos os sacerdotes ofereçam uma Missa, anualmente,
por todos os membros defuntos da Congregação; por todos os fiéis defuntos, uma vez por ano, em cada casa, celebrese uma Missa. (C 85)
CM 418

46

Lugar da sepultura
Proíbe-se aos professos escolher para si a igreja para o
funeral e o lugar do sepultamento. Cada casa pode ter
um cemitério próprio, separado do cemitério comum; não o
tendo, deve-se cuidar que os coirmãos, na medida do possível, sejam sepultados em lugar decente, separado dos outros
falecidos. (C 85)
CM 409

47

Notificação da morte
O superior da casa comunique imediatamente ao superior
geral e ao superior provincial e a todas as casas da província o falecimento de um coirmão, para que se façam, quanto
antes, os sufrágios prescritos, e também comunique-o aos parentes próximos do falecido. O superior local, ordinariamente,
procure também que se faça uma breve biografia do falecido que
deve enviar aos superiores maiores, para ser completada. Esta
biografia seja guardada para a edificação dos coirmãos. (C 85)
CM 404
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Sufrágios para cada coirmão falecido
Depois da morte de cada coirmão, quer professo quer
noviço, na casa a que pertencia, ou em outro lugar segundo as disposições do superior, sejam celebradas 30 Missas pela
sua alma; nas outras casas da província a que pertencia, seja
por ele celebrada uma Missa; além disso, durante um mês,
todos os membros da província, ofereçam pelo falecido, o
terço cotidiano. (C 85)
CM 416

49

Após a morte do superior geral ou superior da província
Pelo superior geral falecido no cargo ou depois do mandato, além dos sufrágios ordinários, todos os sacerdotes
da Congregação celebrem uma Missa; do mesmo modo pelo
falecido superior provincial todos os sacerdotes da província.
(C 85)
CM 416

50

Após a morte de um postulante ou funcionário interno
Pelo postulante ou por um funcionário interno, na casa
em que faleceram sejam celebradas 5 Missas, e os
coirmãos daquela casa ofereçam o terço do Rosário. (C 85)
CM 416

51

Pelos pais
Pelo pai ou pela mãe recentemente falecidos de algum
dos coirmãos, na casa onde reside, sejam celebradas 3
Missas e todos os membros da casa ofereçam o terço do
Rosário. (C 85)
CM 416

52

Após a morte do papa ou do bispo diocesano
Depois da morte do papa em todas as casas da
Congregação, e depois da morte do bispo diocesano nas
casas da sua diocese, celebre-se uma Missa e durante uma
semana recite-se o terço do Rosário. (C 85)
CM 417

53

Vida consagrada

185

Após a morte de um benfeitor
Pelos benfeitores mais insignes recentemente falecidos, cuidem os superiores que se façam sufrágios especiais. (C 85)
CM 417

54

Intenções das missas
todos os sacerdotes são obrigados a celebrar a Missa segundo as intenções marcadas pelo superior local, que, no
entanto, tem faculdade de permitir que os coirmãos professos
celebrem algumas Missas para si mesmos ou por seus parentes
ou possam pedir que elas sejam celebradas. (C 86)
CM 414

55

Anúncio da celebração comunitária
toda a comunidade seja conveniente avisada pelo superior, na véspera da celebração comunitária a ser realizada,
segundo as leis ou costumes da Congregação. (C 86)
CM 420

56

Preces nas várias necessidades
Os coirmãos doentes ou em situações difíceis e angustiantes sejam com solicitude ajudados pelas preces dos
coirmãos. Igualmente, por causas justas, os superiores podem
recomendar às orações dos coirmãos os diversos trabalhos, bem
como cada um dos membros além de pessoas de fora da Congregação. (C 86)
CM 415
CaPÍtULO VII

57

PENITÊNCIA E MORTIFICAÇÃO

Vestuário e moradia
O vestuário e os equipamentos de utilidade pessoal de
cada um dos coirmãos devem ser apropriados para as
suas ocupações, salvaguardada, porém, a modéstia a qual
convém a todos aqueles que "crucificaram a carne com suas
paixões e seus desejos" (Gal 5,24). (C 94)
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CaPÍtULO I

58

VIDA COMUM EM GERAL

Contato com os ausentes
O coirmão que, com a licença dos superiores, vive por
algum tempo fora da comunidade, é obrigado a observar, quanto possível, as leis da Congregação e a prestar conta
dessa observância ao próprio superior, bem como daquilo
que está fazendo e do sucesso obtido. O superior por sua vez
visite-o, quer por si, quer por outrem, instruindo-o e dirigindo-o por cartas. (C 96)
CM 281

59

Pequenas comunidades
a fim de que os membros das pequenas comunidades
encontrem mútua ajuda em cultivar a vida espiritual e
intelectual, e no apostolado possam cooperar e evitar os
perigos da solidão que talvez possa advir, estabeleça-se entre
eles, com o auxílio dos superiores, certa vida comum mediante
frequentes reuniões e outros meios adequados, segundo as
diversas necessidades pessoais ou pastorais. (C 96)
PO 8
CaPÍtULO II

60

CARIDADE FRATERNA E
CUIDADO COM OS DOENTES

Amor mútuo
Estimem muito a verdadeira amizade e a fomentem entre
si; acautelem-se, contudo, de não excluir alguns coirmãos
da convivência comum e evitem tudo o que tem ressaibo de
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leviandade e de sensualidade. Reine o amor mútuo, o qual seja
espiritual, ativo e universal, isto é, se estenda a todos os irmãos
e a todos abrace. (C 99)
CM 290

61

Cuidado com a saúde
Da mesma forma que é repreensível a demasiada preocupação com aquilo que se refere ao corpo, assim recomenda-se a todos um cuidado moderado e prudente das forças
e da saúde do próprio corpo, como preciosos dons divinos, a
fim de que possam aplicar-se melhor e por mais tempo ao serviço de Deus; procurem observar prudentemente a salubridade
e os preceitos higiênicos. Quem perceber que alguma coisa
prejudica gravemente a sua saúde, confesse-o com simplicidade e humildade ao superior. (C 100)
CM 393

62

Férias
todos os anos seja concedido aos coirmãos tempo suficiente de férias, que seja passado do modo estabelecido
com o superior. (C 100)

63

Auxílio social
tendo em conta desvelo pelos coirmãos, cada uma das
comunidades pode recorrer às leis sociais de assistência, de ajuda social e de aposentadoria. (C 100)

64

Casa para os reconvalescentes
as províncias procurem, quando possível, possuir em
lugares salubres casas próprias para a recuperação das
forças e da boa saúde dos coirmãos. (C 100)
CM 394

65

Enfermeiro
Em cada casa, quando possível, seja designado um dos
coirmãos para prestar todas as atenções e serviços aos
enfermos. (C 100)
CM 396
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Cuidado dos enfermos
Cabe ao Superior da casa, juntamente com o enfermeiro, vigiar para que o médico seja chamado a tempo
para os doentes, para que os remédios receitados por este
lhes sejam administrados cuidadosamente, e atendidas outras
justas necessidades e exigências. todos os enfermos sejam
apoiados com preces especiais da comunidade, assegurandolhes a ajuda espiritual. (C 100)
CM 396-400, 403

67

Paciência na enfermidade
Os enfermos moderem as suas exigências em espírito de
penitência e de pobreza, aceitem a própria doença como
um dom de Deus, recebam-na de sua mão como meio especial
da santificação e, com paciência e total submissão à divina
Providência, suportem-na tranquilamente. Sem rejeitar os recursos humanos e a esperança de recuperar a saúde, desejem
todavia, a cima de tudo, que se cumpra perfeitamente a seu respeito a vontade de Deus. Os enfermos mais gravemente doentes, por sua vez, sem temor preparem-se para a morte. (C 100)
CM 398

68

Apaziguamento das controvérsias
Surgindo alguma controvérsia entre os coirmãos, seja
ela ordinariamente resolvida dentro da casa, com meios
pacíficos, no espírito de caridade e justiça; tanto mais se
evitem, quanto possível; todas as controvérsias e processos
judiciais, com estranhos. (C 101)
CM 333

69

Suportar e afastar os dissabores
Se alguém achar que sofreu um dissabor da parte de
alguém, mesmo pelo próprio superior, suporte isso com
paciência, como mérito para a vida eterna, ou com modéstia
exponha, candidamente, ao mesmo superior, por si ou por
outrem, aquilo que lhe causa dissabor. Se o superior não quiser
ou não puder remediar o caso, é lícito, observadas as instâncias, recorrer aos superiores maiores que, segundo a sua pru-
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dência, resolverão o caso e lhe darão remédio no Senhor. Nas
questões ordinárias deve-se acatar o preceito do superior imediato, até que o superior maior determine outra coisa. (C 101)
CM 334

70

Meios corretivos
Se do procedimento de algum coirmão resultar escândalo ou grave perturbação da ordem, o superior advirtao pessoalmente ou por outrem e, até mesmo por escrito. Se a
advertência e a repreensão não surtirem efeito, seja dada ordem com ameaça de castigo em caso de transgressão. (C 101)
CM 341-345

71

Observância das normas legais
Na solução de conflitos e nos processos, como também
na imposição de penas, devem ser observadas as normas
do direito universal e deve-se buscar não tanto castigar o
culpado, mas antes e muito mais, a emenda do coirmão e o
saneamento e a edificação da comunidade. (C 101)
CM 335, 340
CaPÍtULO III

72

RECURSOS PARA ASSEGURAR
A DISCIPLINA E O RECOLHIMENTO

Distribuição das tarefas
O superior local, tendo consultado seu conselho, e depois de ter ouvido também a opinião dos coirmãos,
estabeleça, conforme as exigências e possibilidades da casa,
as funções necessárias e distribua as tarefas. (C 105)
CM 317, 320, 730

73

Ordem do dia
Em deliberação feita por toda comunidade, o superior
estabeleça a oportuna ordem do dia dos exercícios de
piedade e de outras tarefas a realizar em comum. Essa ordem
pode ser flexível, tendo em conta as diversas tarefas e condições pessoais dos coirmãos. Quando alguém não puder
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participar de algum exercício ou trabalho comum, exponha
ao superior o motivo da sua ausência. (C 105)
ES II, 26; CM 318-319

74

Ordem no próprio quarto
tenham todos os coirmãos, quando possível, quartos próprios e suficientemente mobiliados, porém com simplicidade, que convém a quem professa a pobreza. Cada um
procure manter ordem e limpeza no quarto e das coisas a ele
confiadas, exceto aqueles que, a juízo do superior, devam ser
ajudados em razão de tarefas de maior importância ou do seu
estado de saúde. (C 105)
CM 323-324

75

Revisão da vida comum
Façam os coirmãos todos os meses uma reunião da comunidade local, em que, sob a presidência do superior, tendo
diante dos olhos os preceitos do santo Evangelho e as normas
da Congregação, promovam uma revisão de sua vida comum e
suas deficiências. Nessa ocasião o superior expresse exortações
e admoestações, a fim de que na comunidade floresça e aumente continuamente o espírito religioso. (C 106, 278)
CM 331, 742

76

Prestação de contas da vida exterior
ao menos em cada trimestre, num colóquio com o superior, os coirmãos devem prestar conta de sua vida exterior,
isto é, acerca da observância externa, do cumprimento dos deveres de piedade, do seu ofício, dos trabalhos, dos estudos e ocupações, do seu relacionamento com os coirmãos e com as pessoas de fora, das próprias necessidades e dificuldades. (C 106)
CM 328

77

Silêncio mais rigoroso
Compete ao superior, ouvindo a opinião do seu conselho,
estabelecer os tempos e lugares, em que se deva observar
silêncio mais rigoroso. (C 108)
CM 310

78
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Leitura à mesa
a própria comunidade de cada casa determine, sob a
presidência do superior, quando e que leitura deve ser
feita durante as refeições. (C 108)
CM 311, 739

79

Clausura e sala de visitas
Os superiores não admitam nenhum estranho na parte
da casa exclusivamente reservada aos coirmãos, a não
ser por justa causa. Ordinariamente, para receber hóspedes,
deve haver uma sala de visitas. (C 109)
CM 297

80

Meios de comunicação social
Os coirmãos formem em si uma consciência reta acerca
do uso dos meios de comunicação social, para que, usando-os, possam evitar aquilo que é nocivo à sua vocação. todos
cuidem para que esses meios sirvam ao proveito e ao bem da
comunidade. Vigiem também, para que, pelo seu abuso, não se
perca tempo e prejudique o recolhimento religioso. (C 111)
CDC 666; IM 5
CaPÍtULO IV

81

RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE

Observância da decência religiosa
Os coirmãos abstenham-se completamente de tudo que é
inadequado ao estado religioso; no exercício das artes
conservem a decência; não participem de brincadeiras, espetáculos e reuniões inconvenientes. Não aceitem cargos e atividades que, embora não sejam indecorosos, contudo são alheios
ao estado religioso, ou proibidos pelas leis da Igreja. (C 116)
CM 178-185

82

Testemunho evangélico nas viagens
Os coirmãos, que por justa causa ou por mandado ou licença do superior realizam uma viagem observem, quan-
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to possível, as normas da Congregação. Desejosos de agradar
a Deus em tudo e conscientes da Sua presença nas pessoas que
vão encontrar, usem para com elas de sincera benevolência e
deem-lhes o testemunho de uma vida evangélica. (C 116)
CM 305-307

PaRtE IV

APOSTOLADO
CaPÍtULO I

83

ÍNDOLE E RECURSO DO APOSTOLADO

Previsão dos trabalhos
Os capítulos e os superiores: geral, provincial e dos vicariatos gerais, com seus conselhos, devem prever e
escolher os trabalhos e as obras do apostolado a serem executados, por toda a Congregação, por cada uma das províncias
e pelos vicariatos gerais. (C 121)

84

Apostolado no rito oriental
Respondendo às necessidades e aos desejos da Igreja, os
coirmãos, principalmente os que foram batizados ou ordenados no rito oriental, podem, depois de devida preparação,
assumir trabalho pastoral no rito oriental, observando cuidadosamente aquilo que estiver prescrito pelo direito universal e
próprio; é necessário, porém, o mandato do superior geral, com
voz consultiva do seu conselho. (C 121)
OE 6, 24

85

Moderação na aceitação dos trabalhos
Os coirmãos assumam e desempenhem os novos trabalhos apostólicos com toda a humildade, começando por
obras pequenas. Não assumam uma diversidade de obras, a não
ser que disponham do número suficiente de operários qualificados para as obras já existentes e para as novas a serem
assumidas. (C 121)

86

Preparação dos leigos para o apostolado
Os cristãos leigos devem ser cuidadosamente preparados
para o apostolado, com o emprego de diversos recursos
adequados. Em primeiro lugar devem ser ajudados para que
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adquiram um conhecimento mais profundo da Sagrada
Escritura e da doutrina católica, aprofundem sua vida espiritual
e possam discernir adequadamente as condições existentes no
mundo. (C 127)
AA 32

87

Estatutos das associações marianas
O superior geral, com o consentimento do seu conselho,
confere os estatutos às associações da Congregação dos
Padres Marianos, nos quais define o objetivo da associação, a
sua sede e administração, as condições de pertencimento, as
formas de ação e outras exigências reconhecidas como necessárias. além dos objetivos gerais, os estatutos devem conter os
objetivos específicos, resultantes da nossa herança espiritual e
que permitam aos fiéis associados viver o carisma da nossa
Congregação de acordo com as necessidades do tempo e do
lugar. (C 128)
CDC 298, 304
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Contatos com outras congregações
Procurem travar fraterno relacionamento com as outras
famílias religiosas, principalmente com aquelas que trabalham na mesma área e desempenham o mesmo gênero de apostolado. Partilhem entre si as experiências pastorais, ascéticas e
os conhecimentos adquiridos, em caso de necessidade prestando-se ajuda mútua, rezando uns pelos outros e alegrando-se
do sucesso dos outros como se fosse seu próprio. (C 131)
CaPÍtULO II

INSTRUÇÃO E EDUCAÇÃO DA JUVENTUDE
CaPÍtULO III

USO DE MEIOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
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Uso conveniente
abstenham-se absolutamente dos espetáculos escandalosos e dos livros nocivos, e cuidem para que os de-
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mais se afastem deles. Promovam, porém, as boas obras
apresentadas pelos meios de comunicação social, de modo
especial difundindo livros e jornais católicos e fundando bibliotecas. (C 137)
CM 367

90

Preparação dos coirmãos
Os superiores procurem preparar adequadamente os seus
coirmãos para o apostolado da imprensa e dos outros
meios de comunicação social, a fim de que eles cooperando
com outros nessa área, possam produzir frutos mais abundantes. (C 137)
IM 14

91

Licença eclesiástica
Quanto à censura e licença de publicar obras literárias e
de usar outros meios de comunicação social, é preciso
que se observem as normas de direito universal, estabelecidas
pela Hierarquia local e pela nossa Congregação. Para toda publicação os coirmãos devem ter a licença do seu superior
maior, a qual não seja dada sem antes ser averiguado o parecer
do coirmão para isso designado, acerca da utilidade e oportunidade da publicação em determinadas circunstâncias. (C 138)
CDC 832; CM 364
CaPÍtULO IV

EXERCÍCIO DO MINISTÉRIO SACERDOTAL

92

Pregação
Observem fielmente as normas que a Santa Sé prescreve
para os pregadores da palavra de Deus. Sobretudo, abstenham-se totalmente de argumentos profanos e intricados; exponham, antes de tudo, com fé viva e com simplicidade, de maneira adaptada à capacidade dos ouvintes, as verdades em que
devem crer e que devem praticar e, acima de tudo, pela manifestação do espírito e do poder preguem Jesus Cristo, e Jesus
Cristo crucificado (1Cor 2,2), e o Seu santo Evangelho. (C 141)
CM 371
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Celebração do sacramento da penitência
Sejam diligentes em ouvir confissões, prontos, assíduos,
cheios de caridade, de afabilidade e zelo; não mandem
embora logo os penitentes, mesmo os não devidamente dispostos, mas se esforcem por prepará-los a receber a graça da absolvição. Os que forem destinados a ouvir confissões de religiosas
de nenhum modo se intrometam no regime interno ou externo
delas. a respeito de confissões ouvidas não falem absolutamente com estranhos nem entre si. (C 141)
CM 373, 375
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Promoção da piedade
Despertem, alimentem e promovam a piedade nas almas
dos fiéis e, sobretudo, exortem-nos a participar frequentemente da Santa Missa e comungar com a devida disposição,
não somente nos domingos e festas de preceito, mas, se puderem, nos outros dias da semana; a visitar e adorar o Santíssimo
Sacramento, a prestar reverência e culto a Jesus Cristo Salvador e seus mistérios, e a ter filial devoção à Imaculada Virgem
Maria acima de todos os bem-aventurados. (C 141)
CM 377
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Dupla subordinação
O coirmão que exerce um cargo eclesiástico numa diocese,
permanece obrigado à observância dos votos e das Constituições. Pelo que, nas coisas que pertencem à disciplina religiosa
está sujeito ao superior, a quem compete, por conseguinte,
mesmo sem obrigação de consultar sobre isso o bispo diocesano,
verificar seu modo de agir e corrigi-lo se for o caso. Mas no
âmbito das questões pastorais o coirmão que exerce um cargo
eclesiástico na diocese está sujeito ao bispo diocesano. (C 143)
CDC 678; CM 382, 385
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Aquisição dos bens materiais
Os bens que advêm ao coirmão a título da paróquia na qual
trabalha, passam a ser bens da paróquia; todos os outros
bens, ele os adquire à maneira dos outros religiosos. (C 144)
CDC 668 §3; CM 383

97
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Donativos
Não obstante o voto de pobreza é lícito ao coirmão
aceitar e recolher donativos oferecidos para o bem dos
paroquianos, ou para as escolas católicas ou os lugares sacros
ligados à paróquia; ele pode também, preservando a vontade
dos doadores, utilizá-los segundo o seu próprio e prudente
arbítrio. (C 144)
CM 384

98

Deveres dos párocos
No cumprimento do dever de pastores esforcem-se os
párocos, primeiramente, por conhecer o próprio rebanho.
Visto que estão a serviço de todas as ovelhas, promovam o
incremento da vida cristã, tanto em cada fiel, como nas famílias, nas associações, especialmente nas dedicadas ao
apostolado, bem como em toda a comunidade paroquial. Visitem, portanto, as casas e as escolas, conforme o exige o múnus
pastoral; velem diligentemente pelos adolescentes e jovens;
tratem com paterna caridade os pobres e os doentes; por fim,
tenham especial cuidado dos operários e estimulem os fiéis a
que auxiliem as obras do apostolado. (C 145)
CDC 529-530; CD 30
CaPÍtULO V

ECUMENISMO E DIÁLOGO INTER-RELIGIOSO
CaPÍtULO VI

MISSÕES
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PRINCÍPIOS DA FORMAÇÃO

Decoro exterior
Na educação religiosa não devem ser negligenciadas
aquelas qualidades de decoro exterior que caracterizam
o operário de Cristo, como a observância dos preceitos de
higiene, as maneiras educadas no agir e a modéstia no falar
aliada à caridade. (C 158)
CM 63, 187-188
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Programa do ensino
além das prescrições das Constituições e do Diretório,
e além de outras instruções e decretos comuns a toda a
Congregação, cada uma das províncias tenha seu próprio programa de ensino religioso e sacerdotal, que leva em consideração as particulares condições e exigências da Igreja e da Congregação nos diversos países. (C 161)

101

Prefeito e comissão de formação
Em cada província seja escolhido um prefeito de formação e uma comissão de formação, cujo dever é ajudar o
superior da província e educadores no cumprimento dos seus
deveres no que diz respeito à formação, sobretudo na elaboração
do programa de ensino e de outros programas e instruções que
visam à formação. O modo de indicação da comissão e da sua
ação sob a direção do prefeito provincial de formação deve ser
definido nos estatutos provinciais. Se for necessário ou parecer
útil, também o superior geral com a voz decisiva do seu conselho, pode instituir uma semelhante comissão de formação e nomear um prefeito geral para toda a Congregação; as tarefas deles
serão definidas com a voz consultiva do seu conselho. (C 161)

102
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Organização das tarefas
tanto os mestres e educadores, como os educandos não
devem ser destinados a deveres e trabalhos, que os possam perturbar no cumprimento do seu dever principal. (C 161)
CM 111, 603

103

Ajuda de peritos
Se for necessário, devem ser convidados para as casas de
formação peritos em várias ciências e nos trabalhos apostólicos para que possam partilhar as suas experiências. (C 161)

104

Consulta do médico e do psicólogo
antes da admissão na Congregação, faça-se uma prudente consulta do médico e do psicólogo a respeito da
idoneidade e maturidade dos candidatos. Se por causa justa,
parecer necessária a consulta do psicólogo, depois da admissão,
exige-se o consentimento do coirmão interessado. (C 161)
RF 145-147

105

Solicitude de todos coirmãos
todos os coirmãos, principalmente aqueles que convivem mais frequentemente com os educandos, procurem promover com suas orações e com o seu exemplo de
vida a vocação e a preparação deles para a vida na Congregação. (C 163)
CM 599
CaPÍtULO II

106

CUIDADO DAS VOCAÇÕES

Promotor das vocações
Cada província tenha o seu promotor de vocações,
nomeado pelo superior provincial com o consentimento do seu conselho. Se lhe parecer oportuno, o superior
provincial designe em cada casa um cooperador das vocações, tendo antes consultado o superior local. O trabalho de
busca das vocações seja realizado também em sincera co-

200

DIREtóRIO – PaRtE V

operação com as instituições e as pessoas que nas dioceses
têm o cuidado das vocações. (C 164)
RF 15

107

Cooperação das famílias
as vocações nascem principalmente nas boas famílias
cristãs e é aí que devem ser procuradas. Por conseguinte, os fiéis sejam frequentemente instruídos a respeito da
necessidade e sublimidade da vocação sacerdotal e religiosa e
sejam convidados para colaborarem ativamente, nesta área,
com toda a Igreja, pela oração e por outros meios ao seu
alcance. (C 165)
OT 2; PC 24
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Associações juvenis
Os coirmãos que se dedicam ao ensino religioso nas
paróquias e escolas ou que cuidam de grupos de
coroinhas ou de outras associações juvenis, envolvam de
especial solicitude os meninos nos quais aparecem ou podem
ser esperados sinais de vocação. (C 165)
OT 2
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Instituições próprias
a Congregação procure fundar escolas apostólicas ou
outros institutos congêneres ou internatos ou semiinternatos, nos quais eduque-se alunos que inspiram esperanças para a Congregação e a Igreja. Nesses estabelecimentos,
sob a paterna direção dos superiores e com a cooperação
oportuna dos pais levem uma vida que esteja de acordo com a
evolução, o espírito e a idade dos adolescentes.(C 165)
OT 3; CM 358

110

Outros meios
No recrutamento das vocações devem ser utilizados
todos os outros meios, que parecem úteis, tais como:
organização de acampamentos e de dias das vocações, difusão
de brochuras e panfletos especiais, direção e educação dos
meninos por correspondência ou, caso haja necessidade, a co-

Formação

201

locação deles em famílias piedosas que possam dar-lhes a
possibilidade de frequentar escolas adequadas, bem como o
uso de novos meios de comunicação social. (C 165)
OT 2

111

Vocações adultas
todo o cuidado e diligência devem ser também empregados para com aqueles que na idade madura ouviram
a voz do Senhor chamando-os ao serviço da Igreja. (C 165)
OT 3
CaPÍtULO III

112

ADMISSÃO NA CONGREGAÇÃO

Informações
antes da admissão do candidato, os respectivos superiores devem colher as oportunas informações e atestados, bem como fazer pesquisas relacionadas com a família do
candidato, sua vida pregressa, seus costumes, sua fama e
índole. (C 169)
CM 26-32

113

Qualidades requeridas
Dos admitidos na Congregação requerem-se principalmente as seguintes qualidades:
1) suficiente saúde física e psíquica de maneira que prudentemente se possa esperar que eles serão capazes de
aceitar e executar os trabalhos na Congregação;
2) maturidade intelectual, volitiva e afetiva correspondente à idade;
3) uma viva fé, que se manifeste numa dedicada participação na vida da Igreja e numa convivência
verdadeiramente cristã com o próximo;
4) certo conhecimento da nossa Congregação e uma
sincera vontade de nela servir a Cristo e à sua Igreja.
(C 169)
OT 6; CM 23
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Prova de maturidade
Durante todo o tempo da provação no postulado observe-se, com atenção especial, se o candidato está dotado das qualidades de maturidade necessárias à vida religiosa
de maneira a suscitar a esperança de que ele será capaz de
assumir devidamente as obrigações do estado religioso e de que
a esse respeito tenderá continuamente a uma maturidade cada
vez mais plena, especialmente no período do noviciado. (C 170)

115

Instrução dos postulantes
Durante o postulado, deve ministrar-se aos candidatos
ao menos um conhecimento geral do fim e da índole da
Congregação, das obras com que seus membros servem ao
povo de Deus, das dificuldades que podem encontrar, bem
como da oração e vida religiosa. Se o postulado se realiza
numa casa religiosa, os postulantes devem ser gradualmente
introduzidos na disciplina e na ordem da casa. (C 170)
CM 47
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Exigências quanto aos postulantes
Dos postulantes não se exige que já sejam perfeitos,
mas que manifestem uma verdadeira, sincera e firme
vontade e desejo de, nesta Congregação, tender com perseverança à perfeição e de servir a Deus de tal modo que, prudentemente seja lícito esperar que, no futuro, com o auxílio de
Deus, e da sua assídua cooperação, adquiram as virtudes e os
hábitos com os quais possam santificar a si mesmos e ajudar
utilmente à Congregação a conseguir os seus objetivos.(C 170)
CM 36
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Moderador dos postulantes
O superior que admite, designe, com voz consultiva
do seu conselho, um coirmão idôneo para dirigir e
formar os candidatos no postulado, mesmo que este se
realize fora de uma casa da Congregação. Com o objetivo de
assegurar a continuidade da educação, entre o moderador dos
postulantes e o mestre dos noviços deve haver uma estreita
cooperação. (C 170)
CM 45
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Duração do postulado
Para que a provação do postulado seja eficaz, o seu
tempo de duração não seja breve demais nem, habitualmente, exceda os dois anos. a decisão a este respeito
pertence aos superiores que recebem o candidato à provação,
com o consentimento do seu conselho. (C 170)
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Lugar do postulado
É recomendável que essa provação seja feita fora da
casa do noviciado. também pode ser útil que no todo
ou parcialmente ela se faça fora de uma casa da Congregação. (C 170)
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Afastamento do postulante
O próprio superior maior, com voz consultiva do seu
conselho, ou em caso urgente o superior local, com o
consentimento dos conselheiros pode demitir um candidato,
tendo consultado o coirmão sob cujo cuidado estava o postulante. O postulante pode deixar a Congregação em qualquer
tempo. (C 170)
CM 49
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Relatório sobre os postulantes
O coirmão sob cujo cuidado se encontram os postulantes, apresenta no tempo oportuno ao superior maior
imediato um relatório do comportamento deles e do seu progresso. Esse relatório deve ser feito por escrito, sobretudo antes
da admissão do candidato ao noviciado. (C 170)
CM 48
CaPÍtULO IV

122

NOVICIADO

Retiro antes do noviciado
antes de iniciar o noviciado, os candidatos farão um
retiro pelo espaço de tempo definido nos Estatutos
provinciais. (C 171)
CM 52
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Rito e Inscrição
noviciado começa com o rito litúrgico prescrito no
Ritual Mariano. Para confirmar o fato da admissão
no noviciado, o superior que admite ou o seu delegado deve
inscrever o fato num livro apropriado. (C 171)
CM 53-54

124

Lugar da primeira profissão
Em princípio, a primeira profissão deve realizar-se
na casa do noviciado. Mas o superior maior, por
justa causa, pode permitir que ela seja feita fora da casa do
noviciado. (C 171)

125

Profissão em perigo de morte
O noviço que está em perigo de morte pode ser
admitido à profissão pelo superior local. Se ele recuperar a saúde, permanece na condição de quem não tenha
feito nenhuma profissão. (C 171)
CM 74
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Retiro antes dos votos
antes de professar os votos, o noviço deve fazer
exercícios espirituais durante seis dias. (C 171)
CM 82
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O sócio do mestre
ao mestre dos noviços pode-se dar um sócio imediatamente a ele sujeito no que diz respeito à direção
do noviciado. (C 177)
CM 602

128

Deveres do mestre
O mestre dos noviços tem a séria obrigação de empregar toda a diligência para que os noviços sejam
cuidadosamente exercitados na disciplina religiosa segundo as
leis da Congregação; sejam bem instruídos e formados, e sejam
devidamente provados e firmados na vocação. O mestre deve
saber que lhe foi confiada uma tarefa de grande importância,
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visto que da educação e formação dos noviços depende em
grande medida o aprimoramento deles e a esperança da Congregação. (C 178)
CM 606

129

Preparação do mestre
Visto que ao mestre dos noviços foi confiado um dever importante, ele próprio deve ser um instrumento
apto nas mãos de Deus. além da formação geral e do conhecimento da vida religiosa e da nossa Congregação, adquira
um bom conhecimento, tanto teórico como prático, da doutrina da perfeição cristã e da psicologia humana. além disso,
a fim de que sua instrução se torne conforme tanto com o
sentir da Igreja quanto com as circunstâncias da vida social,
faça estudos oportunos a fim de adquirir maior perícia nesses
assuntos. (C 178)
CM 607

130

Relatório dos noviços
todo mês o mestre exija de cada noviço uma prestação de contas de sua vida no noviciado. Frequentemente acompanhe cada um em particular e procure conhecer bem a todos para poder servi-los com mais eficiente auxílio. (C 178 e 179)
CM 609

131

Os livros do noviciado
O mestre dos noviços tenha um livro no qual registre
o nome e sobrenome de cada um dos candidatos,
nome dos pais, idade, lugar de nascimento do candidato, as
dispensas para ele obtidas, a data do ingresso no noviciado e
o dia da profissão; cuide também que seja redigida a crônica
do noviciado. (C 179)
CM 610

132

Relato sobre os noviços
ao menos duas vezes por ano, o mestre do noviciado
faça por escrito ao competente superior maior um rela-
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tório sobre o procedimento e o aproveitamento de cada noviço,
bem como sobre a sua índole, dotes e qualidades. (C 179)
CM 611

133

Prática apostólica
Compete ao mestre com o consentimento do
superior maior:
1) designar os noviços que devem fazer a prática
apostólica;
2) determinar o número e o tempo de provas práticas
para cada noviço;
3) estabelecer a natureza da prática a ser empreendida;
4) definir o modo de a realizar;
5) guiar a própria prática a ser realizada. (C 179 e 185)
CaPÍtULO V

134

PROFISSÃO RELIGIOSA

A necessária opinião
Os superiores maiores devem, no tempo oportuno,
exigir a opinião sobre o religioso que deve fazer a
profissão dos votos, do superior local e do conselho da casa
em que se encontra o candidato, bem como cuidadosamente
examiná-la.(C 189)
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Preparação para a profissão perpétua
Para fazer a profissão perpétua, prepare-se cada um
dos coirmãos, durante o tempo conveniente. O superior maior, com o consentimento do seu conselho, designe o
tempo, o lugar e o moderador da preparação. (C 189)
CM 92
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Direitos e obrigações
Os anos da profissão são contados a partir da primeira
emissão dos votos. Os professos de votos temporários
têm os mesmos direitos e obrigações que os professos dos vo-
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tos perpétuos, a não ser que o direito determine explicitamente
outra coisa. (C 189)
CM 98

137

Acréscimos à fórmula da profissão
À fórmula essencial e obrigatória da profissão cada
província pode acrescentar em seus Estatutos aquilo
que corresponde às circunstâncias do lugar e do tempo. Conforme o costume, os religiosos que emitem os votos perpétuos fazem a promessa de permanecer na Congregação
mesmo diante das maiores dificuldades. (C 192)
CM 94

138

Documento da profissão
O documento de qualquer profissão quer anual quer
perpétua, assinado pelo próprio professo e, ao menos, por aquele diante do qual ela foi emitida, deve ser conservado no arquivo da Congregação. (C 192)
CM 95
CaPÍtULO VI
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Institutos próprios de estudos
Os institutos próprios de estudos são erigidos pelo imediato superior maior com o consentimento de seu conselho, obtida a aprovação do superior geral, com voto consultivo
do seu conselho. Não se institua um instituto próprio de filosofia
ou teologia, a não ser que haja todas as condições requeridas,
para a sólida instrução e educação dos estudantes. (C 202)
CM 108

140

Estudos em institutos alheios
Se a Congregação ou sua província não podem ter
institutos devidamente equipados, os alunos sejam encaminhados a uma sede de estudos devidamente estabelecida
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de outra congregação, ou ao seminário maior diocesano, ou a
uma universidade católica. a decisão a esse respeito cabe ao
imediato superior maior com voto deliberativo do seu conselho. (C 202)
OT 7; CM 112
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Casas de estudos
Os superiores providenciem ter casas adequadas de
estudos, inclusive interprovinciais ou internacionais,
próximas dos estabelecimentos de estudos que os nossos
coirmãos frequentam. tais casas sejam organizadas de tal
modo que ofereçam boas condições não somente para os
próprios estudos, mas também para a formação espiritual e
apostólica própria da nossa Congregação. (C 202)
CM 108

142

Direito de instituição de casas de estudos
as casas de estudos são instituídas, transferidas ou
supressas pelos imediatos superiores maiores, com o
consentimento do seu conselho. (C 202)
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Instruções para as casas de estudos
as instruções oportunas que devem reger os institutos próprios e as casas de estudos são elaboradas
por uma competente comissão e pelo prefeito da formação
com a ajuda de peritos, e são aprovadas pelo imediato superior maior com o voto consultivo do seu conselho (C 202)
CM 109

144

Prefeitos dos estudantes
Cada comunidade de estudantes é confiada aos cuidados de um prefeito próprio, que é nomeado pelo
imediato superior maior com o consentimento do seu conselho. Esse prefeito, à maneira de mestre de noviços, dirige
os seminaristas em tudo o que se refere à disciplina, saúde,
cumprimento dos deveres religiosos e em tudo que pertence
à vida comum e à formação espiritual. Faz parte também,
ordinariamente, do dever do prefeito dos estudantes ajudálos na realização dos estudos. Nas casas pequenas esse cargo
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pode conciliar-se com o cargo de superior local. (C 203)
CM 114-115
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Outros moderadores
Em caso de necessidade, principalmente onde a Congregação tem instituto de estudos próprio, sejam nomeados também outros moderadores, como o reitor e o prefeito de estudos, bem como professores capacitados, escolhidos
na forma estabelecida pelos Estatutos da província. (C 203)
RF 133

146

Diretor espiritual
ao menos, para as casas maiores de estudos, seja nomeado pelo respectivo superior maior com o consentimento do seu conselho, um diretor espiritual que, além das
instruções e exortações comunitárias, preste a cada um dos
seminaristas a ajuda, para o progresso no caminho da perfeição no foro estritamente interno, tanto sacramental como
relacionado com assuntos da consciência. (C 203)
RF 136; CM 115

147

Relatório sobre os seminaristas
todos os anos o prefeito dos estudantes faça, por
escrito, um relatório acerca da índole, os costumes e
os progressos nos estudos de cada um dos seminaristas, e o
envie ao apropriado superior maior. (C 203)
CM 118

148

Solicitude dos superiores maiores
Os superiores maiores procurem visitar pessoalmente
acima de tudo os institutos e as casas de estudos, vigiar
cuidadosamente o ensino que é ministrado aos seminaristas, no
aspecto científico ou eclesiástico, e informar-se, com exatidão,
da piedade, do espírito e do progresso deles. (C 203)
CM 119
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Suplemento do ensino médio
Se os seminaristas não obtiveram a conveniente instrução na língua latina, na doutrina cristã ou outras
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matérias, cabe aos superiores providenciar, que estas deficiências sejam oportunamente supridas. (C 205)
CDC 249; OT 13; RF 156; CM 121
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Ensino pastoral
Os seminaristas sejam instruídos naquilo que de modo
particular está relacionado com o sagrado ministério,
sobretudo na catequese e na pregação, no culto litúrgico e na
administração dos sacramentos, nas obras de caridade, no dever de ajudar os transviados e ateus e nas demais tarefas pastorais. Sejam cuidadosamente formados na doutrina de direção
espiritual. Sejam também instruídos no uso dos subsídios que
podem ser oferecidos pelas ciências pedagógicas, psicológicas
e sociológicas. Se tais disciplinas não são ministradas no seminário ou na instituição de ensino que os nossos seminaristas
frequentam, é dever dos superiores que sejam supridas de outro
modo. (C 208)
OT 19-20; CM 124
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Práticas apostólicas
No decorrer dos estudos os superiores reservem alguns períodos, principalmente durante as férias, para
as práticas em diversas áreas do apostolado. Essas práticas
devem realizar-se metodicamente, sob a orientação de moderadores peritos no apostolado, e devem servir igualmente para verificar a vocação.
OT 12, 21
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Ministério diaconal
Com o objetivo de alcançar a maturidade e comprovar
a própria vocação e preparação apostólica, depois de
cumprido o currículo teológico, os seminaristas podem, por um
ano ou mais, exercer as funções de diáconos, de acordo com a
decisão e orientação do seu superior maior, tomadas com o voto consultivo do seu conselho. (C 208)
OT 12; RF 74-75
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Diaconato permanente
Caso isso seja exigido pelas condições, principalmente
onde se faz sentir muito a falta de sacerdotes, deve-se
possibilitar aos irmãos religiosos – cumpridas as exigências da
lei – que, tendo obtido a adequada educação, eles se dediquem
ao trabalho pastoral como diáconos permanentes. (C 208)

154

Ano pastoral
Os superiores podem, prudentemente, introduzir o
ano pastoral, durante o qual os sacerdotes jovens se
dedicarão aos estudos pastorais e ao trabalho nas paróquias,
sob a orientação das pessoas experientes. (C 208)
RF 124

155

Estudos e vida religiosa
Os educadores e os próprios estudantes procurem que o
estudo e a vida religiosa mutuamente se ajudem e se
unam harmoniosamente. Os superiores podem por algum tempo dispensá-los de algumas atividades comunitárias, todas as
vezes que isso pareça necessário, para se dedicarem aos estudos. (C 209)
CM 111
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Vida comum e disciplina
Nas casas de estudos deve reinar uma perfeita vida
comum, cujo apoio eficaz é a cuidadosa observância
da disciplina. Essa disciplina, contudo, seja introduzida de tal
modo que os seminaristas a aceitem por uma convicção íntima, e por razões sobrenaturais, como o meio necessário para
adquirir o domínio de si mesmos. (C 209)
OT 11; CM 110
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Conveniente liberdade
aos seminaristas deve ser concedida de vez em quando certa liberdade quanto ao tempo e modo da oração
e quanto à observância da disciplina. Com efeito, os jovens
crescem na maturidade e na responsabilidade quando neles se
deposita a confiança e quando se lhes concede a conveniente
liberdade.(C 209)
GE 1; OT 11
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CaPÍtULO VII

FORMAÇÃO DOS IRMÃOS RELIGIOSOS

158

Formação após o noviciado
Os irmãos religiosos não sejam destinados logo após o
noviciado, a exercer cargos e deveres maiores e mais
pesados na Congregação ou fora dela, mas seja-lhes
proporcionada uma formação tanto espiritual e doutrinal, como
profissional e apostólica, segundo a capacidade intelectual e
índole de cada um, em casas adequadas da Congregação ou
fora da Congregação. O tempo e o modo dessa formação sejam
definidos pelos Estatutos provinciais. (C 215)
PC 18

159

Moderador dos irmãos religiosos
Cada província tenha um moderador dos irmãos religiosos, nomeado do mesmo modo que o prefeito dos
estudantes, dotado de boas qualidades que, por um período de
ao menos três anos depois da primeira profissão, dirija a
formação especial e instrução dos irmãos religiosos. (C 215)
CaPÍtULO VIII
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FORMAÇÃO CONTINUADA

Reuniões mensais
Uma vez por mês os coirmãos se reúnam para abordar
e resolver questões de teologia, de liturgia e de outras
ciências eclesiásticas. Nessas reuniões sejam discutidas as
ideias e principais tendências da sociedade humana e aqueles
assuntos de maior importância que são ventilados pelos meios
de comunicação social. além disso, nessas reuniões trate-se dos
livros novos de maior importância, das necessidades, exigências e determinações da Igreja, das instituições e boas obras que
existem em outros lugares e podem ser utilmente introduzidas
na nossa comunidade. Os superiores procurem, principalmente
onde não se podem realizar tais reuniões, que os coirmãos
frequentem as reuniões do clero diocesano. (C 216)
CM 139-140
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Tarefa do prefeito de formação
a proposta e a preparação de materiais para tais reuniões pertencem ao prefeito de formação. Cabe também a ele organizar encontros provinciais e interprovinciais
dos coirmãos que trabalham em vários setores do apostolado.
(C 216)

162

Bibliotecas e museus
Os superiores devem se empenhar para que em cada
casa haja à disposição dos coirmãos periódicos úteis e
necessários, e bibliotecas bem organizadas. Colecionem-se
também, prudentemente, os objetos que devem ser preservados
nos museus da Congregação. (C 216)
CM 141-142
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RELAÇÕES PARA COM A AUTORIDADE ECLESIAL
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Decretos da Santa Sé
Cada superior deve promover entre seus súditos o
conhecimento e o cumprimento dos decretos da Santa Sé, principalmente daqueles que dizem respeito aos religiosos. (C 220)
CDC 592 §2; CM 487

164

Ministério pastoral
Cuidem os superiores que os coirmãos por eles designados, com a observância da disciplina religiosa, prestem seu ministério de boa vontade, sobretudo na diocese em
que residem, quando solicitados pelos bispos ou pelos párocos
para acudir às necessidades do povo, quer dentro quer fora das
igrejas ou oratórios públicos próprios. (C 223)
CM 489
CaPÍtULO II

165

ESTRUTURA DA CONGREGAÇÃO

Vice Província
À Vice Província aplicam-se as normas do direito universal e as próprias da Congregação, com a exceção
de: admissão dos candidatos aos votos perpétuos e número de
delegados ao capítulo geral definidos em C 260/8. (C 226)

166

Residência
Chama-se residência a casa que não está instituída
canonicamente, na qual residem e trabalham somente
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um ou dois coirmãos pertencentes a alguma comunidade local,
por determinação do superior maior e consentimento do seu
conselho, a título de exceção e em razão da verdadeira
necessidade. O superior geral pode submeter imediatamente a
si uma residência, como também uma casa. (C 229)
CM 719
CaPÍtULO III

167

SUPERIORES

Monitor
Cada superior designe para si um monitor que vele
pelo seu modo de vida e, sendo necessário, o admoeste. (C 236)
CM 498

168

Superior maior
Para o múnus de superior maior não se deve escolher
coirmãos que já completaram 75 anos de idade. (C 238)

169

Superior local
Para o múnus de superior local seja nomeado normalmente um sacerdote com três anos completos da
profissão perpétua. (C 239)
CDC 623

170

Critérios de escolha
Os coirmãos não hesitem em escolher, para o governo
e para cuidar do bem comum e universal, as melhores
pessoas que sejam dotados de adequadas qualidades. (C 239)
CM 504

171

Responsabilidades
Os superiores locais não se ausentem da casa, o
superior do vicariato do seu vicariato ou os superiores
provinciais da sua província, por um tal período de tempo que
cause prejuízo aos coirmãos e à vida religiosa. O período máxi-
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mo de tempo de ausência dos superiores da sua casa, do seu
vicariato ou da sua província deve ser determinado nos
Estatutos provinciais ou do vicariato. Não aceitem também
tarefas que impeçam cumprir devidamente o seu ofício. Cuidem assiduamente do bem comum. No cumprimento dos seus
muitos trabalhos, além dos seus conselheiros, consultem também outros, principalmente peritos no assunto. (C 241)
CDC 629; CM 509, 515

172

Permanência no cargo
todo superior deve permanecer no cargo com todas
as faculdades que lhe foram concedidas, até que o
sucessor assuma o seu cargo, ainda que o prazo determinado
já tenha decorrido. (C 241)
CM 508

173

Limitação do mandato de superior
O coirmão que já permaneceu sem interrupção no
cargo de superior local ao menos por nove anos, embora em lugares diferentes, não seja logo em seguida nomeado para o cargo de superior local, a não ser em caso de necessidade, depois de obtida a confirmação do superior geral,
após obter o consentimento do seu conselho. (C 241)
CDC 624 §2

174

Designação do visitador
O superior maior, se estiver impedido de fazer pessoalmente a visita, na designação do visitador delegado
peça o consentimento do seu conselho, se deseja escolhe-lo
fora do grêmio dos seus membros. Se, se tratar, porém, de
escolher o visitador do grêmio do conselho ou somente para
alguma casa, ou assunto particular, o superior pode designá-lo
por alçada própria. (C 243)
CM 712

175

Perguntas e respostas
O visitador tem o direito e o dever de interrogar os
coirmãos que julgar necessário e de obter deles as
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informações necessárias para a visitação. todos os coirmãos
são obrigados a responder de acordo com a verdade e em
espírito de caridade. Ninguém tem o direito de desviá-lo de
qualquer forma dessa obrigação, ou de impedir de outra forma
que se alcance o objetivo da visitação. (C 243)
CDC 628 §3; CM 715

176

Protocolo da visitação
O visitador faça, no livro das visitações, o protocolo
da visitação feita e inscreva nele as oportunas disposições que só permanecem em vigor até a próxima visitação, a
não ser que sejam legalmente confirmadas. O visitador leve
uma cópia do protocolo e igualmente faça por escrito observações a respeito do que percebeu de bom ou mau na casa, para
apresentar um relatório ao superior que o delegou ou ao seu
conselho. Guarde prudentemente a necessária discrição e o segredo acerca daquilo que ouviu. (C 243)
CM 718

177

Ajuda do superior provincial
No tempo da visita geral o superior da província abstenha-se de decisões de maior importância e ajude o
visitador a cumprir a sua incumbência do melhor modo possível. (C 243)

178

Iniciativa própria e obediência
Os superiores se esforcem por ajudar os coirmãos para
que eles saibam conjugar a humildade e a perfeita
obediência com a iniciativa própria. (C 61)
DE 25.01.1911

179

Exemplo de vida
Os superiores sejam para os coirmãos um exemplo de
vida intimamente unida a Deus, de amor à Igreja e à
Congregação, de observância religiosa, de zelo apostólico, de
mútua estima e de cooperação fraterna tanto na oração quanto
na ação. (C 64)
CM 516
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Características do procedimento dos superiores
todos os superiores:
1) cuidem continuamente de cumprir fielmente o múnus que lhes foi confiado, cientes de que deverão
prestar contas a Deus de sua gestão (Lc 16,2);
2) vigiem cuidadosamente pela fiel observância das
Constituições, do Diretório e dos Estatutos e pela
execução das ordens;
3) distribuam os cargos e os deveres de tal modo que
os dotes, a ciência ou a arte de cada um se desenvolvam e produzam para a Igreja de Cristo os
maiores frutos;
4) exerçam a sua autoridade de tal maneira que seja
flexível, onde for necessário, seja firme quando as
circunstâncias o exigirem, seja clemente e sempre
aberta e sincera;
5) examinando com esmero as opiniões e os projetos
dos coirmãos e aceitando as sugestões com gratidão, favoreçam a deliberação comum a respeito
das questões apresentadas;
6) exijam de todos que a seu tempo, prestem conta
da vida externa e do cumprimento dos deveres;
7) cuidem para que os coirmãos sejam devidamente
informados acerca do estado, da vida e da atividade da Congregação, da província, do vicariato e
da própria casa, para que seja fomentada a união
fraterna e seja promovida mais eficazmente a cooperação de todos, para o bem comum;
8) procurem, quanto puderem conquistar e conservar a benevolência das pessoas de fora e mostrarse agradecidos aos benfeitores;
9) cada um, segundo o seu ofício, esforce-se, com
toda a diligência, para que em toda a Congregação,
nas províncias, nos vicariatos e nas casas a vida se
harmonize perfeitamente conforme o Evangelho e
as leis das Constituições, aumente a disciplina religiosa, o fervor e o zelo, para que os bens temporais
sejam devidamente administrados, para que flores-
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çam os estudos das letras e os trabalhos aceitos
para a glória de Deus e a salvação das almas, para
que as casas, as províncias, vicariatos e a própria
Congregação se conservem em bom estado, cresçam em perfeição, a fim de que a Congregação
cresça em número e em mérito.
Lc 16,2; CM 518

181

Uso do carimbo
O carimbo da Congregação, que é utilizado pelos
superiores e por outros oficiais da Congregação, traz
a efígie da Santíssima Virgem Maria Imaculada segurando
um lírio na mão direita, esmagando com o pé a cabeça da
serpente, com uma inscrição na moldura definindo o título do
respectivo cargo.
CM 781, 783
CaPÍtULO IV

182

CONSELHOS E CONSELHEIROS

Presença dos conselheiros
tanto nas eleições e nomeações como nas questões de
maior importância, o presidente convide todos os
conselheiros que, uma vez convidados, são obrigados a estar
presentes, a não ser que haja uma causa grave que os escuse.
(C 246)
CM 520

183

Validade das decisões
Para a validade das decisões do conselho é necessário e suficiente que esteja presente a maior parte dos
conselheiros, sob a presidência do superior ou do seu vigário.
Numa situação extraordinária, por ordem do superior ou com
o seu consentimento presumido, o conselho pode ser
convocado pelo vigário. (C 246)
CM 521
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Procedimentos nas eleições ou nomeações
as eleições ou as nomeações façam-se em conselho
pleno; a não ser que o caso seja muito urgente, é
preferível adiá-las, até que todos possam estar presentes no
conselho. Porém, se algum dos conselheiros não puder tomar
parte nalguma eleição ou nomeação que se deva fazer,
escolha-se pelo conselho, em seu lugar, outro coirmão de
votos perpétuos. (C 246)
CM 522

185

Peritos a serem chamados
além dos conselheiros, o superior pode também
chamar à sessão do conselho outros coirmãos peritos
nos assuntos em questão, mas sem direito de votar. (C 246)
CM 523

186

Reuniões do conselho
O conselho seja convocado, ordinariamente, uma
vez por mês; além disso, todas as vezes que parecer
necessário ou útil ao superior ou à maioria dos conselheiros.
(C 246)
CM 526

187

Modo de proceder
Nas sessões do conselho, os assuntos sejam tratados
de tal modo que cada um, segundo a sua ordem, possa
manifestar livremente seu parecer. Será prudente que o superior, tendo apresentado a questão, ele mesmo se abstenha de
declarar a sua opinião, antes de ouvir os pareceres e as razões
dos outros até o fim. (C 246)
CM 527

188

Necessidade de informação
Os superiores informem seus conselheiros não somente daquilo que, por ofício eles devem saber, mas
também daquilo que pareça útil e oportuno que se saiba;
portanto mostrem-lhes cartas, escritos e outros documentos
que pertencem ao assunto sobre qual versa a deliberação, para
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que, bem informados, possam elaborar de forma adequada a
sua opinião. (C 246)
CM 528

189

Protocolos e atas
Os protocolos ou as atas do conselho sejam redigidas pelo secretário e assinados pelos membros presentes e pelo próprio secretário. (C 246)
CM 529

190

Promulgação das decisões e dever de discrição
Compete somente ao presidente o direito e o dever
de promulgar as decisões tomadas pelo conselho, e
antes de promulgação não é lícito comunicá-las a ninguém;
nem, depois da promulgação, é permitido revelar algo daquilo que foi tratado no conselho, que possa lesar a autoridade ou a caridade; sobretudo, é rigorosamente proibido divulgar aquilo que alguém disse a respeito de alguma pessoa,
o que julgou ou em quem deu o voto. (C 246)
CM 530

191

Vacância no cargo de superior geral ou da província
Se a vacância no cargo de superior geral ou provincial
ocorrer no primeiro ano do seu governo, é preciso convocar o capítulo eletivo extraordinário com o objetivo de eleger o superior para o término do mandato e para a eventual
complementação do conselho. (C 246, 286, 291)

192

Solicitude pelo bem comum
Cada conselheiro deve esforçar-se para que, juntamente com o superior e em dependência dele, seja preservada a disciplina e a observância, incrementados o espírito religioso, a piedade e o zelo, fomentados os trabalhos científicos e
as obras próprias da Congregação; fortalecida a caridade fraterna e a concórdia; demostre solicitude para que os deveres sejam
bem cumpridos, os bens devidamente administrados; estimule à
perfeição e ao progresso, em tudo e, segundo suas forças, promova o bem comum e o crescimento da Congregação. (C 249)
CM 533
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Cooperação com o superior
Prestem fidelidade, obediência e reverência ao superior; estejam unidos entre si e com ele na maior caridade; sustentem a autoridade dele pela palavra e pelo exemplo;
informem-no de tudo aquilo que diz respeito ao seu cargo;
quando lhes for pedido o consentimento ou o parecer, deem-no
com a devida reverência, fidelidade e sinceridade; quando
discordarem dele, exponham-lhe livremente as suas razões
com a devida modéstia e humildade; mas, depois que a decisão
já foi tomada, deixando de lado a própria opinião, na medida
do possível empenhem-se com toda a alma pela sua execução;
acautelem-se de usurpar alguma parte do governo, não sejam
levados pela preferência de algum dos coirmãos ou de alguma
questão, mas sejam em tudo verdadeiros amantes do bem
comum. (C 249)
CM 534

194

Substituto do superior
O conselheiro que substituir o superior impedido temporariamente de desempenhar as suas funções acautele-se de não introduzir quaisquer mudanças sem ter ouvido o
superior, a não ser em caso de verdadeira necessidade. Se
houver urgência, peça o voto dos demais conselheiros e não
proceda contra a maioria dos votos. (C 249)
CM 536

195

Dependência do superior
Os conselheiros gerais, provinciais e do vicariato, no
exercício do seu múnus, dependem diretamente do
seu superior geral, provincial ou do vicariato, e em tudo o
mais dependem do superior da casa. (C 249)
CM 537

Estrutura e governo

223

CaPÍtULO V

196

SECRETÁRIOS E ARQUIVOS

Eleição dos secretários
Os secretários são nomeados: o geral, pelo superior
geral; o provincial pelo superior provincial; o do
vicariato pelo superior do vicariato e o local, pelo superior
local, com o consentimento do respectivo conselho. (C 250)

197

Obrigações dos secretários
São obrigações dos secretários:
1) guardar fielmente no arquivo os documentos, as
atas e as correspondências adequadamente dispostos e devidamente fechados, às correspondências
existentes adicionar em tempo oportuno as novas e
possuir de tudo um catálogo, isto é, um inventário
devidamente organizado;
2) participar das reuniões do conselho, lavrar os
protocolos ou as atas, bem como assiná-los após o
superior e os conselheiros presentes na reunião;
3) por ordem e em nome do superior redigir as cartas
e demais documentos que dizem respeito aos
assuntos da Congregação, submetê-lo à aprovação ou à assinatura do superior e guardar as suas
cópias; num registro anotar as cartas enviadas e
recebidas;
4) manter um registro anualmente renovado dos recursos humanos, no qual deve estar assinalado o
nome, o sobrenome, os nomes dos pais, data e o lugar de nascimento e da profissão de cada coirmão,
os estudos feitos, as qualidades e aptidões práticas,
o cargo exercido e as tarefas executadas, bem como
outros dados úteis à administração;
5) os secretários geral, provincial e do vicariato devem igualmente possuir uma relação das casas
atualizada todos os anos na qual devem estar assinaladas todas as informações relacionadas com as
próprias casas, úteis para a sua administração, bem
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como os membros que pertencem a cada uma delas
e as tarefas por eles cumpridas;
6) manter outros livros necessários ou úteis para a
administração;
7) redigir a crônica da casa, da província do vicariato
ou da Congregação; além disso, cabe ao secretário
geral, sob a orientação do superior geral e do seu
conselho, redigir os anais da Congregação;
8) dar aos conselheiros as necessárias explicações e
informações acerca de tudo aquilo que se conserva no arquivo e se refere aos assuntos examinados
pelo conselho. (C 250)

198

Preservação do segredo
Os secretários devem guardar rigoroso segredo
acerca de tudo aquilo que lhes foi confiado, tanto no
conselho como fora dele.(C 250)
CM 546

199

Guarda de documentos
Sejam guardados e conservados os seguintes dossiês
e documentos:
1) no arquivo geral, os que se referem à Congregação
como tal, bem como cópias das atas e documentos
de maior importância que se relacionam com cada
uma das províncias e casas e outros documentos
desse gênero que interessam para que sejam conservados especialmente para a Congregação;
2) no arquivo provincial e do vicariato os que se referem à província e ao vicariato, e também as cópias de documentos de maior importância que se
referem a cada casa e instituição, além de documentos importantes de cada um dos membros da
província ou do vicariato, de que eles não necessitam para uso próprio;
3) no arquivo local os que se referem à casa e às
instituições, bem como tudo aquilo que é importante do ponto de vista legal ou histórico.
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além disso, em cada arquivo conservem-se as determinações e outros documentos desse gênero que de qualquer
forma são ou possam ser úteis. (C 251)
CM 539

200

Escritos sigilosos
Os escritos que exigem sigilo e que possam lesar a boa
fama de alguém devem ser guardados no arquivo
comum, mas num armário especial ou num cofre bem fechado,
preservados com o máximo cuidado e todos os anos devem ser
destruídos quanto antes aqueles documentos cuja conservação,
a juízo do superior, já se torna supérflua. (C 251)
CM 543

201

Catálogo de documentos
Com toda a diligência e solicitude seja feito um
catálogo dos documentos que estão guardados no
arquivo, com um breve sumário de cada um dos escritos, que
deve ser renovado todos os anos. tanto o superior como o secretário investiguem cartas ou escritos dispersos ou fora do
lugar; empreguem todos os esforços necessários para que eles
sejam restituídos ao arquivo. Os documentos mais importantes
devem ser preservados em forma de papel. (C 251)
CM 540

No final de cada ano os dossiês e documentos de
202
maior importância em forma de cópias, fotocópias,
microfilmes ou arquivos de computador digitalizados devem
Cópias

ser enviados para preservação também em outro lugar. (C 251)

203

Arquivista
Deve procurar-se que ao menos nos arquivos maiores, para a função de arquivista, seja indicado
alguém outro dos coirmãos, que não seja o secretário. (C 251)

204

Envio de publicações
todos os membros da Congregação têm a obrigação
de enviar à biblioteca geral em Roma, todas as publi-
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cações (na versão impressa e eletrônica, se for possível), referentes à Congregação, seus membros, história, espiritualidade,
missão etc. Igualmente solicita-se a todos que enviem outras
publicações, especialmente com a temática mariana e mariológica. Enviem também um índice anual de todos os textos
publicados pelos membros da Congregação. (C 251)
CaPÍtULO VI

205

ELEIÇÕES

Direito do voto na província
Os membros da administração geral conservam o
direito de voto na província própria e, tendo oportunidade, podem valer-se desse direito. O conselheiro geral, procurador geral, o secretário geral e o ecônomo geral – durante
o exercício do seu mandato – não podem ser ao mesmo tempo
eleitos para o cargo de superior maior da província ou de
conselheiro da província. (C 252)
CM 613

206

Direito de voto fora da própria província ou
do vicariato geral
aqueles que têm o direito de votar e de serem eleitos,
se estão trabalhando fora da sua própria província ou
vicariato geral, e são residentes no lugar por mais de 12 meses,
participam da votação e são elegíveis para os encargos da
província ou vicariato geral em que trabalham. (C 252)

207

Perda do direito de voto
Não podem votar nem ser votados:
1) aqueles que apresentaram aos superiores pedido
formal de exclaustração ou de secularização, ou
obtiveram indulto de exclaustração;
2) aqueles que foram privados desse direito pelo
direito universal, ou pelo direito próprio ou por
um decreto do superior.
Se alguém dos supracitados for admitido à votação, seu
voto é nulo, mas a eleição é válida, a não ser que se conste
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que, descontado esse voto, o eleito não tenha alcançado o
número requerido de sufrágios. (C 252)
CM 614

208

Convocação
O presidente com a preservação do modo, tempo e
lugar, convoque todos aqueles que devem ser convocados para realizar a eleição. (C 253)
CM 615

209

Voto do doente
No caso de que trata em C 254, os escrutinadores, ou
dois conselheiros, se dirigem ao eleitor doente,
recebem o seu voto escrito numa cédula e o depositem numa
urna fechada, juntando-o aos outros votos. (C 254)
CM 616

210

Voto único
Embora alguém tenha, por diversos títulos, o direito
de votar em nome próprio, não pode dar mais que
um voto. (C 255)
CDC 168; CM 617

211

Ninguém de fora
Ninguém de fora do capítulo ou conselho reunido
pode ser admitido à votação; caso contrário, a eleição se torna automaticamente inválida. (C 255)
CM 618

212

Condições para a validade do voto
Para o voto ser válido deve ser:
1) livre; portanto é inválido o voto se o eleitor for
forçado a eleger certa pessoa ou várias pessoas
distintamente, por medo grave ou ardil, direta ou
indiretamente;
2) secreto; a ninguém é lícito manifestar a quem deu
o voto;
3) certo; isto é, que contenha em si a pessoa a ser
eleita, determinada pelo próprio nome e sobre-
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nome ou expressa, com clareza, de outra forma;
pelo que, incerto e portanto nulo seria o voto que
contivesse vários nomes das pessoas a eleger, um
voto ilegível, incompreensível quanto ao seu conteúdo, ou o voto em branco;
4) incondicional; isto é, não sujeito a condição que
diminua ou restrinja a sua eficácia; as condições
colocadas no voto antes da eleição sejam consideradas como inexistentes;
5) determinado; por isso é nulo o voto ambíguo ou
duvidoso;
6) dado para uma pessoa elegível; a não ser que se
postule uma pessoa cuja eleição é proibida por um
impedimento do qual se possa obter dispensa. (C 255)

213

Postulação
Para que na eleição a postulação tenha força, exigemse, ao menos, dois terços dos sufrágios; o voto pela
postulação deve ser expresso pela palavra “postulo”, ou palavra equivalente. ademais, na postulação observe-se o direito
universal. (C 257)
CDC 180 §1, 181; CM 630-631

214

Deveres dos escrutinadores
antes de proceder à eleição, escolham-se por votação os escrutinadores, os quais:
1) cuidem que cada eleitor deposite o voto escrito na
cédula secreta, cuidadosa e individualmente;
2) terminada a coleta dos votos, contem-nos diante
do presidente e verifiquem se o número dos votos
corresponde ao número dos eleitores. (C 257)
CM 623, 653

215

Votação nula
Se o número de votos exceder o número dos eleitores, nada foi realizado, isto é, o escrutínio deve ser
considerado como nulo e não é contado entre os escrutínios
ineficazes, mas deve ser organizada uma nova votação. Pro-
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cede-se da mesma forma se houver demasiadamente poucas
cédulas. (C 257)
CM 624

216

Apuração dos votos
Se o número dos votos corresponde ao dos eleitores:
1) os escrutinadores abram cada uma das cédulas, de
tal modo que o nome do eleito possa ser visto pelo
presidente e pelos próprios escrutinadores e, ao
mesmo tempo, examinem se por alguma razão o
voto de alguém não é nulo;
2) um dos escrutinadores leia claramente cada um
dos votos, de tal modo que todos os eleitores possam ouvir o nome de quem recebeu o voto;
3) enquanto isso o secretário registre, por escrito, os
nomes e sobrenomes daqueles que receberam os
votos, com o respectivo número dos votos;
4) os escrutinadores contem e publiquem quantos
votos recebeu cada um e verifiquem se um deles
tem a maioria requerida dos votos. (C 257)
CM 623, 653

217

Resultado da votação
O presidente anuncia o resultado de cada votação, e
o secretário o registra fielmente. Depois do primeiro
escrutínio ineficaz, proceda-se ao segundo e, se também este
se mostrar inútil, faça-se um terceiro. as cédulas, após cada
escrutínio, sejam destruídas. (C 257)
CM 623, 625

218

Proclamação da eleição
aquele que tiver alcançado o número requerido de
votos seja proclamado eleito pelo presidente. Se o
eleito julgar que não pode assumir o ofício, por razões graves, exponha-as aos eleitores; se estes se recusarem a ratificá-las, procure aceitar em espírito de obediência o ofício
que lhe foi confiado. (C 257)
CM 627
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219

CAPÍTULO GERAL

Preparação
O superior geral, com voto consultivo do seu conselho deve preparar a ordem e a agenda de todo o
capítulo acerca dos assuntos de maior relevância que dizem
respeito a toda a Congregação e enviá-las aos superiores
provinciais e aos superiores dos vicariatos gerais, ao menos,
três meses antes da realização do capítulo geral. (C 259)
CM 663

220

Modo de convocação
a convocação do capítulo é feita seis meses antes de
seu início, por carta circular. O lugar e a data do
capítulo geral, bem como as preces a serem feitas pelos coirmãos em preparação ao capítulo, sejam marcadas pelo superior
geral com o consentimento do seu conselho, após ter consultado cada uma das províncias e os vicariatos gerais. (C 259)
CM 637-638

221

Tempo de realização do capítulo geral ordinário
O capítulo geral ordinário deve iniciar-se num dia
determinado do primeiro trimestre do ano em que
termina o mandato do governo geral. (C 259)

222

Modo de realização do capítulo
No capítulo geral, além do direito universal, observese o que prescrevem as Constituições, o Diretório e as
Instruções acerca do modo de se realizar o capítulo geral
aprovados pelo próprio capítulo. (C 259)

223

Delegados adicionais
além dos dois delegados, cada província que tem
mais de 30 e não além de 60 membros professos,
elege um delegado para o capítulo geral; aquela que tem mais
de 60 e não além de 120 membros professos, elege dois;
aquela que tem mais de 120 membros professos elege três
delegados. (C 260)

224
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Outros delegados
Nos vicariatos gerais, nas casas e residências imediatamente sujeitas ao superior geral, na medida do possível,
faça-se um capítulo ou ao menos uma votação, para eleger os
delegados para o capítulo geral. Escolha-se um só delegado capitular de cada vicariato. Igualmente um delegado deve representar,
ao menos, 10 membros professos perpétuos das casas e residências diretamente dependentes do superior geral. O superior
geral, com o consentimento do seu conselho, é quem decide quais
casas ou residências e de que forma serão ajuntadas. (C 260)

225

Presença dos participantes
todos os que foram convocados são obrigados a
participar do capítulo geral, a não ser que alguém, a
juízo do superior geral, com voto consultivo do seu conselho,
seja legitimamente escusado. Mas para a validade das
decisões requer-se e basta que estejam presentes, ao menos,
dois terços dos convocados. (C 260)
CM 640

226

Presença dos peritos
O presidente tem o direito de convidar para o capítulo,
além dos vogais, também pessoas peritas nos assuntos
a tratar, mas somente o tempo da sua análise e sem direito de
votar. (C 260)
CM 641

227

Exercícios espirituais
No início do capítulo façam-se exercícios espirituais,
ao menos, por um dia. (C 261)
CM 648

228

Confirmação da presença
Na primeira vez em que os capitulares se reúnem na
sala das sessões do capítulo, o secretário geral leia os
nomes deles em ordem alfabética de acordo com uma lista
preparada com antecedência, para que todos saibam da
presença ou ausência dos convocados. (C 261)
CM 651

232
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Escrutinadores e secretário do capítulo geral
antes de tudo, devem ser eleitos pelos capitulares dois
escrutinadores e um secretário, ao qual se pode acrescentar um ajudante. Os secretários não precisam ser necessariamente membros do capítulo. Nessas eleições os votos são recolhidos por dois capitulares designados pelo presidente e é suficiente a maioria relativa de votos. Os escrutinadores e o presidente façam o juramento de cumprir fielmente o seu múnus e de
manter o segredo sobre o transcurso do capítulo. (C 261)
CM 652

230

Dever do secretário
O secretário faça por escrito, com cuidado e fidelidade, as atas completas do capítulo e apresente-as ao
capítulo para serem aprovadas. (C 261)
CM 654

231

Comissões
antes de tratar dos outros assuntos, os capitulares
formem as comissões: uma para examinar a administração dos bens comuns da Congregação e outra, ou várias,
para examinar e ordenar as propostas, os pedidos e observações apresentadas, quer pelos membros do capítulo, quer
por outros coirmãos. (C 261)
CM 644

232

Eleições dos oficiais
as comissões sejam eleitas por maioria relativa dos
votos e cada uma escolha, da mesma maneira entre seus
membros, os presidentes, os secretários e os relatores. (C 261)
CM 645

233

Questões mais importantes
as questões de maior importância que devem ser
abordadas no capítulo geral são, principalmente:
1) quaisquer mudanças nas Constituições e no Diretório, de acordo com o C 307;
2) instituição, circunscrição e supressão de províncias
e de vice províncias, bem como a destinação dos
bens da província ou vice província suprimidas;
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3) instituição e manutenção das instituições que são
de utilidade comum para a Congregação;
4) emissão de instruções e de normas que parecem
oportunas para promover o bem e o progresso da
Congregação e para superar as dificuldades que
sobre ela pesam;
5) estabelecimento de meios oportunos para extirpar
eventuais abusos e vícios, para promover a disciplina religiosa, para renovar o espírito e aumentar o
zelo religioso;
6) estabelecimento de normas para a administração
dos bens, bem como definição do contributo que
se deve pagar em benefício da cúria geral;
7) aceitação e desenvolvimento pela Congregação das
obras que possam, sobretudo em futuro próximo,
ser mais convenientes para a maior glória de Deus
e utilidade da Igreja. (C 263)

234

Apresentação de propostas
No plenário não seja apresentada nenhuma proposta
que não tenha sido examinada e recomendada pela
apropriada comissão. Contudo, a proposta que foi rejeitada
pela comissão, pode ser apresentada no plenário, se for apoiada
por 20% dos capitulares. (C 264)
CM 645
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Modo de discutir
Na discussão deve-se procurar que as exposições sejam
breves, ricas de argumentos e proferidas com calma, e
que não seja repetido o que já foi dito por outros. (C 264)
CM 664

236

Preparação para as eleições
No dia das eleições celebre-se a santa Missa com o
hino Veni Creator; convém, igualmente, que se faça
aos capitulares uma apropriada alocução. (C 266)
CM 648

234
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Juramento dos eleitores
antes de proceder à eleição da administração geral,
todos os eleitores devem se comprometer mediante
juramento, a votar naqueles que reconhecem em Deus como
dignos de serem eleitos. (C 266)
CM 655

238

Promulgação da eleição
O presidente do capítulo, ou se o presidente foi
eleito, o secretário do capítulo, anuncie a eleição e
declare que ela foi realizada de acordo com a lei. (C 266)
CM 657

239

Convocação dos eleitos
Se alguém dos eleitos não estiver presente no capítulo, deve ser imediatamente convocado, mas sem a
interrupção do capítulo. (C 268, 269)
CM 666

240

Atas do capítulo e encerramento
as atas do capítulo sejam lidas publicamente, diante
dos capitulares e, depois de aprovadas, no fim do
capítulo, sejam assinadas por todos. terminado o capítulo,
todos se reúnam para dar graças a Deus. todos os capitulares
guardem prudentemente segredo a respeito do que foi deliberado no capítulo.(C 270)
CM 668

241

Promulgação e correções redacionais das resoluções
Compete ao superior geral promulgar as resoluções do
capítulo, podendo inclusive fazer mudanças redacionais do texto, contudo sem intervir no seu teor. (C 270)

242

Força obrigatória das resoluções do capítulo
as resoluções do capítulo geral obrigam a todos os
coirmãos e permanecem em vigor até o próximo capítulo, no qual, na medida do necessário, sejam submetidas a
uma revisão. (C 270)
CM 669
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CaPÍtULO VIII

243

CAPÍTULO PROVINCIAL

Observância das normas
Na preparação e na realização do capítulo provincial, bem como nas eleições e na análise das questões, devem ser observadas e adequadamente aplicadas as
normas acima fornecidas para o capitulo geral. (C 272)
CM 708

244

Assuntos discutidos no capítulo
Os assuntos mais importantes de que deve ocupar-se
o capítulo provincial são:
1) elaboração e mudanças dos Estatutos provinciais;
2) criação ou supressão de um vicariato provincial;
3) emissão de instruções que pareçam ser oportunas
para o bem e o progresso da província, para promover a disciplina religiosa, para renovar o espírito e
aumentar o zelo, para conseguir vocações;
4) decisões a respeito do empreendimento, do desenvolvimento e da manutenção de obras, especialmente daquelas que servem ao proveito geral;
5) emissão de normas para a administração dos bens,
bem como a definição do tributo a pagar, em benefício da cúria provincial;
6) definição do montante das despesas que os superiores locais não devem ultrapassar sem a permissão do superior provincial;
7) no capítulo provincial que precede o capítulo geral
– o exame das propostas a serem apresentadas ao
capítulo geral. (C 274)

245

Atas do capítulo
Uma cópia do protocolo e das resoluções do capítulo
provincial seja enviada ao superior geral e ao seu
conselho para revisão e aprovação. (C 274)
CM 711
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246

CAPÍTULO LOCAL

Junção de casas
Para que em alguma casa se possa realizar o capítulo
local, requer-se que nela residam, pelo menos, quatro
membros professos. Se nas casas não há quatro membros
professos, os membros destas casas unam-se entre si, ou com
uma casa maior para realizar o capítulo local. Compete ao
superior provincial com o consentimento do seu conselho
determinar quais casas e como se devem unir. (C 275)
CM 747

247

Eleição fora do capítulo
Se as casas que deveriam unir-se estiverem tão distantes uma da outra, que os eleitores tenham dificuldade para reunir-se, as eleições dos delegados ao capítulo
provincial se façam por cédulas que cada casa enviará ao
conselho provincial. Cada um dos eleitores dessas casas escreva numa cédula o nome e sobrenome da pessoa, a quem quer
dar o voto, feche-a bem e numa reunião com o superior da casa
deposite-a, juntamente com os outros, num envelope comum
que seja colado pelo superior na presença de todos e enviado
ao conselho provincial. O superior provincial ou o seu substituto, abra as cédulas, na presença de pelo menos dois conselheiros, promulgue o nome e sobrenome dos eleitos e, quando
necessário, cuide que se faça uma nova eleição. (C 275)
CM 748

248

Propostas ao capítulo provincial
aos delegados eleitos para o capítulo provincial, os
coirmãos podem recomendar por escrito, as questões,
seus pedidos, desejos e projetos que reconhecerem no Senhor
como oportunos para serem apresentados no capítulo
provincial. (C 275)
CM 750

249
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Segunda sessão do capítulo local
antes da sessão eletiva do capítulo provincial, o capítulo local tenha uma segunda sessão, na qual
conforme determinações dos Estatutos provinciais, sejam recolhidos os votos dos coirmãos para a votação consultiva
antecedente à escolha do superior provincial. (C 275)
CaPÍtULO X

250

CONVENTOS

Participantes do convento geral
Do convento geral, além da administração geral,
participam os superiores das províncias e vice províncias ou os seus respectivos substitutos (vigários), os superiores dos vicariatos gerais bem como os coirmãos dotados
de maior experiência e perícia em diversas áreas da vida
religiosa ou da atividade apostólica, de acordo com o
assunto, destacados pelos superiores das províncias ou dos
vicariatos gerais e aprovados pelo superior geral com voto
consultivo do seu conselho. (C 276)

251

Participantes do convento provincial
Do convento provincial além da administração da
província, participam os superiores das casas e eventualmente também seus vigários bem como representantes das
diversas obras da província, designados pelo superior provincial com o voto consultivo do seu conselho, de acordo com
as normas dos Estatutos provinciais. (C 277)
CaPÍtULO XI

252

GOVERNO GERAL

Trabalho para o bem da Congregação
O superior geral consulte frequentemente os seus
conselheiros a respeito dos assuntos da Congregação; comunique-se frequentemente com os superiores,

238

DIREtóRIO – PaRtE VI

principalmente das províncias e dos vicariatos gerais;
conforme a necessidade, dê ordens oportunas que sejam
válidas até que ele próprio as revogue, ou até que deixe o
cargo, e não deixe também de dirigir-se aos coirmãos por
cartas ocasionais. (C 280)
CM 675

253

Mudanças no conselho geral
Depois da morte ou da renúncia do superior geral, seu
vigário assume o pleno governo da Congregação que
exerce até o próximo capítulo geral ordinário, observando as
normas do D 190. No ofício vacante do vigário geral ou de
outros conselheiros, são eleitos outros pelo superior geral e seu
conselho, para completar o sexênio. (C 286)

254

Procurador geral
a Congregação deve ter um procurador geral, para
resolver os assuntos nas repartições da Santa Sé. (C
282, 283)
CM 684

255

Nomeação do procurador
O procurador geral é nomeado pelo superior geral
com o consentimento do seu conselho, para um sexênio. O ofício de procurador geral pode ser exercido por um
dos conselheiros. (C 282, 283)
CM 685

256

Dependência do superior geral
O procurador não aceite nenhuma questão para resolver a não ser por ordem ou com o conhecimento do
superior geral, e a ele transmita, fielmente, todos os rescritos da
Santa Sé, que dizem respeito à Congregação. (C 280)
CM 686-687

257

Ecônomo geral
O ecônomo geral é nomeado pelo superior geral, com
o consentimento do seu conselho, por um período de
seis anos. Pode ser escolhido para ecônomo geral um dos
conselheiros. (C 282, 283)

258
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Postulador geral e vice postuladores
a Congregação tenha também um postulador geral,
cujo múnus é promover as causas de canonização e
cuidar delas junto com a Sé apostólica. Fora de Roma,
prestem-lhe ajuda os vice postuladores. (C 283)

259

Nomeação do postulador e dos vice postuladores
O postulador geral é designado pela Congregação da
causa dos Santos por proposta do superior geral, após
obter o consentimento do seu conselho; os vice postuladores,
por sua vez, são nomeados pelo postulador geral. (C 283)
CaPÍtULO XII

260

GOVERNO PROVINCIAL

Votação geral consultiva
O superior provincial é eleito pelo capítulo da província. todos os membros da província que gozam de voz
ativa participam da votação geral consultiva que antecede a
escolha do superior provincial pelo capítulo da província. Os
votos de cada um dos coirmãos são enviados ao capítulo
provincial conforme os Estatutos provinciais. (C 275, 287)

261

Abertura dos votos
No capítulo provincial, todos os votos, depois de
reconhecida sua validade, são recolhidos pelos escrutinadores, são contados e são abertos e os nomes dos votados
são lidos publicamente. (C 287)

262

Eleições no capítulo
Pode haver quatro votações no capítulo para a
eleição do superior provincial. Se nas três primeiras
votações ninguém obteve a maioria absoluta de votos, no
quarto escrutínio têm direito a voto passivo, apenas aqueles
dois candidatos que na votação precedente obtiveram a maioria relativa de votos; no entanto eles não têm direito ao voto
ativo. Se em consequência dessa última votação ambos
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obtiverem número igual de votos, deve-se proceder de acordo com C 268. (C 287)

263

Perda do cargo de superior provincial
a privação ou o afastamento do cargo de superior provincial podem ser realizados pelo superior geral, após
obtido o consentimento do seu conselho, a pedido do conselho
provincial, ou ao menos após ouvida a sua opinião, ou também
pelo capítulo provincial, se a sua decisão for confirmada pelo
superior geral, tendo obtido o consentimento do seu conselho,
observando as normas do direito universal. (C 291)
CM 693
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Perda do cargo de conselheiro
Para aceitar a renúncia do cargo de conselheiro provincial tem direito o superior da província após obter o
consentimento do seu conselho; contudo a privação ou o seu
afastamento não surte nenhum efeito se não forem confirmados
pelo superior geral com o consentimento do seu conselho e com
a observância das normas do direito universal. (C 291)
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Mudanças na composição da administração
Em caso de vacância do ofício do superior provincial,
assume a administração da província o seu vigário e a
exerce até o fim do sexênio, observando a norma do D 191.
Para o ofício vacante do vigário provincial ou de algum dos
conselheiros, é escolhido outro coirmão para completar o sexênio, pelo superior provincial e seu conselho. (C 290)
CaPÍtULO XIII
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GOVERNO LOCAL

Número maior de conselheiros
O superior provincial, tendo ouvido a opinião do seu
conselho, pode decidir que o conselho da casa seja
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constituído por um número maior de membros de votos
perpétuos que residem em determinada casa. (C 296)
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Exemplo do superior
O superior local preceda a todos os coirmãos pela
obediência aos superiores maiores, a quem trate como
representantes de Cristo e lembre-se de que do adequado e
diligente cumprimento do seu ofício depende grandemente o
bem e o progresso de toda a comunidade, da qual terá que
prestar contas a Deus. (C 296)
CM 731
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O cuidado primordial do superior
O seu primeiro cuidado seja apoiar, animar e promover toda a comunidade, com a oração e os santos
desejos, com a generosidade, com seu fervor, sua devoção e
seu exemplo. (C 296)
CM 732
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Busca da união e concórdia
Com toda a diligência fomente a união fraterna entre
os coirmãos e não tolere entre eles mútuas
desavenças e dissensões; se algo disso acontecer, procure que
os desavindos se reconciliem e façam as pazes. (C 296)
CM 733
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Desvelo paternal
Converse com os seus subordinados frequentemente e
com grande caridade; atenda, com paternal cuidado,
as suas necessidades, não somente do corpo, mas muito mais
espirituais; defenda-os de tudo aquilo que os possa prejudicar
tanto em casa, como fora, quer prevenindo o mal, quer
aplicando o oportuno remédio se algum mal acontecer. (C 296)
CM 735
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Informações a respeito dos coirmãos
O superior local informe o superior provincial a
respeito dos singulares dotes dos membros da casa a
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fim de que eles sejam encaminhados para atividades e deveres
mais adequados a eles. (C 296)
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Tarefas especiais
Os superiores locais cuidem:
1) que os deveres confiados aos coirmãos, na medida do possível, sejam cumpridos e bem executados;
2) que os coirmãos possam ir ter com o superior e
lhe possam expor suas necessidades, dificuldades, projetos e desejos;
3) que se faça ordinariamente, ao menos a cada mês,
uma conferência espiritual aos coirmãos;
4) que ao menos uma vez por ano todos os coirmãos
leiam integralmente as Constituições, o Diretório
e os Estatutos da província. (C 296)
CM 738
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Relatório sobre a situação da casa
Cada ano, segundo a fórmula usada na Congregação,
o superior local envie o relatório do estado da casa
ao superior provincial, através de documento assinado por
ele e pelo seu conselho. Os conselheiros, por sua vez, em
separado, escrevam ao superior provincial todas as vezes que
tiverem algo de especial a comunicar-lhe. (C 296)
CM 744
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Informações ao sucessor
O superior que deixa o cargo, transmita ao seu sucessor os inventários da casa, dê-lhe as informações
oportunas e manifeste-lhe sinceramente tudo aquilo que possa
contribuir para o bom governo da casa ou para a administração
dos negócios e das obras. (C 296)
CM 729
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CaPÍtULO XIV

ECÔNOMOS E ADMINISTRAÇÃO DOS BENS

275

Administração dos bens
Por administração dos bens entendam-se: aquisição,
permuta, aluguel, investimentos, modificação, construção e reformas, bem como alienação dos bens (conf. CDC 1254
§ 1; D 14). a administração é ordinária quando diz respeito a
ações relacionadas com o funcionamento diário das unidades
jurídicas da Congregação e unidades confiadas a ela, regulado
pela sistemática aprovação do orçamento pelo superior
competente ou quando não ultrapassa a soma definida pela lei;
quaisquer outros empreendimentos, inclusive com o valor final
orçado, são consideradas como administração extraordinária.
1) a soma limite para a administração ordinária é a
importância definida pelo superior geral com a
aprovação do seu conselho. Essa importância é
estabelecida para os respectivos países a cada três
anos.
2) a administração extraordinária envolve:
a. alienação (CDC 683 § 3) que ultrapassa a soma
limite;
b. entrega em penhor, seja de objetos valiosos,
seja de outros bens acima da soma limite;
c. contração de dívidas que ultrapassam a soma
limite;
d. construção de novos prédios ou reforma dos
existentes, quando o valor final do empreendimento ultrapassa a soma limite;
e. assinatura ou dissolução de contratos que sobrecarregam seriamente a Congregação em termos
de recursos humanos e materiais, quando é
ultrapassada a soma limite;
f. ações relacionadas com bens doados à Igreja
com base em voto, objetos valiosos por razões
artísticas ou históricas, quando o seu valor
ultrapassa a soma limite (CDC 1292 § 2);
g. investimentos financeiros de alto risco que
ultrapassam a soma limite.
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3) Os superiores e outras pessoas que representam as
unidades jurídicas da Congregação e unidades
confiadas a ela praticarão de forma inválida os atos
que ultrapassam a forma da administração ordinária, caso não tenham obtido previamente a autorização por escrito do superior geral (conf. CDC
1281 § 1; CDC 683 § 3).
4) Para tomar a decisão a respeito da administração
extraordinária, o superior geral necessita da aprovação do conselho geral.
5) além das normas acima mencionadas, a administração ordinária e extraordinária é regulada pelo
Direito Canônico, pelas normas contidas nas Constituições e no Diretório e nos Estatutos das províncias das vice províncias e dos vicariatos gerais.
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Conciliação de cargos
O próprio superior não pode exercer o cargo de ecônomo geral e provincial. O cargo de ecônomo local,
embora seja melhor que se separe do cargo de superior, pode,
contudo, coadunar-se com ele, se o exigir a necessidade. Os
ecônomos geral e provincial podem ser, ao mesmo tempo,
conselheiros, porém, não os primeiros. Eles são eleitos ou
nomeados para um sexênio, mas os ecônomos locais são
nomeados por um triênio. (C 299)
CM 500
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Elaboração do inventário
Qualquer ecônomo, antes de assumir o seu ofício,
faça junto com seu predecessor um cuidadoso
inventário tanto dos imóveis quanto dos móveis de maior
valor, o qual deve ser assinado pelo superior correspondente.
Se o inventário tiver sido feito antes, seja aprovado, com a
anotação dos objetos que entrementes se perderam ou foram
adquiridos. Uma cópia do inventário seja guardada no
arquivo da casa e a outra no arquivo da província, do vicariato geral ou no arquivo geral. (C 299)
CM 589
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Deveres do ecônomo
todo ecônomo, sob a direção e a vigilância do superior, procure exercer o seu cargo com correção, fidelidade e com a máxima diligência e, portanto deve:
1) Vigiar para que os bens da Congregação, confiados
aos seus cuidados, de algum modo não se deteriorem e não se estraguem;
2) Observar as prescrições tanto do direito canônico
quanto do próprio, ou as recomendações que foram impostas pelo fundador ou pela legítima autoridade;
3) Recolher com cuidado e a seu tempo a renda dos
bens e os rendimentos, conservá-la em lugar seguro
e usá-la de acordo com a intenção do fundador ou
conforme as leis e normas estabelecidas;
4) Manter em boa ordem os livros de receitas e de
despesas;
5) Organizar e guardar de forma adequada os documentos em que se baseiam os direitos da Congregação
sobre os bens; depositar no arquivo provincial e geral
as suas cópias autenticadas. (C 299)
CM 590
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Prestação de contas dos ecônomos
Em cada semestre e todas as vezes que for pedido pelo
superior ou pelo conselho, o ecônomo geral, provincial e do vicariato geral prestem conta de toda a administração,
apresentando os livros mantidos e assinados por eles, para que
sejam examinados e aprovados pelo superior e seus conselheiros se tudo estiver de acordo no confronto com o
numerário e aquilo que se encontra no caixa. Do mesmo modo,
em cada trimestre, sejam examinados por dois coirmãos
escolhidos pela comunidade da casa os livros do ecônomo
local. (C 299)
CM 593
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Modo de resolver os assuntos
Cada ecônomo, na solução dos assuntos, procure
guardar paz interior e exterior; edificar o próximo com
a palavra e com o exemplo; conservar o bom relacionamento
com aqueles de cuja ajuda necessita para resolver os negócios;
buscar o conselho dos peritos, evitar toda aparência de negociatas; na medida do possível, resolver as controvérsias através
de acordos e pacificamente; adquirir oportunamente as coisas,
principalmente as que duram muito tempo; a seu tempo e de
forma adequada, resolver o que deve ser feito. (C 299)
CM 591
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Depósito e gasto de dinheiro
O dinheiro que não é necessário para gastos ordinários,
o superior, de acordo com seu conselho e tendo ouvido
o parecer do ecônomo, procure depositar segura e proveitosamente; evite-se, contudo, toda aparência de interesse comercial
ou de acumulação de bens. Se a situação financeira e a prudência o permitirem, insistentemente se recomenda que por amor a
Deus e aos homens, com a supervisão da administração, sejam
feitos donativos em dinheiro para fins beneficentes. (C 300)
CM 561-562, 576
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Sobras do dinheiro
É desejável que, terminando o ano, a província ou o
vicariato geral, em espírito de pobreza e de confiança
na Divina Providência, envie à cúria geral o dinheiro que não
lhe é necessário, para acudir às necessidades de toda a Congregação. (C 300)
CM 557
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Contração de dívidas
acautelem-se os superiores de permitir contrair
dívidas, a não ser que com certeza conste que, com
as rendas ordinárias, se possam pagar os juros da dívida e,
em prazo não muito longo, devolver o capital por legítima
amortização. (C 300)
CDC 639 §5; CM 578
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Limites dos gastos
O capitulo geral estabeleça os limites das despesas que
os superiores provinciais, sem licença do superior geral com voto consultivo do seu conselho, não podem ultrapassar. Igualmente os limites das despesas para os superiores
locais sejam estabelecidos pelo capítulo provincial. também,
dentro desses limites, para as despesas que excedem a administração normal dos bens, os superiores devem obter o
consentimento do seu conselho. (C 299)
CM 560
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Prestação de contas anual
No fim de cada ano, o superior local preste contas da
administração dos bens ao superior provincial ou do
vicariato, o superior do vicariato provincial ao superior
provincial e o superior da província ou do vicariato geral ao
superior geral. (C 300)
CM 594
CAPÍTULO XV
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AS LEIS DA CONGREGAÇÃO

Pedidos de dispensa
Dispensas das Constituições e do Diretório sejam
pedidas à autoridade competente, observadas as normas do direito universal. Os superiores maiores não concedam
dispensas sem se informarem da opinião dos superiores imediatos. (C 305)
CM 777
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Recurso ao superior maior
Se o superior imediato negar a dispensa, não se
recorra ao superior maior, sem torná-lo ciente da
dispensa que foi negada; do contrário o favor alcançado é inválido. (C 305)
CM 778
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Força obrigatória dos Estatutos
Os Estatutos, que contém prescrições correspondentes às necessidades regionais, obrigam do mesmo
modo que as Constituições e o Diretório. (C 308)
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Estatutos dos vicariatos
Segundo as necessidades de cada vicariato, em seus
Estatutos deve ser definido tudo aquilo que as nossas
normas assinalam que exige a definição nos Estatutos
provinciais. (C 308)

ANEXO

REGRA DE VIDA

destinada à
CONGREGaÇÃO RELIGIOSa
Da SaNtÍSSIMa VIRGEM MaRIa IMaCULaDa
CONCEBIDA SEM MÁCULA DE PECADO,
OU DOS EREMItaS MaRIaNOS,

que sufragam os fiéis falecidos,
especialmente os soldados
e os falecidos em consequência da peste,
corrigida

por Sua Eminência
o Reverendíssimo Padre Leandro Cardeal Colloredo,
por recomendação da Sagrada Congregação dos
Religiosos e Bispos
dado em Roma,
no ano do Senhor de 1694

INFORMAÇÃO INTRODUTÓRIA

1. De acordo com o direito canônico, concordou em
instituir em estado eremítico esta Congregação da Imaculada
Conceição, a respeito da qual, estimadíssimo leitor, informamos, o mui piedoso arcebispo Stefan Wierzbowski, bispo
de Poznań e arcebispo nomeado de Gniezno1, que gloriosamente vivenciou a sua existência; a seguir o de saudosa memória papa Inocêncio XI dignou-se conceder-lhe certas indulgências e uma confraria2 e finalmente o gloriosíssimo e
invencível monarca João III, mui felizmente reinante rei da
Polônia juntamente com toda a República, decidiu reconhecê-la e aceitá-la em perpétua proteção no Parlamento que
se realizou em 1677 em Varsóvia.3
2. Sem dúvida, os eremitas têm sido outrora e são atualmente de três tipos, como a respeito disso ensina na obra
Quæstiones Regulares (Questões religiosas) o mui douto Frei
Emanuel Rodrigues, um conhecido teólogo português da Ordem dos Franciscanos Observantes. Uns deles, com efeito,
como diz ele, são os servitas, que peregrinam pelo mundo, out-

a congregação da Imaculada Conceição foi erigida em 21 de abril de
1679 (conf. Positio, pp 383-400). Bp. Estevão Wierzbowski (1620-1687),
ordinário de Poznań desde 1663, em 1686 foi nomeado pelo rei João
Sobieski, para arcebispado de Gniezno, porém, antes da morte não conseguiu receber a confirmação dessa nomeação por parte da Sé apostólica.
2
O papa fez isso através do breve Cum sicut accepimus do dia 20 de março
de 1681 (conf. Positio, pp. 404-409) que foi a primeira aprovação da
existência da Congregação dos Marianos pela Sé apostólica. a verdade de
que através desse documento os marianos receberam “certas indulgências”,
mas é difícil constatar o mesmo a respeito da confraria. Porém consta aí a
afirmação – não fundamentada – de que esse breve se refere igualmente à
“confraria de fiéis”. Porém o bpo. Wierzbowski, (e com ele os marianos),
presumiram desse acréscimo, de que a Sé apóstólica os autoriza a fundarem uma confraria. Então, a partir daí os marianos começaram a fundar
junto às suas igrejas as “Confrarias da Imaculada Conceição para o auxílio
às almas dos fiéis defuntos”. Conf. a seguir, cap. VII, par. 8.
3
Conf. o documento correspondente em Positio,pp. 376-378. Trata-se
do rei João III Sobieski (1674-1693).
1
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ros são chamados anacoretas, ou seja, eremitas; os terceiros
são chamados cenobitas.4 Entre eles todos professam os votos
de vida religiosa, que devem passar numa ordem aprovada
pelo papa, ou (o que eu reconheceria como digno de ênfase),
tendo um superior indicado pelo bispo, não podendo possuir
nada como propriedade e fazendo parte do número das pessoas
eclesiásticas.5
Os eremitas, especialmente os desse tipo, gozam também
dos privilégios que cabem aos monges e religiosos: da
própria judicatura e do direito eclesiástico (fori et canonis),
como entre muitos outros afirmam os autores: Lezana, Vol.
2, Q. Reg.6, e angelus, em Conf. 121.7 E ninguém, como pude constatar, se opõe a esse ponto de vista. Esse ponto de
vista, como universal, foi aceito outrora, em decis. 1 de
Regul.8 também pelos juízes da Rota Romana, como sobre
isso confirma Lauretus de Franchis na parte II, q. 41.9
No entanto, a forma de vida dos eremitas dos quais aqui
falamos foi aprovada em “estado [legal] de penitentes, como
observou esse mesmo Lauretus,10 cap. 10, q. 1. Resulta disso
que eles não necessitam de nenhuma outra aprovação, se
legal e canonicamente foram aceitos pelo ordinário do lugar.
4
Cf. Emanuel (Manoel) Rodericus (Rodrigues), Quaestiones Regulares
et Canonicae, Venetiis 1611, p. 151-152 (q. 49, art. 4). “Cenobitas”,
isto é, eremitas que viviam juntos.
5
Ibidem, p. 152: “concludo [...] statum Eremitarum [...] inter personas
eclesiasticas et religiosas numerari” − “concluo [...] que o estado dos
eremitas [...] inclui-se nas pessoas eclesiásticas e religiosas”.
6
Cf. Juan-Baptista de Lezana, Summa Quaestionum Regularium (trata-se
provavelmente de um resumo da obra Questões religiosas), vol. 1,
Venetiis 1646, Vol. II, 47a-b (cap. VII, n. 4-6).
7
Cf. NVS, p, 29, nota 9.
8
Essa abreviatura latina provavelmente significa: “na solução do [n.] 1
quanto aos religiosos”.”
9
Cf. Lauretus De Franchis, Controversiæ inter Episcopos et Regulares,
Romæ 1656, II, 493s (q. 41, Nos. 1, 2, 4).
10
Ibidem, p. 494 (n. 2); igualmente: “tales enim Eremitae sunt et esse
debent sub oboedientia Episcopi” (porquanto tais eremitas, quanto à
obediência, estão e devem estar dependentes do bispo).
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O teólogo romano Lezana considera, além disso, no
citado lugar, que aquele que fez o voto de no futuro viver em
estado eremítico está obrigado a cumprir esse voto.11 E, caso
já tenha aceitado esse estado, especialmente em alguma
congregação de eremitas aprovada pelo menos pelo bispo, e
fez nela a profissão, não pode mudar esse estado de outra
forma que não seja por dispensa pontifícia, obtida a requerimento do superior da mencionada congregação por razões
muito justas e importantes, e isso em consideração do prejuízo de pessoas terceiras. assim declarou em 1691 a Sagrada Penitenciaria, quando lhe foi pedido o conselho de
certo superior desse tipo de eremitas.12
O mui experiente intérprete do direito pontifício Prosper
Fagnanus, em [Commentaria in] Secundum [Librum] Decret[alium], no capítulo Nullus, n. 55, demonstrou de forma
irrefutável que tais eremitas, residentes em pequenos conventos, não são envolvidos pela proibição de adquirir novas
casas e, vivendo numa congregação, podem ter o estilo de
vida aprovado pelo bispo.13
Igualmente ninguém pode duvidar que eles podem ser
consagrados com o título de pobreza ou de congregação (o
que em Roma é considerado como mais justo).
3. O acima foi sucintamente mencionado para instruir
aqueles que a respeito deste instituto pensam e falam mal, em
parte devido à falta de conhecimento a respeito dele e em parte
devido a informação falha.14 Mas, se examinarem com olhar

11
Lezana, op. cit, fragment cit.: „votum validum est et obligatorium” (o
voto é válido e obrigatório).
12
Esse “superior” era certamente o próprio Pe. Papczyński, que esteve em
Roma em 1691. Um ano depois, numa carta dirigida à Sagrada
Congregação dos Bispos e Religiosos, empenhou-se por obter também
essa declaração por escrito (cf. anexos, n. 2; ali é igualmente apresentado
o motivo por que se empenhava por ela).
13
Cf. Prosper Fagnani, Commentaria in Secundum Librum Decretalium,
Romae 1661, p. 59-60.
14
trata-se aqui de certos adversários da Congregação dos Marianos. Na
maioria não se sabe quem deles fazia parte, porém desde o início da
existência da Congregação encontram-se presentes menções a eles, seja
nos escritos do Pe. Papczyński, seja nos documentos relacionados com a
Congregação. Cf. NVS, p. 30, nota 35.
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bondoso os seguintes poucos capítulos [dos estatutos]
apresentados para a observância dos eremitas marianos, com
certeza lhes serão mais favoráveis, porquanto eles não desejam
nem buscam nada além de Deus e da Sua glória, além do culto
da Seletíssima Virgem, além da salvação das almas, bem como
da própria [salvação], além de sufragar os falecidos pela
oração e outras boas obras de expiação.15
afora isso, embora esta Congregação tenha sido instituída
no apresentado estado eremítico, ela não se apega à solidão a
ponto de não considerar como meritório para si dedicar-se
por vezes a favores espirituais aos semelhantes, na medida
em que isso seja adequado, sem prejuízo alheio.16
E não se empenha ela, absolutamente, pelo título de eremitas com o objetivo de equiparar-se a quem quer que seja.
Na realidade considera que deve de tal forma apreciar as
santíssimas, há muito tempo fundadas ordens e todos os
institutos que considere a si mesma como a última de todas e
humildemente confiar-se à proteção e à misericórdia delas.
4. De tudo isso cada um, guiando-se pela benevolência, pode
tirar a conclusão de que este Instituto dos Eremitas Marianos,
fundado em estado aprovado pelo direito canônico, não exige
nenhuma outra aprovação.17 Porquanto, quando o superior
geral se dirigiu à Santa Sé apostólica para tratar da sua
aprovação,18 toda a questão foi primeiramente examinada quase
que por um ano pela Santa Nunciatura apostólica na Polônia, e
com base na sua informação foi analisada por um longo tempo
também em Roma.19 Finalmente, o acima mencionado

Cf. a seguir, cap. I, § 2, onde se define o objetivo da Congregação dos
Eremitas Marianos.
16
Cf. abaixo, cap. I, § 3.
17
O Pe. Papczyński enfatiza esse fato, visto que alguns contemporâneos
seus afirmavam que os marianos, por não possuírem a aprovação pontifícia, não tinham o direito de existir como instituto religioso.
18
O Pe. Papczyński fez isso em dois pedidos encaminhados à Santa Sé
em 1692 (cf. Obras Completas, anexos, nos. 2-3). Ele não obteve a
aprovação, porque se verificou a impossibilidade de obter a regra da
Ordem das Monjas da Imaculada Conceição.
19
Em consequência da análise do pedido do Pe. Papczyński, no dia 22 de
agosto de 1692, para a aprovação pontifícia, encaminhado à Sagrada

15
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digníssimo Cardeal respondeu que a esse Instituto é suficiente a
aprovação do ordinário do lugar e esta Regra de vida, que foi
por Sua Eminência com a máxima diligência ordenada e com a
máxima sabedoria corrigida, da forma como está contido na
autêntica correspondência de Sua Eminência, dirigida ao
Superior e aos membros do Instituto e apresentada ao
eminentíssimo de reverendíssimo, agora felizmente governante
Bispo de Poznań e por ele aceita.20.

Congregação dos Bispos e Religiosos, esta se dirigiu no dia 5 de setembro
de 1692 ao núncio apostólico na Polônia “pro informatione et voto”. O
conteúdo da sua “informação” por escrito, de que aqui se trata, não é
conhecido.
20
trata-se aqui do bispo Jan Stanisław Witwicki, ordinário de Poznań
(1687-1698). Esse documento não se preservou até hoje, mesmo em
forma de cópia.

CaPÍtULO I

OBJETIVO [DA CONGREGAÇÃO]
E ACEITAÇÃO [DOS CANDIDATOS]

1. Visto que nenhuma comunidade pode existir sem a
proteção legal, e não convém que ninguém nesta vida
temporal não seja limitado pela lei, por isso vós, congregados
numa só associação e localizados em pequenos conventos
sob a direção de um só Superior (com exceção da Regra de
S. agostinho)1 deveis empenhar-vos por observar diligentemente estas poucas normas para a vossa paz interior e para a
certeza das vossas consciências.

2. Sobretudo considerai diligente e constantemente o objetivo da vossa Congregação. Da mesma forma que o [objetivo]
comum de todas as santas Ordens, também o vosso deve ser: o
maior incremento da glória divina e o desvelo pela própria
salvação, com uma séria busca da perfeição. “De fato, que
adianta a alguém ganhar o mundo inteiro, se perder a própria
vida?” (Mt 16,26).
Mas, para não permanecerdes inativos na vinha do Senhor,2 deveis propagar o culto da Imaculada Conceição da
Santíssima Virgem Maria na medida das vossas forças3 e
com o máximo empenho, piedade e entusiasmo sufragar pela
1
a Norma Vitae publicada em 1687 não contém as palavras entre
parênteses. Não parece que essa complementação provenha do Card.
Colloredo. Deve-se antes supor que o próprio Pe. Papczyński (que em
nenhum outro escrito ou documento menciona essa Regra) tenha optado
por aceitar a Regra de S. agostinho, não de forma legal, mas por razões
práticas, para que ela assegurasse aos marianos a orientação espiritual e
pastoral na sua vida pastoralmente cada vez mais ativa. tal forma de
aceitação e observância da Regra de S. agostinho não fornecia aos
marianos a base para se empenharem pela aprovação pontifícia (possível
após a aceitação da regra de forma legal), mas dava à Congregação deles
a feição de um instituto religioso firmemente assentado na tradição
legalmente reconhecida da Igreja.
2
Cf. Mt 20,1-7.
3
a propagação do culto da Imaculada Conceição da SVM foi pela
primeira vez assim definida como objetivo especial da Congregação da
Imaculada Conceição já na NV publicada em 1687. Mas já em Oblatio
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oração as almas dos fiéis defuntos submetidos aos castigos
do purgatório, especialmente as dos soldados e dos falecidos
em consequência da peste.4

3. Não será, no entanto, proibido àqueles que forem dotados desse tipo de aptidões, humildemente auxiliar os párocos
nos trabalhos eclesiásticos, se alguma vez, com a prévia permissão dos ordinários e superiores, forem por eles convocados, visto que não vos é adequada uma vida contemplativa
tão severa, embora tenhais sido fundados em estado de eremitas.5
4. E aqueles que buscam ser aceitos na vossa associação
sejam bem conhecidos ou pelo menos recomendados; que
(1670) o santo Padre Fundador diz: “Prometo que propagarei a Sua honra
e a defenderei até à custa da minha vida” (cf. CDoc, n. 5, §4), onde
“honra” diz respeito ao privilégio da Imaculada Conceição da SVM. Mas
também quando no dia 15 de setembro de 1671 o Pe. Papczyński vestia
o hábito branco (cf. CDoc, n. 7, §7), ele o fez certamente com o pensamento de que essa seria uma das formas de difundir o culto da Imaculada
Conceição, como se diz em NV: “tudo [no vestuário] de cor branca em
honra da resplandecente de branco Conceição da Mãe de Deus” (cap. IV,
§4). E foi reconhecido por outros que o hábito branco significava
“candorem Immaculatae Conceptionis” (o resplendor da Imaculada
Conceição). Cf. Positio, p. 523.
4
Já no documento da ereção canônica da Congregação dos Marianos
(1679) encontramos uma formulação semelhante do seu segundo objetivo especial. Cf. Positio, p. 395 (Doc XI, 4 §2).
5
Desde o início o santo Padre Fundador buscou livrar a si mesmo e seus
coirmãos das restrições que à atividade apostólica deles impunha o
estado legal de eremitas (cuja aceitação possibilitou a fundação e
principalmente a instituição da Congregação dos Marianos). Conseguiu
então obter (como se percebe já na NV de 1687) o reconhecimento legal
da possibilidade de envolver os marianos no trabalho pastoral fora do
convento (embora ela tenha sido concedida em 1679 àqueles que se
encontravam em Nowa Jerozolima [Nova Jerusalém] e deviam
permanecer em outras residências; cf. Positio, p. 398, § 9). Na verdade,
essa possibilidade é formulada com bastante cuidado, mas sabe-se que de
facto no final do séc. XVII os eremitas marianos desenvolviam amplos
trabalhos missionários e pastorais fora dos seus conventos (cf. acima,
“Informação introdutória”, §3, bem como as cartas de recomendação à
Santa Sé de 1699. Cf. Positio, pp. 521-537).
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apresentem, além disso, uma certidão de sua honrada origem.
Que venham com o propósito de levar uma vida mais perfeita,
de adaptar os costumes às normas [da Congregação] e de buscar
com perseverança o objetivo da vocação; que finalmente não
estejam envolvidos em quaisquer censuras, dívidas e disputas.

5. Na educação dos noviços é preciso ater-se às Constituições apostólicas6, e não devem ser considerados como aptos
para a profissão dos votos e o juramento de perseverança antes
que sejam bem provados em todo tipo de mortificação, oração,
penitência, recolhimento e zelosa busca de outras virtudes.

Saibam também que, após fazerem a profissão, o caminho
para o abandono da vocação permanece para eles para sempre
fechado7 (com a exceção da passagem, com a autorização do
superior da congregação e a dispensa da Santa Sé, para a mais
estrita observância da regra religiosa em alguma ordem aprovada8). Mas, caso se encontre alguém incorrigível, instigador,
arruaceiro ou escandalizador, após três admoestações deve ser
encerrado por seis meses numa pequena cela e, caso não caia
em si, deve ser afastado da Congregação ou, se escolher para si
alguma ordem aprovada e se encontrar quem amavelmente ali
o aceite, deve ser recomendado a essa ordem.
6. E a fórmula da profissão, que deve ser feita após
encerrado o tempo do noviciado, será a seguinte: “Eu N.,
filho de N., da diocese N., com N anos de idade, voluntariamente e sem coação, por puro amor a Deus, para a Sua maior

Clemente VIII, Const. Cum ad regularem (19 de março de 1603)
apesar disso, ocorriam casos de “abandono da vocação”, e em 1692 o
Pe. Papczyński dirigiu-se à Santa Sé com o pedido de que fosse expedida
uma declaração que proibisse aos confessores (e aos superiores) a dispensa dos votos simples (considerados como promessas) e do juramento
de perseverança na Congregação. Cf. Obras Compeltas, anexo n. 1.
8
É interessante que na NV de 1687 era proibido aos marianos o abandono
da Congregação mesmo “sob o pretexto da vontade de observar uma regra religiosa mais severa”, porquanto, como afirmava o Pe. Papczyński,
“cada um de vós pode aceitar tal regra em vosso atual Instituto”, a saber,
pela escolha da residência no Eremitério de Korabie, onde obrigavam os
rigorosos Estatutos eremíticos prescritos pelo Bispo Święcicki (cf. NVS,
p. 34, nota b-b).
6
7
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glória e a honra da Seletíssima Virgem, para sufragar os
falecidos privados de ajuda [isto é, de orações e outras boas
ações que tenham valor expiatório], especialmente os soldados e os falecidos em consequência da peste, ofereço-me à
Divina Majestade e à Mãe de Deus Virgem Maria na Congregação Religiosa dos Padres Recoletos da Sua Imaculada
Conceição, ou seja, eremitas marianos, para sempre e irrevogavelmente,9 bem como faço o voto10 de pobreza, castidade
e obediência [diante do] seu superior. Que Deus e este santo
Evangelho me ajudem a cumprir isso”.
CaPÍtULO II

AMOR

1. O Apóstolo das Nações comparou muito bem o servo de
Deus não dotado do verdadeiro amor ao bronze que soa e ao
címbalo que retine (conf. 1Cor 13,1). Porquanto a conquista da
vida eterna e o valor dos méritos consistem no amor. Por conseguinte, cada um de vós deve empenhar-se por conquistar para
si com a máxima eficácia, mais que todos os bens, essa pérola
preciosíssima, aquele tesouro escondido na terra (conf. Mt
13,45-46.44). Porque, embora o amor de Deus seja um dom, ele
é alcançado e preservado através da incessante oração e da
mortificação. Portanto, “o vosso proceder seja todo inspirado
no amor” (1Cor 16,14).

2. Os mandamentos divinos e os conselhos evangélicos, as
leis da santa Igreja católica romana, as suas normas e decisões,
os seus ritos, as suas ordens e imposições, bem como a presente
Regra e − caso alguma vez sejam expedidas mais disposições
− sejam preservados por amor a Deus. Assim pois, exclama em
voz alta o Mestre Celestial: “Se alguém me ama, guardará a
minha palavra” (Jo 14,23), o que deve ser entendido não apenas

Naquele tempo não existia nos institutos religiosos a prática dos votos
temporários.
10
Na NV de 1687 em vez de “faço o voto” havia “prometo” (promittoque).
Cf. acima nota 20 e 35; NVS, p. 35, nota 28.
9
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em relação à Sua santa doutrina e à Sagrada Escritura, mas
igualmente em relação às ordens e documentos da Sua santa
Igreja, que Ele mesmo, pelo Espírito Santo, instrui e dirige, e
em relação às decisões dos superiores, que da Igreja provêm ou
são por ela confirmadas.

3. Afora isso, deveis por amor a Deus cumprir tudo que é
bom e evitar todo mal. Deveis pôr em prática toda virtude
possível, deveis abominar toda transgressão e pecado. Por amor
a Deus deveis suportar de bom grado e valorosamente as mortificações, as aflições, as censuras, as injustiças, as calúnias, as
dificuldades, os sofrimentos, a penúria, a severidade e outras
coisas desse tipo.

Por amor a Deus deveis executar com a máxima perfeição os
vossos exercícios, as obrigações e as tarefas a vós confiadas, e
tudo aquilo que diz respeito ao vosso estado e vocação. Ao
amor de Deus deveis consagrar toda a vossa vida, especialmente todas as ações e acontecimentos diários, bem como todos os
momentos [em conjunto] e em particular, os segundos, as
circunstâncias, as mudanças de todas as ações [em conjunto] e
em particular e as diversas ações e acontecimentos. Deveis
dedicar isso com a devida submissão, confiança e piedade por
toda a eternidade no altar do amor, com o coração puro, juntamente com os méritos de Cristo Senhor e de Sua Imaculada
Mãe, de todos os Santos e da Igreja universal.
Aquela deve ser finalmente a vossa regra comum e o caminho mais seguro ao céu que em ambos os Testamentos a
Divina Sabedoria quis reconhecer como a mais digna de recomendação: “Amarás o Senhor, teu Deus, com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todo o teu entendimento! ” (Mt
22,37; cf. Dt 6,5; Mc 12,30; Lc 10,27).

4. No que diz respeito ao amor mútuo, aquele dentre vós
saiba que é mais caro à Divina Majestade quem for considerado
como aquele que mais se distingue no amor mútuo. Cada um
deve lembrar-se de que a alma do seu Instituto é o amor e de
que, na medida em que dele se afastar, na mesma medida
também se afastará da vida.
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Por conseguinte, da mesma forma que diligentemente
contribuirá para o bem, a fama, a pureza e a santidade de toda
a Congregação, também a cada um dos seus membros demonstrará tudo aquilo que ele mesmo desejar.
Evite, portanto, aquela perniciosa peste mais contrária ao
amor: o ciúme, o ódio, a teimosia, a rivalidade, a suspeição, a
difamação, a antipatia, a simpatia, a inveja, a delação, as ofensas, os mexericos, a maledicência, a importunação, o facciosismo, o desprezo dos outros, a confusão, as brigas e as disputas. E, como se fosse da paz da própria alma, cuide da paz
alheia e doméstica, como zeloso guardião do amor. Finalmente,
tanto de toda a Congregação como de cada um dos seus
membros afaste convenientemente todo mal.
Lembrai-vos do amor da Igreja primitiva, a respeito do qual
o autor dos Atos dos Apóstolos diz: “A multidão dos fiéis era
um só coração e uma só alma” (At 4,32).

5. Além disso, não negligencieis nenhuma oportunidade que
se apresentar para demonstrar todo tipo de amor às pessoas de
fora da Congregação e proporcionai o piedoso amor não apenas
àqueles cuja benevolência experimentastes, mas também aos
adversários e inimigos (aos quais nosso Senhor com razão
manda amar) (cf. Mt 5,44; Lc 6,27.35).
Lembrai-vos sempre das obras de misericórdia11 que à Suprema Cabeça − Cristo são demonstradas em [Seus] membros
e que serão as únicas a triunfar no Seu severo juízo (cf. Mt
25,31-46).

11
Conf. TDM, ed. crít. Templum dei Mysticum, Varsaviae 1998, cap. XXI,
pp. 84-100, onde o Pe. Papczyński fornece uma ampla análise das obras
de misericórdia em relação ao corpo e à alma e ardentemente as
recomenda.
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OBEDIÊNCIA, POBREZA, CASTIDADE

1. Deveis sobretudo ser obedientes a Deus, ao papa, aos
bispos, aos superiores da vossa Congregação, a seguir aos seus
substitutos, aos funcionários da casa, à sineta que vos convoca
aos exercícios comuns, e com disposição, de bom grado,
perfeitamente, pacientemente, humildemente, valorosamente,
com perseverança.
Não hesiteis também em ser obedientes aos homens, visto
que o Apóstolo quer que sejamos submissos a toda [humana]
criatura (cf. Pd 2, 13), e tanto mais a toda autoridade. Porquanto
− diz − “não existe autoridade que não venha de Deus”, e por
isso, “aquele que resiste à autoridade, opõe-se à ordem estabelecida por Deus” (Rm 13,1-2), o que é o tipo da maior tolice.
Tomai o estímulo e o exemplo da obediência do próprio
Redentor nosso, o qual “humilhou-se, fazendo-se obediente até
a morte − e morte de cruz!” (Fl 2,8). Se alguém nessa matéria
relutasse em imitá-Lo, seria evidente que não quer reinar com
Cristo, visto que não quer ser obediente à autoridade legal por
Cristo.
E na obediência deve ser observada esta ordem: que a
autoridade inferior ceda à superior, e que a inferior não procure
enfraquecer a superior. Também a ordem posterior, caso a
anterior tenha sido claramente revogada, deve ser anteposta
àquela. E, embora devais todos, com a devida submissão,
respeitar os ordinários locais e estar sumamente prontos e lhes
demonstrar submissão,12 contudo, para evitar a confusão na
administração e numerosas perturbações, unicamente os
superiores deem atenção às fundamentadas ordens dos bispos,
e os membros, sem nenhuma delonga ou pretexto, sejam
12
É preciso lembrar que naquele tempo os marianos, como congregação
de direito diocesano, estavam ainda subordinados à jurisdição do bispo
em cuja diocese tinham suas casas; na NV de 1687, no lugar da frase
“embora devais [...] submissão” encontramos a frase: “E, embora não
estejais subtraídos à jurisdição dos bispos”.
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obedientes aos superiores e às leis; e não julguem que têm
qualquer direito ou privilégio de citar os superiores a tribunais
exteriores, ou seja, às autoridades judiciais, e isso para evitar
numerosas disputas, escândalos e revoltas. Mas, se alguma vez
ocorrer alguma disputa ou um erro menos significativo, é
preciso suavizá-los e consertá-los no interior da própria
Congregação de forma comum, com calma e justiça.
Por essa lei, no entanto, não pretendemos introduzir
qualquer coisa que seja contrária ao direito canônico, aos
decretos ou determinações da santa Igreja romana.
E, caso se encontre entre vós alguém insubordinado,
arruaceiro ou salafrário que subleva os outros, seja subjugado
pela ação solidária de todos que são partidários da paz interna
e da boa administração (mas com a prévia garantia a ele dada
de uma justa defesa e de purificação das acusações, e com a
preservação da ordem legal), utilizando para isso também, caso
ocorra a necessidade, a ajuda da autoridade civil. Porquanto ao
verdadeiro servo de Deus convém viver na paz, e deve ele considerar não a quem, mas por amor a quem deve ser obediente.13
Todas as penitências e mortificações assinaladas pelo superior devem ser por vós cumpridas, com a ajuda divina, humilde
e alegremente, por mais severas que possam parecer. Não
murmureis contra os superiores nem deles vos queixeis, mas
amai-os e respeitai-os.
E, se alguém for realmente sobrecarregado por algum superior, suporte isso pacientemente para o mérito da vida eterna ou
com a máxima humildade ele mesmo, ou através de alguém
outro, apresente [esse problema] àquele por quem é sobrecarregado, para que adote a adequada moderação.
2. A essência da vossa pobreza consiste em ninguém, sem
a concordância do superior, possuir qualquer coisa como pessoal nem ousar chamar qualquer coisa de sua. Aquelas coisas

13
Pensamento provavelmente extraído das Constituições do Instituto das
Escolas Pias, onde no final dessa frase se esclarece quem é aquele “por
amor a quem”, a saber: “qui est Christus Dominus” (que é Cristo Senhor);
ConstSP, cap. II, §11.
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que lhe forem atribuídas para o uso, sejam por ele preservadas
limpas, íntegras e, na medida do possível, por longo tempo.
Todas as receitas façam parte do uso comum, não importando se foram recolhidas de esmolas ou de outra parte, e a
forma da sua coleta, preservação e distribuição, que se encontra
nos decretos pontifícios, seja observada no seu todo, sob pena
dos castigos ali apresentados.14
Ninguém guarde consigo não apenas dinheiro, sob pena de
privação do voto ativo e passivo, mas também alimentos e
bebidas sem a autorização do superior, concedida prudentemente por algum tempo. Porquanto todos devem viver do
patrimônio e da mesa comum. E essa autorização deve ser
concedida unicamente aos idosos e doentes, prevendo-se [a
possibilidade] de qualquer prejuízo. Por isso, nenhum de vós,
sem tal autorização dos superiores, aceite qualquer coisa de
quem quer que seja, seja dentre os da casa, seja de fora da casa,
nem dê nada a ninguém.
E a herança e os bens, caso possua alguns no mundo, devem
ser distribuídos antes da profissão, a não ser que em algum caso
tenha um obstáculo, e então faça isso quanto antes após fazer a
profissão, visto que nosso Senhor claramente declarou:
“Qualquer um de vós, se não renunciar a tudo o que tem, não
pode ser meu discípulo! ” (Lc 14,33).
Afora isso, para que em razão de uma penúria bastante
severa os membros não sejam indolentes no serviço divino, os
superiores lhes fornecerão suficientemente tudo, de acordo
com os nossos estatutos, mas não em excesso, na medida em
que puderem no Senhor. Embora a todos caiba lembrar, e
mesmo imitar a penúria do Rei celestial, o qual, como lemos,
não tinha sequer morada própria (cf. Mt 8,20; Lc 9,58) e, numa
ocasião, sentindo sede, não teve vergonha de pedir água (cf. Jo
4,7). Por isso também vós, encontrando-vos na máxima
Parece que se trata aqui do decreto de Clemente VIII Nullus omnino
(1599), onde no §2 se diz que um religioso nada pode possuir como propriedade. ali são também apresentadas as penas que ameaçam aqueles que
não se submetem a essas prescrições pontifícias; cf. NVS, p. 40, nota 38.

14
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pobreza,15 alegrai-vos muito, porque então podeis ser verdadeiros discípulos de Cristo Senhor e Seus imitadores.

3. E visto que a obediência preserva a castidade, e a pobreza
a alimenta, o espírito que busca diligentemente a castidade deve
exercitar-se na obediência e na pobreza, e a possuirá. Embora
na observância dessa virtude angelical a mais eficaz possa ser
a todos a modéstia do olhar e a elevação mais frequente
possível da alma a Deus, a fuga da ociosidade, das conversas,
da leitura inútil, a prudente fuga dos contatos perigosos, o amor
da cela e o respeito à clausura, a ardente invocação da ajuda do
Espírito Santo, da Virgem Mãe de Deus, do Anjo da Guarda, de
S. José e das santas virgens.
Os superiores, por sua vez, devem empenhar-se para não
lançar alguém em algum perigo que ameace tão grande virtude
nem por não negligenciar alguém que nele se encontre,
porquanto das [pessoas] a eles confiadas prestarão diante de
Deus a mais rigorosa conta.
CaPÍtULO IV

MORTIFICAÇÃO

1. Para a mortificação interior das paixões, das concupiscências, do arbítrio próprio e da vontade, sem a qual de forma alguma é possível livrar-se do velho Adão (conf. Ef 4,22; Col 3,9;
Rm 6,6), e na qual convém que sejais muito experientes, contribui também o especial castigo do corpo. “Mortificai os vossos
membros, no que têm de terreno” − diz São Paulo (Col 3,5).

15
Essa “máxima pobreza” (summa paupertas) não é dessa forma imposta
legalmente à Congregação dos Marianos, mas é apontada aqui como a
situação em que eles poderiam encontrar-se em consequência de certos
fatores externos. No entanto, para o dia a dia é recomendado a eles o
espírito da máxima pobreza, ou seja, o contentamento com aquilo que é
realmente necessário à vida, a modéstia, a simplicidade e a parcimônia na
moradia e na alimentação, como se depreende dos capítulos seguintes de
NV. E de fato, os marianos em geral viviam na “máxima pobreza”, como
a respeito disso testemunha o Bispo Wierzbowski em 1679; Cf. Positio,
p. 399, §12; NVS, p. 42, nota 43.
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Por isso a vossa alimentação deve ser moderada, tal que
possa satisfazer a fome, mas não conduza à saciedade, preparada de forma simples de legumes, ervas, raízes e caldos. A
carne [com a exceção dos doentes, frágeis, idosos e viajantes]
não deve ser por vós consumida. No entanto é permitido usar
manteiga ou alguma gordura como condimento. Mas fora das
vossas casas consumi com moderação, com a bênção divina, o
que vos for servido.

2. A vossa bebida comum deve ser a água, e caso tenhais, de
acordo com a vontade do superior, alguma outra bebida, deveis
ingeri-la com moderação, com a exceção da aguardente, que
vos deve ser proibida.16 E fora do refeitório, e também fora de
casa, não seja permitido a ninguém consumir qualquer coisa
sem a autorização do superior.

Meditai com frequência que a comida é destinada ao estômago, e o estômago, aos vermes. Dessa forma fareis a natureza
contentar-se com algo pequeno, e o espírito, mais disposto. Verdadeiramente, “as primeiras necessidades da vida humana”17
eram “a água e o pão” (conf. Eclo 29,28), e quando o homem
assim se alimentava, vivia por mais tempo. Agora a abundância
das refeições provoca as doenças, encurta a vida, abre o inferno. Efetivamente, aquele que “dava festas esplêndidas todos os
dias [...] foi enterrado na região dos mortos [...]” (Lc 16,19.22).
Contentai-vos por isso com uma comida e bebida comum, e
não murmureis por essa razão contra quem quer que seja. E,
caso o superior reconheça em Deus que pode ser servido para
comer algo acima de dois pratos, especialmente durante as
grandes solenidades e a recreação mensal,18 evidentemente
Conf. Positio, p. 343 (Doc. X, 3); CDoc, n. 14, §15; CDoc, n. 16, 5. O
santo Padre Fundador forneceu à Congregação dos Marianos a proibição
absoluta de consumir a aguardente (crematum), visto que sabia que grandes
prejuízos morais, físicos e materiais provocava na sociedade polonesa o
costume do seu consumo. Por isso queria livrar deles os marianos, mas também ter uma influência salutar sobre a sociedade, ao menos pelo exemplo
da abstinência.
17
No texto latino o santo padre Estanislau alude à Vulgata: “Initium vitae
hominis”.
18
Não se sabe qual era a programação desse dia de recreação uma vez
16
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deixa-se isso a seu critério. Porquanto, por força da sua autoridade, no temor do Senhor ele poderá suavizar essa norma
quanto à quantidade e à qualidade, em razão de pessoas, lugares
e tempos.

3. Além dos jejuns eclesiásticos e costumeiros nas diversas
regiões, jejuareis com uma única sopa ou a pão e água nas
vigílias das sete solenidades de Nossa Senhora e dos santos:
Miguel Arcanjo, José, Estanislau19 e Ana.
A seguir, desde a solenidade de S. Martim (exclusivamente)
até a festa da Imaculada Conceição da Seletíssima Virgem e da
sua oitava até a solenidade do Natal do Senhor, deveis consumir
alimentos quaresmais, de acordo com o costume local.
E quando pela abstinência subjugardes o corpo, mais ainda
procurai afastá-lo de transgressões. Porquanto jejua de forma
desordenada aquela que a parte inferior, negligenciando a
superior, e “não é proveitoso privar o corpo do alimento, se o
espírito não se abstém do pecado”.20

4. E visto que a maciez do vestuário favorece não apenas o
orgulho, mas também a concupiscência corporal, vós, como
eremitas, deveis ter as vestes do tecido mais comum, de preferência cru e grosso: um hábito que chegue aos tornozelos, que
não varra o chão nem desvende demasiadamente os tornozelos;
uma capa curta, que chegue aos joelhos de cada um; um cilício
de tecido grosso ou outro material que incomode.
Tudo de cor branca, em honra da resplandecente de branco
Conceição da Mãe de Deus, vestuário no qual é preciso
preservar a máxima limpeza. Porquanto uma pobreza suja não
pode agradar a ninguém.21
por mês. Conf. NVS, p. 44, nota 46.
19
trata-se de S. Estanislau Szczepanowski, bispo e mártir (+ 1079), cujo
nome usava na ordem o Pe. Papczyński. Não podia ser S. Estanislau
Kostka, que foi canonizado somente em 1714.
20
Conf. S. Leão Magno, sermão IV: De Quadragesima, 2, p. 997.
21
Conf. IC, Meditação VIII: Sobre a mesma virtude da pobreza, 2, p.
997.
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5. No verão os pés estejam descalços, com sandálias de
madeira, pelo menos em casa. Fora de casa e no inverno, em
razão de certa decência e para a preservação da saúde, são
permitidos nas regiões frias calçados simples, uniformes, não
sofisticados, e chapéus forrados com couro de cordeiro, os
quais também para a proteção do corpo não se proíbe usar no
clima frio, após aconselhamento com o superior da Congregação. Os irmãos operários devem, no entanto, usar traje
diferente daquele dos religiosos, a saber, um hábito que chegue
aos tornozelos, de cor cinza, e uma capa sem colarinho.
Consideram-se irmãos operários aqueles que não podem, juntamente com os demais, recitar o ofício pelos falecidos e outras
[orações] em língua latina.
Tendo de dar descanso ao corpo, depositai-o numa esteira de
palha e, cuidando muito da decência, cobri-o com a própria
capa ou com algum tecido comum de lã (peludo de um lado) ou
uma colcha. Todos devereis usar uma tonsura uniforme, de
acordo com o grau da ordenação,22 observando o seu tamanho
e cortando todos os meses também a barba o os bigodes.

6. A flagelação comum se realizará nas segundas, quartas e
sextas-feiras, pelos pecados vossos e alheios, especialmente
pelos falecidos. E todos os dias, ao levantar-se ou dirigir-se para
o descanso, cada um poderá piedosamente praticá-la em honra
de nosso Senhor flagelado, e todas as vezes que ela lhe for
imposta pelo superior.
CaPÍtULO V

RECOLHIMENTO INTERIOR

1. A vossa contínua mortificação deve ser tal que em toda a
parte reconheçais o Deus presente, honrando e abençoando-O e
permanecendo diante da Sua face com tanta modéstia, fideli22
Em latim “iuxta ordinum qualitatem” (de acordo com a qualidade [ou
o grau] da ordenação), isto é, dependendo de alguém ter as ordens
superiores (sacerdotes, diáconos e subdiáconos) ou as ordens inferiores
(leitores, acólitos).
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dade e piedade como convém ao comportamento dos servos na
presença do Senhor. Procurai contemplar a Deus em todas as
criaturas, não somente em vós mesmos, visto que “nele vivemos, nos movemos e existimos” (At 17,28). Dessa forma Ele
nunca desaparecerá da vossa consciência.

2. Em todas as horas examinai a vós mesmos, quanto progredistes no amor a Deus ou nele enfraquecestes; consertai,
portanto, as falhas e promovei o progresso. Porque, se pensardes que a cada hora podeis morrer ou que pelo menos essas
horas vos passam sem volta, com certeza envidareis esforços
para que cada vez mais, com a ajuda divina, acumuleis méritos,
aguardando o infalível pagamento aos servos de um denário
pela diária de trabalho (cf. Mt 20,2).

3. Sempre que estiverdes na igreja ou na capela, acreditai
que estais no céu. Todas as vezes que passardes diante do Santíssimo Sacramento, beijai humildemente o chão, honrando o
verdadeiramente presente Senhor do céu e da terra e dignamente dando graças por essa lembrança tão merecedora de
admiração.

4. O silêncio, guardião do abençoado recolhimento interior,
esteja continuamente entre vós, especialmente na capela, na
sacristia, no refeitório e em outros lugares destinados à
comunidade. E após a bênção noturna e antes da matinal23
ninguém poderá dizer qualquer coisa. Caso alguém tenha a
necessidade de dirigir ao outro alguma palavra, faça isso com a
permissão do superior.24 fazendo preceder antes o pronunciamento com as palavras: “Bendito Deus” (Benedictus Deus),
enquanto o outro responde: “Pelos séculos” (In aeternum). Aos
23
trata-se da bênção concedida pelo superior aos seus subalternos: de
manhã, após a meditação, e à noite, antes do descanso noturno (cf. abaixo,
cap. VI, §§ 1 e 5).
24
Parece que essa “permissão do superior” para se dirigir a alguém (ou
seja, para dizer algo a algum coirmão) era exigida sempre, isto é, no
decorrer do dia todo, não somente nas horas noturnas, como era prescrito
originalmente para os escolápios (mais tarde essa prescrição foi suavizada
no seu sentido: “non frangit silentium submisse loquendo” − falar baixo
não infringe o silêncio); cf. ConstSP, parte I, cap. VI, §1.
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bispos e quaisquer superiores, honrando neles a Cristo, deveis
falar após pedir previamente e com humildade25 a bênção deles.

5. Todos os dias, dedicareis duas horas à meditação, e todos
os meses, segundo a programação, fareis um retiro, que chamamos exercícios espirituais. Queremos que também os superiores não sejam dele dispensados, a não ser que lhes impeça
isso o seu dever. A eles, no entanto, caberá o desvelo para que
continuamente alguém esteja fazendo o retiro, suplicando nele
ardentemente a bondade divina pela Igreja romano-católica,
pelos soberanos cristãos, pela Congregação, pela casa, pelos
benfeitores e falecidos.

6. Deveis renovar os vossos votos todos os dias individualmente diante do Santíssimo Sacramento, para que permaneçais lembrados da vossa vocação e desejosos das recompensas prometidas para aqueles que lutam devidamente até a
morte.

7. Todos os noviços, após o ingresso [na Congregação], e da
mesma forma antes de fazer a profissão, e também aqueles que
devem receber as ordens, pelo menos por duas semanas, fechados na cela, devem entregar-se diligentemente à contínua oração mental e oral, ao exame geral da consciência e à meditação
da vocação.

8. E para que também não sejais importunados por pessoas
de fora, a porta da casa deve permanecer sempre fechada, e
sem a permissão do superior não será permitido a ninguém
introduzir na casa nenhuma pessoa de fora e a ninguém dos
seus moradores sair da casa, sob pena de severo castigo.

E todas as vezes que alguém for enviado para fora, não saia
nunca sem um companheiro, a não ser que uma razão especial
exija que seja de outra forma; cuide lá fora da boa edificação
das pessoas com palavras e ações; andando entregue à oração,
não negligencie em nada a observância da sua regra religiosa.

25
Na NV de 1687, em vez de “com humildade” estava: “de joelhos” (flexis
genibus), segundo o costume reinante entre os escolápios (cf. ConstSP,
parte II, cap. VII, §1), o que desde 1659 não se referia aos seus sacerdotes
(cf. ibidem, nota 112).
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E, tendo voltado na hora determinada, informe sinceramente o
superior a respeito de tudo que fez.
E quando for dado o sinal de dirigir-se para o descanso noturno, ninguém ouse andar pelo corredor, no qual durante a
noite toda, de acordo com o decreto pontifício, deve permanecer acesa uma lâmpada.26
9. Para que também tenha a paz em casa, ninguém por razão
alguma deve sair da sua cela, a não ser que seja forçado por
uma justa necessidade. Tanto mais, não deve entrar na cela do
outro nem deixar que alguém entre na sua. Deve mantê-la
sempre asseada, ter a cama feita; deve ter nela a água benta,
uma efígie do [Salvador] Crucificado, da Seletíssima Virgem
ou de algum santo padroeiro, antes simples e de papel do que
pintada.27

Permaneça sempre lembrado da presença divina, da
proteção do Anjo da Guarda e nunca fique ocioso, mas
permaneça sempre ocupado com a leitura ou a escrita, ou a
oração, ou algum trabalho útil, e fora das horas comuns não se
entregue na sua cela ao descanso sem a permissão do superior.
No uso da iluminação seja prudente e não mantenha ali [isto
é, na sua cela] nada que não exale o aroma da máxima pobreza.
Ame a sua cela como o céu temporal e não deseje dela
sair, a não ser que seja por misericórdia divina para o céu.

26
Não nos é conhecido tal decreto pontifício. Na realidade, Clemente VIII
expediu um decreto sobre uma lâmpada que devia permanecer acesa a
noite toda, mas no dormitório, não no corredor. Cf. ConstSP, parte I, cap.
IV, §5.
27
Uma efígie pintada seria sensivelmente mais cara. Portanto, esse tipo de
imposição era sem dúvida uma expressão da solicitude pelo espírito
religioso da pobreza. Por isso havia também uma imposição semelhante
nas Constituições dos escolápios no capítulo “Sobre a pobreza”. Cf.
ConstSP, parte I, cap. IV, §5.
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PROGRAMAÇÃO DO DIA

1. “O dia progride conforme a disposição de Deus” (cf. Sl
118,91), e por isso deve ser vivenciado numa determinada
ordem para a glória de Deus. Por isso, levantando-vos logo após
a meia-noite, após a segunda sineta ide à igreja e pelas estrofes
do Tantum ergo Sacramentum etc. (Diante de tão grande Sacramento etc.) honrai o Santíssimo Sacramento. A seguir recitai
o pequeno ofício da Imaculada Conceição da Santíssima Virgem Maria até a Nona inclusive, [o ofício] corrigido em Roma28
e aprovado por Inocêncio XI através do breve enviado ao
Digníssimo Imperador Leopoldo I, no dia 18 de dezembro de
167829), juntamente com a primeira parte do Rosário, em consideração aos irmãos coadjutores em língua pátria, piedosamente, distintamente, claramente e em voz alta.
A seguir dedicareis uma hora à oração mental, e após a sua
conclusão recebereis do superior a bênção com a utilização da
água benta.

2. Das seis horas da manhã até as nove deveis entregar-vos à
leitura, aos estudos e trabalhos, de acordo com a disposição do

O Pequeno ofício da Imaculada Conceição da SVM foi corrigido nos
primeiros meses de 1679 em Roma por uma comissão instituída por
Inocêncio XI. Naquele mesmo ano o ofício corrigido foi impresso em
Lucca. Cf. Lucien Ceyssens, Le Petit Office de l’Immaculée Conception:
Pretendue Approbation, Condamnation (1678), Tolerance (1679). In:
Virgo Immaculata XVII, Romae 1957, pp. 105-106.
29
trata-se aqui do breve expedido no dia 28 (!) de dezembro de 1678,
mas nele Inocêncio XI não concedeu nenhuma aprovação do Pequeno
ofício da Imaculada Conceição da SVM, mas apenas respondeu a uma
carta que lhe havia sido enviada pelo imperador Leopoldo no dia 4 de
novembro de 1678, esclarecendo o que significava a proibição de utilizar
esse pequeno ofício (decreto de 17 de fevereiro de 1678). Menciona
também que essa proibição não dizia respeito ao ofício (grande) da
Imaculada Conceição da SVM, que desde tempos antigos era utilizado na
Igreja por permissão da Santa Sé. assim, pois, o ofício pequeno foi
impresso em Lucca sem a aprovação pontifícia, e o seu uso era apenas
aceito e tolerado pela Santa Sé. Cf. Ceyssens, op. cit., pp. 91-106, 108109, 115-117, 121.
28
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superior. Às nove e meia, juntamente com o ofício pelos falecidos, deveis recitar o noturno do dia com as Laudes. Às dez
horas deve ser celebrada a santa Missa conventual, às onze o
exame de consciência acompanhado da meditação das quatro
coisas derradeiras30 e a Ladainha do Nome Jesus (a não ser que
seja rejeitada pela Sé Apostólica), e a seguir a refeição, precedida da bênção e das orações costumeiras.
O condimento da alimentação deve ser a leitura da Bíblia
Sagrada, especialmente do Novo Testamento, das biografias dos
santos, da vossa Regra e de livros piedosos para o incremento
do espírito e da piedade. Durante esse tempo todos devem
observar o silêncio, confiando as coisas lidas à memória e à
imitação.

3. Após a ação de graças todos juntos devem sentar-se e lhes
será lida a obra de algum teólogo moralista que goze de
reconhecimento, em alguns dias − as rubricas do Missal ou do
Breviário romano, com o esclarecimento de um autor fidedigno31 − que devem observar. Após essa leitura devem recitar
a segunda parte do Rosário com a Ladainha comum da
Santíssima Virgem Maria, e até as três [horas] devem dedicarse à leitura piedosa, à escrita, aos trabalhos manuais, segundo a
disposição do superior.

4. Tendo ouvido [a batida do relógio] às três horas, deveis
celebrar as vésperas do pequeno ofício e as pelos falecidos. À
meditação, precedida de salmos sobre o Santíssimo nome
Maria,32 deveis dedicar uma hora inteira, que concluireis com a
terceira parte do Rosário.
Essas “coisas derradeiras” são: a morte, o juízo, o céu, o inferno.
Na NV de 1687 neste lugar é fornecido o nome desse “autor fidedigno”:
Gavanti. trata-se de Bartolomeu Gavanti († 1638), que naquele tempo era
considerado como o autor da maior autoridade na área da liturgia. Escreveu Commentaria in rubricas Missalis et Breviarii Romani, Romae 1628.
32
Esses salmos eram recitados pelos escolápios; cf. ConstSP, parte I,
cap. V, §11: “quinque Psalmos in honorem Nominis [B.V.M.] consuetos
[...] recitabunt” (devem recitar os costumeiros cinco salmos em honra do
nome [da SVM]).
30

31
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5. Às sete deveis dirigir-vos ao refeitório, para o consumo do
jantar,33 aliado à leitura. Após o seu término, sentados juntos,
modestamente e sem ostentação discutireis entre vós a respeito
da perfeição religiosa e a propagação da glória divina, ou a
respeito de casos de consciência.
Às oito, depois do exame de consciência e da profissão da fé
juntamente com os atos de contrição, amor e gratidão, após
obter a bênção do superior ireis descansar, adormecendo nas
salvíficas chagas do nosso Redentor.

6. Os decretos pontifícios34 devem ser no tempo assinalado
necessariamente lidos à mesa, e os superiores não julguem que
podem interpretá-los de forma suavizada,35 mas eles devem ser
observados da melhor forma possível, e os castigos neles contidos devem ser impostos àqueles que os transgredirem.

7. Nos lugares em que as horas canônicas forem recitadas
conjuntamente, todo superior será autorizado a promover a
mudança dessa programação do dia para uma outra, com proveito para a sua casa e a melhor ordem, contanto que não seja
omitido nada daquilo que aqui foi decidido.
CaPÍtULO VII

SUPERIORES

1. Toda a vossa Congregação será dirigida por um só
superior, escolhido para um mandato de seis anos.36 Passado
33
O texto latino apresenta aqui a palavra “collationem”, que segundo o
Lexicon Latinitatis Medii aevi significa: “repas du soir” (refeição da
noite, ou seja, jantar).
34
Com certeza, trata-se aqui dos decretos Reformationis Regularium de
Clemente VIII. Nas Constituições da Ordem dos Marianos publicadas em
1787 é imposta a leitura desses decretos “bis omni mense in loco capitulari” (duas vezes por mês no lugar das reuniões capitulares).
35
No texto latino foi utilizado o termo “interpretari”, que tem neste contexto justamente esse significado, como se esclarece em Norma Vitae et alia
Scripta. Cf. NVS, p. 52, nota “f”.
36
Isso, no entanto, não dizia respeito ao Pe. Papczyński, que, como funda-
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esse sexênio, como é assinalado abaixo, escolhereis um outro
ou confirmareis o mesmo.37 Sua obrigação será a aceitação ou
o afastamento de membros [da Congregação]; a aprovação dos
confessores, pregadores, educadores dos noviços, promotores
da vossa confraria,38 dos livros que devem ser impressos; a
nomeação ou a destituição do cargo dos superiores locais, a
aceitação de fundações, a visitação das casas, a admoestação
dos que erram e, caso isso seja necessário, também o castigo e
a determinação, a imposição e a execução de outras obrigações
próprias dos superiores máximos da ordem.

2. E todo superior deve lembrar-se desta admoestação do
Espírito Santo: “Puseram-te como presidente? Não te envaideças, mas sê com os convivas como um dentre eles” (Eclo 32,1).
Por isso, não como governante, mas tornando-se um exemplo
para o rebanho (cf. 1Pd 5,3), faça primeiro como exemplo
aquilo que pretende impor pela palavra, observando a lei em
igualdade com todos, não apenas cuidando deles; dotado de
piedade, discrição, prudência, suavize o zelo pela amabilidade,
e a amabilidade pelo zelo, para que com a excessiva severidade
ou condescendência antes não prejudique a Congregação do
que lhe ajude.
Não sobrecarregue os seus [subalternos] com severas penitências ou ordens, impondo a cada um o que está de acordo com
suas forças, seus talentos e atributos. Porque, embora os subalternos sejam obrigados à obediência sem se escusarem, aquele
que dá as ordens deve preocupar-se em lhes impor coisas tais que
com a glória divina e o mérito próprio cada um possa cumprir.

3. Os subalternos, por outro lado, não atormentem o espírito
dos superiores, seja pela sua arrogância seja pela grosseria, mas
da forma mais suave sejam obedientes à sua vontade no Senhor,
antes respeitando-os por amor do que receando por vão temor.
Caso, porém, algum superior pareça a alguém algo negligente
dor da Congregação dos Marianos, foi em 1679 instituído pelo Bispo
Stefan Wierzbowski superior dessa Congregação “ad vitae suae tempora”
(isto é, de forma vitalícia); cf. Positio, p. 399, 424 (Doc. XI, §11; 10).
37
Cf. abaixo, cap. IX, §1.
38
Cf. acima, nota 10.
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ou menos exemplar, por essa razão não cesse de lhe demonstrar
respeito e de lhe obedecer em razão do Senhor, visto que o
próprio Senhor adverte: “Tudo o que eles vos disserem, fazei e
observai, mas não imiteis suas ações! ” (Mt 23,3). Com efeito,
são dignos de grande compaixão os superiores que, servindo a
todos, são forçados por vezes a negligenciar a si mesmos. Por
conseguinte, os membros devem sempre rezar pelos superiores,
para que Deus os ilumine, conduza e preserve em sua graça.

4. O superior de toda a Congregação deve visitá-la a cada três
anos, o diocesano,39 visite suas casas todos os anos, e o local, as
celas de todos normalmente todos os meses, para que não se
encontre nelas nada contrário à vossa vocação e à pobreza, ou ao
asseio. Finalmente, todos os superiores devem empenhar-se para
que nas igrejas floresça cada vez mais o culto divino; nas casas
− a paz, o recolhimento, o amor, a constância; nas pessoas − a
santidade; nos bens temporais − a preservação e a proteção; não
lhes será permitido, sob a ameaça de castigos eclesiásticos, de
forma alguma alienar esses bens da Congregação.

5. Se em alguma parte nas vossas igrejas for necessária a
pregação da palavra divina, essa obrigação deve ser imposta pelo
superior da Congregação àqueles que possuem a necessária
ciência e imbuídos neles os bons costumes, para que preguem
sermões com salutar efeito para os ouvintes, iluminando-os
através do ensino e estimulando pela convicção. Procurem sempre pregar aquilo que possa contribuir antes para a glória divina
do que para a deles próprios, e com a ajuda divina promovam
entre as pessoas a edificação, a emenda dos costumes, o amor e
o temor de Deus, o exercício nas virtudes e nas boas ações, o
desprezo do mundo, o ardente desejo da felicidade eterna e o
desvelo por ela.40 E, da mesma forma que nas igrejas próprias
sem a recomendação do superior, também nas alheias não lhes
será permitido pregar sermões sem a bênção do ordinário.
No futuro a Congregação devia ser dividida em províncias correspondentes aos territórios das dioceses. Daí o nome “superior diocesano”; cf.
abaixo, cap. IX, § 1.
40
Na NV de 1687 encontramos aqui a instrução anexa relacionada com a
pregação da palavra divina, certamente da forma como o fazia o próprio
Pe. Papczyński (cf. NVS, p. 55, nota “m”). Essa parte do texto foi
39
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6. Os leitores (se alguma vez for conveniente designá-los41)
devem cumprir a obrigação que lhes é imposta de instruir pela
glória divina, cuidadosa e diligentemente e com resultado satisfatório para os estudantes. Procurem antes ler e explicar [os
manuais] dos mais reconhecidos autores do que pela redação
[de seus próprios] tenham que cansar a si mesmos e os aprendizes. No entanto, não se aprofundem em suas tarefas escolares
junto aos seus alunos a ponto de se esquecerem da oração e da
mortificação.

7. Para educadores dos noviços devem ser designados os
prudentes, laboriosos, dotados da aptidão do reconhecimento
dos espíritos, tais que sobretudo lhes ensinem perfeitamente
todos os exercícios, e também que os exercitem na abnegação
de si mesmos e daquilo que lhes pertence, na imitação de Cristo
Senhor, no desprezo das coisas temporais e no desejo das eternas, na paciência, humildade, modéstia, no silêncio e na penitência, no amor à oração e na observância da regra religiosa, e
sobretudo no amor de Deus, tendo diante do olhar sempre o fato
de que lhes foi confiada a solicitude por aqueles que devem ser
formados em primeiro plano para alcançar a salvação da alma,
e a seguir para o adorno e o proveito da Congregação.

8. O superior [da Congregação] deve designar, além disso,
nas diversas casas os promotores da Confraria da Imaculada
Conceição, que sufraga as almas dos fiéis falecidos, instituída
ou que deve ser instituída nas vossas igrejas,42 por privilégio do

provavelmente eliminada de NV em 1694, pelo Card. Colloredo, o qual
talvez não achasse adequado fornecer aos eremitas marianos uma tão
ampla instrução aos pregadores. Essa parte foi restituída pelos marianos em
seus Estatutos em 1778. Cf. Positio, p. 478, nota 77.
41
“Leitores” eram aqueles que lecionavam filosofia e teologia aos estudantes
marianos que buscavam o sacerdócio. Esses leitores começaram a ser
designados em 1722, quando − após a “Dispersio Rostkoviana” − os marianos começaram a organizar os seus próprios “estudos” para os seus seminaristas. a filosofia e a teologia dogmática eram lecionadas em Skórzec, e a
teologia moral no Eremitério de Korabiev. Cf. S. Sydry, Organizacja Zgromadzenia Księży Marianów w XVIII w. (Sydry), Warszawa 1930, pp. 37-41.
42
O Pe. Kisieliński declarou em 1769 que essas confrarias “in omnibus ecclesiis nostrorum Conventuum vigent” − funcionam em todas as igrejas dos
nossos conventos” (PP, f. 215v).
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nosso Santo Padre Inocêncio XI, concedido no dia 20 de março
de 1681,43 e aceito pelo ordinário.44 A quem essa meritória obrigação for confiada, este de todas as formas se empenhará por
granjear o maior número possível de zelosos e piedosos servos e
devotos da Imaculada Virgem e intercessores pelos falecidos.
Deve dirigir essa confraria prudentemente, a fim de obter um
grande proveito para as almas, convocando e estimulando especialmente aquelas pessoas que ingressaram nessa confraria a
uma participação mais frequente e salutar nos sacramentos da
penitência e da Eucaristia, bem como a obras de caridade a à
fuga das transgressões.

9. Esse mesmo superior deve se preocupar com ter em toda a
Congregação igualmente outros funcionários: procuradores,45
ecônomos e zeladores,46 que com o máximo zelo devem procurar cumprir as suas obrigações por amor a Deus, pelo mérito da
obediência, para que a seu tempo recebam pelo seu amor e pelos
seus atos o infalível pagamento de nosso Senhor Jesus Cristo.
CaPÍtULO VIII

PARTICIPAÇÃO DOS SACRAMENTOS E SUA
ADMINISTRAÇÃO

1. Em todos os domingos e nas festas solenes, e sempre que
piedosamente for do agrado do superior, tanto os clérigos como
os irmãos coadjutores (os serviçais domésticos uma vez por
mês), após a prévia confissão sacramental e algum piedoso
recolhimento, participarão com o máximo respeito da santa CoCf. acima, nota 10.
Que era o Bispo Stefan Wierzbowski, ordinário de Poznań; cf; Gratia et
Protectio (22 de maio de 1681): Positio, pp. 409-411 (Doc. XI, 7);
Documento da segunda instituição da Congregação da Imaculada Conceição (21 de fevereiro de 1687): Positio, p. 425 (Doc. XI, 10).
45
O significado do termo “procurador” está explicado em NVS, p. 58,
nota 75.
46
Sua função era apresentar as culpas dos coirmãos no chamado capítulo
das culpas. Mas, no lugar onde dele se fala, essa reunião dos coirmãos
não é assim chamada nem se fala de zelador. Cf. abaixo, cap. IX, §3.
43
44

282

aNEXO

munhão. Nas exposições do Santíssimo Sacramento, [em relação às quais] queremos que ocorram mui raramente, seja preservado o máximo decoro, no que diz respeito aos ornatos e à
iluminação, enquanto ao menos um [dos coirmãos] permanecerá em contínua oração.

2. Os sacerdotes, todos os dias, na medida em que isso seja
autorizado pela lei, devem celebrar o sacrifício da santa Missa
segundo a intenção fornecida na sacristia, não se esquecendo
dos falecidos, especialmente dos privados de ajuda [da parte
dos mais próximos], e estejam conscientes de que com base no
decreto pontifício lhes são atribuídas apenas duas santas Missas
todos os meses.47 E para que da sua parte cumpram bem a sua
tarefa, nunca se aproximem do altar com a consciência de
algum pecado [na consciência], nunca sem o mais profundo
recolhimento interior e a suficiente preparação. Sejam exemplares, sóbrios, piedosos, peritos nas rubricas e nos ritos da Igreja
romana, que devem observar. Celebrem a santa Missa sem
pressa, mas não com demasiada lentidão, lendo tudo claramente, com cuidado e piedade, não estendendo esse serviço
divino por mais de meia hora.
As horas canônicas48 devem ser por eles recitadas antes em
comum do que individualmente; apliquem-se à leitura da Bíblia
Sagrada e [a obras da área] da teologia moral; sem cessar
entreguem-se à oração, para que pela honestidade da vida e
pelos exercícios de piedade possam não apenas iluminar e
sustentar a Congregação, sendo a ela úteis, mas [também] servir
para a santa Igreja católica pelo menos de ajuda espiritual.

3. E a esse real sacerdócio sejam elevados pelo superior de
toda a Congregação somente aqueles que são dotados de
verdadeiras virtudes e de suficiente ciência. Eles devem ser
ordenados para o devido título,49 na intenção de que o culto
divino floresça mais entre vós e de que a ajuda aos falecidos, à
47
Não se sabe qual decreto pontifício estabeleceu tal regra quanto às
intenções das santas Missas. Cf. Sydry, op. cit., p. 50: Intenções de
Missas particulares (cap. VII, b).
48
Isto é, as orações eclesiásticas do Breviário.
49
Cf. acima, “Informação introdutória”, §2, no final.
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qual sois convocados,50 seja alcançada com mais eficiência e
frequência. Por isso o superior deve conhecer e verificar bem os
atributos de todas as pessoas [da] sua Congregação, a fim de
encaminhar a cada um àquela função que ele possa dignamente
ocupar, e àquele cargo que possa exemplarmente executar.

4. Seria finalmente útil para a preservação da humildade que
− na medida do possível − os próprios sacerdotes varressem a
igreja, limpassem os sagrados vasos e vestes, que cuidassem da
ornamentação e da manutenção dos templos e dos seus utensílios. Não devem sobrepor orgulhosamente a si mesmos aos
outros a quem superam pela dignidade, embora lhes seja devido
da parte de todos o máximo respeito, em razão da honra de
Cristo.

Quando ouvirem confissões, aliem a doçura à prudência,
cuidadosos no exame das consciências dos penitentes,
especialmente das pessoas simples; ponderados na designação
da penitência, distantes de travar amizades, peritos em
solucionar dúvidas e escrúpulos, conscientes dos casos reservados à Santa Sé, aos bispos e superiores. Saibam também que
não se deve conceder a absolvição sempre e a todos. Saibam
também que essas leis não obrigam absolutamente sob nenhum
vínculo de pecado, com a exceção somente daqueles compromissos que acarretam os votos simples e os juramentos.
CaPÍtULO IX

REUNIÕES NECESSÁRIAS

1. Deveis reunir-vos todos ou alguns pelas seguintes razões.
Em primeiro lugar, a cada seis anos para a eleição ou a confirmação do superior de toda a Congregação e dos seus assistentes,
bem como dos superiores diocesanos, ou seja, provinciais, para

50
Isso aponta o objetivo da Congregação, como se ele fosse o seu objetivo
único. No entanto, na NV de 1687 não há estas palavras: “à qual sois
convocados”. Pode-se então supor que elas foram aqui introduzidas pelo
Card. Colloredo, o qual talvez achasse que a ênfase desse objetivo estava
muito de acordo com o status legal dos eremitas marianos.
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o que devem reunir-se os que possuem voto ativo e passivo, três
de cada diocese ou província, convocados a uma só casa por carta do superior que encerra o seu mandato. Ali, após um dia de
refeições simples e após a santa Missa cantada ao Espírito Santo,
devem permanecer fechados enquanto em votação secreta não
escolherem alguém digno e que se distinga pela honradez, prudência, disciplina religiosa e ciência. Para o eleito, com a concordância da maioria dos eleitores, assinarão o documento de confirmação o secretário e o discreto,51 e todos devem beijar a mão
do eleito em sinal de respeito e obediência. Após a realização da
eleição, irão à igreja para cantar o hino Te Deum laudamus etc.
Caso se perceba que alguém claramente se empenha pelo
cargo, seja proclamado para sempre como incapaz de cumprir
quaisquer cargos. A seguir deve realizar-se a eleição dos assistentes e do procurador geral, bem como dos provinciais, igualmente em votação secreta. E, caso durante essa reunião algo
seja decretado, isso deve ser registrado na ata geral.

2. Afora isso, a cada três anos devem realizar-se as reuniões
diocesanas para a instituição de algum bem ou para a remoção
de um mal, e para [a escolha daqueles que] devem ser enviados
[como delegados] para o capítulo geral, como assinalado acima.
Para essas reuniões devem apresentar-se os vigários locais52 das
51
Com o termo “discretus” eram definidos na ordem dos franciscanos os
conselheiros dos superiores ou os delegados ao capítulo, os quais
apresentavam neles os desiderata (desejos) das comunidades de coirmãos
por eles representadas; cf. M. Mayer, verbete Discreto, in: Dizionario
degli istituti di perfezione, Roma, III, 715-717. Não há certeza quanto a
quem era esse discretus junto aos marianos, mas é possível que no
capítulo ele era em certo sentido o ”delegado” da comunidade mariana.
Ele apresentava no capítulo os desejos dos coirmãos e cuidava que no
capítulo fossem observadas todas as normas de procedimento; portanto,
cabia também a ele a coleta, a verificação e a contagem dos votos na
votação individual, como o faz atualmente o “escrutinador” na nossa
Congregação. Cf. Directorium Marianorum, Roma 1988, n. 224 e 226.
52
Ou seja, os superiores locais; eram assim chamados visto que no
documento da instituição se diz que o superior da Congregação “terá os
seus vigários em cada uma das casas”. Cf. Positio, p. 398 (Doc. XI, 4, §10).
53
trata-se aqui do capítulo das culpas; cf. NVS, p. 62, nota 80.
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diversas casas juntamente com os seus [isto é, das suas casas]
membros que tenham direito a voto, escolhidos em votação
secreta.

3. O superior local deve convocar os seus [subalternos] duas
vezes por semana. Portanto, com certeza nas sextas-feiras, para
a suavização das culpas pela indicação de uma adequada
penitência,53 cada um, de joelhos, deve revelar as próprias culpas sinceramente, abertamente, em espírito de piedade; e, sem
se justificar, deve aceitar com humildade a penitência que lhe
for imposta. E, caso lhe seja imputado algo injusto, não deve
então responder nada, e mais tarde, dirigindo-se ao superior,
testemunhe a sua inocência (a não ser que prefira sofrer inocentemente com Cristo); o mentiroso deve ser inapelavelmente
castigado com a pena da desforra.54
E distantes desse eminente tribunal do amor estejam o ódio,
a inveja e o demasiado zelo. E de fato, na apresentação de
culpas alheias é coisa louvável, desde que não haja perigo na
demora, seguir antes esta norma evangélica: vai admoestá-lo a
sós, a seguir censura-o na companhia de um outro e finalmente,
caso não se emende, denuncia-o à Igreja (cf. Mt 18,15-17). E no
que diz respeito àqueles defeitos que não se relacionam com a
Congregação, cuidai a tal ponto que isso absolutamente não vos
diz respeito que não julgueis que os deveis censurar, a não ser
que vos pareça que sois guiados pelo justo zelo.

4. Pela segunda vez o superior local deve reunir os seus [subalternos] nos dias do Senhor, após a meditação noturna, ou em
outro tempo conveniente, para uma conferência espiritual, que
será pronunciada por ele mesmo ou por alguém que ele recomendar, em latim ou em língua pátria, numa linguagem simples,
clara, flamejante, para estimular o espírito dos seus [subalternos]
à prática nas virtudes, para a erradicação das paixões e para a
busca da perfeição. Ou poderá ser lido algum livro piedoso sobre
esse tema, que tranquila, mas eficazmente possa estimular a
todos ao amor de Deus, à imitação de Cristo, à observância da

54
trata-se do castigo que sofria o acusador quando não se comprovava a
culpa do acusado. Cf. Dt 19,18-21; Dn 13,61-62.
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disciplina religiosa e à perseverança na santa penitência. Após o
término da conferência, seja assinalada alguma mortificação,
oração ou outro ato de virtude que deve ser posto em prática por
todos no decorrer da semana. Durante essa mesma reunião, o
superior poderá também examinar com os mais velhos algo que
diga respeito ao bem público, caso isso seja exigido pelas
circunstâncias ou pela necessidade.

5. Finalmente, todos devem reunir-se ao sinal universalmente
aceito do sino para sufragar a alma de algum membro da Congregação que se afasta desta vida temporal, através de piedosas
admoestações, orações e humildes lágrimas, para a recomendar
à bondade e misericórdia divina, acudindo fraternalmente e com
todas as forças para que nesta última luta alguém não seja ameaçado quanto à sua salvação. O superior deve se empenhar prudentemente para que a um doente não apenas com o máximo
amor sejam fornecidos em tempo oportuno os remédios para a
cura, mas principalmente para que seja socorrido com os recursos que asseguram a vida eterna, que são: a sincera confissão dos
pecados e a renúncia a eles, a profissão de fé, o pronunciamento
contra os artifícios do demônio, a entrega da sua alma nas mãos
de Deus e do confessor, a mais piedosa recepção da Santíssima
Eucaristia e da extrema unção, a invocação da ajuda dos habitantes do céu, a perfeita esperança e confiança nos méritos do
nosso Salvador.

6. Junto ao agonizante é preciso recitar piedosamente as
orações da Igreja, e sua alma deve ser ardentemente recomendada a Deus; o corpo do falecido deve ser adequadamente lavado, no decorrer de três dias piedosamente sepultado, e o falecimento quanto antes anunciado nas outras casas, para que todos
socorram o falecido tanto com o sacrifício da santa Missa,
quanto com orações e mortificações. E vós todos, unidos, louvai
o Deus misericordioso nos céus, ao qual, ainda que indignamente, servis na terra.55
55
Na NV de 1687, no final (com espaçamento duplo a partir do final do
texto do cap. IX), são fornecidas as palavras: “Soli Deo Honor et Gloria”
(Somente a Deus a honra e a glória).

REGRA

DOS DEZ BENEPLÁCITOS
OU DAS DEZ VIRTUDES
DA BEATA VIRGEM MARIA
ou

REGRA DA IMITAÇÃO

DAS DEZ VIRTUDES EVANGÉLICAS
DA SANTÍSSIMA VIRGEM MARIA
segundo a qual os marianos professavam os votos
até a renovação da Congregação
no dia 28 de novembro de 1910

INTRODUÇÃO
Ó almas diletíssimas, especialmente dedicadas à honra
da Mãe de Deus! Convém que especialmente e acima de tudo
tenhais continuamente diante dos vossos olhos a própria Virgem, a Ela dirigindo os vossos pensamentos e olhares, como
os Magos [os dirigiam] à estrela (cf. Mt 2,1-2.9-10). Que a
Virgem seja o vosso modelo, que seja o Oráculo, que seja a
Regra.
E não vos empenheis por nada mais a não ser, imitando
a Virgem, serdes perfeitamente agradáveis ao Esposo das
vossas almas. Essa seja a vossa prudência, o conselho, a vocação, a religiosidade e o objetivo, para que sempre sinceramente
sirvais a Deus.
No entanto, visto que a forma de imitar a Virgem e de a
Seu exemplo ser agradável a Deus, que está definida na vossa
Regra, foi inteiramente extraída do Evangelho, é indispensável
que saibais a respeito do que − segundo o Evangelho − a
Virgem pensava, o que dizia ou fazia. Dessas três formas vos
é apresentada no Evangelho a Virgem como aquela que pode
resplandecer em vós e que pode ser imitada, e − se assim resplandecerdes − possuireis a vida eterna. Sabei, portanto, que −
embora a Virgem Maria fosse cheia de todas as graças e virtudes, o Espírito Santo quis e fez com que apenas dez delas
sejam mencionadas pelos evangelistas. Essas dez virtudes, que
segundo o testemunho do Evangelho a Virgem possuía, vós
também deveis possuir, bem como tudo aquilo a respeito do
que − como lemos − graças a elas a Virgem pensava, falava ou
fazia vós também deveis pensar, falar e fazer, e assim, de
acordo com cada uma dessas virtudes, de tríplice forma deveis
imitar a Virgem, com o coração, a boca e a ação, no que
inteiramente se baseia e em que consiste toda a perfeição e o
verdadeiro cumprimento da Vossa Regra.

CaPÍtULO I

A VIRTUDE DA CASTIDADE
da Maria Virgem, dentre as Suas virtudes, se encontra
no Evangelho em primeiro lugar; virtude que deveis
possuir e segundo ela a Virgem de tríplice forma imitar.
Não podemos enumerar detalhadamente todas as virtudes da
Virgem, mas vamos mencionar apenas aquelas que no Evangelho são claramente citadas. Ali lemos sobretudo que é citada
a virtude da virgindade [castidade], para que as almas consagradas a Deus saibam que é sobretudo isso que devem buscar e
utilizar toda a capacidade do pensamento para que a exemplo da
Virgem, como verdadeiras esposas, sejam agradáveis a Cristo
na castidade e pensem nisso, falem e façam aquilo a respeito do
que a Virgem em razão da Sua castidade pensava, o que dizia e
fazia, como a respeito disso lemos no Evangelho. E do Evangelho se sabe que a Virgem, em razão da Sua virginal pureza,
para ser mais agradável a Deus, sobretudo fez o voto da virgindade e, além disso, no mesmo Evangelho lemos que desposou
S. José (cf. Lc 1,27) e finalmente perguntou a Gabriel, dizendo:
“Como acontecerá isso, se eu não conheço homem algum? ”
(Lc 1,34).
Assim, pois, as pessoas que pertencem a esta Ordem, segundo o modelo e a imitação da Virgem, a fim de serem agradáveis
ao Cristo Esposo, façam o voto da perpétua castidade e aceitem
o verdadeiro José, isto é, Jesus, como seu Bem-amado. Não
busquem nenhuma vaidade e não digam nem ouçam nenhuma
palavra de vão amor, mas procurem viver em intimidade
somente com Jesus, seu Esposo. Oh, quão doce e alegremente
vai morrer aquela pessoa que em sua vida, além de Jesus, não
teve outro Amado!
E para possuir essa virtude, evitem a ociosidade, o
alcoolismo, as companhias suspeitas, a ornamentação do rosto
e do corpo, e o cântico em voz alta para agradar às pessoas, mas
procurem, e insistentemente, agradar apenas a Cristo, que é
todo desejado, digno de amor e o mais belo de todos.
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Oh, a quantos a ociosidade e o alcoolismo conduziram à
perdição! A quantos a companhia mundana, as intimidades, as
cartas e os presentes conduziram à condenação! A quantas consciências o rosto pintado e o cântico conduziram ao mal! Feliz
a alma que com o coração, a boca e a ação pode dizer: Jesus,
meu Amor! Jesus, Esposo meu! Jesus, meu Deus e meu tudo!
Oh, quão imponente e extenso reino alcançará na vida futura a
alma que neste mundo se fechou para Cristo num convento,
principalmente se observou não apenas a clausura como lugar,
mas também a clausura própria do coração, isto é, não permitindo que nada de vão entrasse pela janela dos sentidos, e
pelo sentimento, com o coração não saindo para o exterior, mas
nessas clausuras somente a Jesus Cristo de todo o coração
amou e unicamente n’Ele buscou satisfação e consolo!
CaPÍtULO II

A VIRTUDE DA PRUDÊNCIA

da Virgem é mencionada no Evangelho em segundo lugar; virtude que deveis possuir e segundo ela a Virgem
de tríplice forma imitar.

A Virgem Maria foi sempre a prudentíssima e em razão da
Sua prudência, para ser agradável a Cristo, pensava nas coisas
seguintes, dizia e fazia as coisas seguintes.
Porque “começou a pensar qual seria o significado da
saudação” (Lc 1,29) e “guardava todas estas coisas, meditandoas no seu coração” (Lc 2,19; cf. Lc 2,51) e, além disso, fugiu
para o Egito (cf. Mt 2,13-14) para salvar o Filho e não voltou de
lá a não ser após a morte de Herodes (cf. Mt 2,19-21);
finalmente, passou ao largo da localidade onde se encontrava
Arquelau (cf. Mt 2,22).
Segundo o modelo e a imitação da Virgem, as almas
consagradas a Deus, para serem agradáveis a Cristo e à Virgem,
não devem falar levianamente, mas devem ser avessas a falar e
devem previamente analisar no coração o que deve ser dito an-
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tes que o pronunciem pela boca. Por isso, evitem as palavras
desnecessárias e toda mentira, visto que Deus destruirá “todos
os que falam mentira” (Sl 5,7). E, visto que a mais perfeita
sabedoria consiste em alguém saber como ser agradável a Deus
e como evitar todo pecado, com o qual Deus é ofendido, devem
constantemente analisar em seu coração como por elas é observada a Regra da Santíssima Virgem Maria e se a vida delas é
diante de Jesus pura e agradável. E devem tomar o máximo cuidado diante de Herodes e de Arquelau; porquanto não é destituído de misteriosa ciência que − como lemos − a Virgem fugiu
desses dois reis, visto que Herodes significava a transgressão do
corpo, e Arquelau − a transgressão da busca do poder. E sobre
esses dois pecados é mais fácil sair vencedor pela fuga do que
pela luta, a saber, quando a exemplo da Virgem as pessoas
submetidas a esta Regra fogem de toda intimidade e relutam
diante de todo cargo ou autoridade. E então se diz que voltam
após a morte de Herodes, quando o corpo está tão inanimado e
a busca do cargo tão distante que os cargos que aceitam, elas os
aceitam somente por força da obediência.
E para uma mais perfeita observância dessa prudência da
Virgem, na Casa de Maria categoricamente não devem ser
admitidas pessoas que não sejam angelicais, isto é, fortes em
corpo e espírito, sem a marca da infâmia, crentes e de fé católica, que possuam ciência suficiente e não comprometidas por
quaisquer laços mundanos.
CaPÍtULO III

A VIRTUDE DA HUMILDADE

é mencionada no Evangelho em terceiro lugar; virtude
que deveis possuir e segundo ela a Virgem de tríplice
forma imitar.

A Maria Virgem foi sempre humílima, para cuja humildade
o Senhor olhou (cf. Lc 1,48), e em razão da Sua humildade, para
ser agradável a Deus, sobre as coisas seguintes pensava, as
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coisas seguintes dizia e fazia. Visto que se perturbou, ou seja,
atemorizou, louvada por Gabriel, ao qual com humildade
respondeu, dizendo: “Eis aqui a serva do Senhor! Faça-se em
mim segundo a tua palavra” (Lc 1,38).
Segundo o modelo e a imitação da Virgem, as pessoas
pertencentes a esta Ordem devem atemorizar-se e não ter paz
quando são louvadas ou escolhidas para algum cargo. Porquanto a verdadeira humildade é reconhecida na alma quando,
louvada exteriormente, por dentro se entristece e não tem paz,
da mesma forma que o verdadeiro orgulho é reconhecido em
alguém quando, admirado ou elevado ao cargo por alguém,
começa a se alegrar e fica contente. Devem comportar-se humildemente nos capítulos e nas deliberações, não se devem
inocentar e defender, não devem apresentar os próprios pontos
de vista acima dos pontos de vista dos outros aceitos em toda a
comunidade nem devem seguir as próprias tendências, mas devem sempre dizer: “faça-se em mim segundo a tua palavra”,
não segundo a minha.
Para possuir essa virtude da humildade de forma mais perfeita, escolham para o comando uma das pessoas (da)
comunidade, à qual devem ser obedientes, a qual devem amar e
respeitar como substituta da Maria Virgem, visto que realmente
tal pessoa ocupa o Seu lugar. E por isso devem aceitar as suas
ordens como se fossem provenientes da boca da Virgem, e
sejam muito cuidadosas em não julgar as suas determinações,
mas simplesmente sejam-lhe em tudo obedientes.
Todos os sábados em regra deve realizar-se o capítulo das
culpas, no qual devem receber pelas suas faltas salutares
penitências, lembradas de que tal capítulo é o purgatório para os
humildes. E o superior, de forma prudente, deve castigar as
transgressões, utilizando, a exemplo do bom samaritano, óleo e
vinho (cf. Lc 10,34).
Uma vez por ano também as diversas casas devem ser
visitadas pelo superior desta Ordem, a quem deve ser confiada
a solicitude por elas, ou seja, a preservação da ordem dentro
delas. Durante tal visita, deve ele sobretudo buscar a verdade
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quanto à castidade, o amor e a paz fraterna, quando à pobreza e
à obediência, quanto à recitação do ofício e da santa oração.
E no que diz respeito aos capítulos nos quais devem realizarse as eleições ou as destituições (dos cargos) para as diversas
casas e províncias, ou para toda a Ordem; e quanto à
preservação das normas legais é preciso observar em todos os
casos os santos cânones e as constituições apostólicas já
promulgadas e aquelas que devem ser promulgadas, juntamente
com os estatutos que devem ser instituídos por esses capítulos
quando à administração desta Ordem.
CaPÍtULO IV

A VIRTUDE DA FÉ

é mencionada no Evangelho em quarto lugar; virtude que
deveis possuir e nela de tríplice forma a Virgem imitar.

Maria Virgem foi sempre muito firme na fé e em consequência da Sua fé, para ser agradável a Deus, a respeito das coisas
seguintes pensava, as coisas seguintes dizia e fazia. Porquanto
pela fé, humildade e obediência concebeu o Filho de Deus, foi
à região montanhosa, entrou na casa de Zacarias e saudou a S.
Isabel, de maneira que ela a congratulou: “Feliz aquela que
acreditou, pois o que lhe foi dito da parte do Senhor será
cumprido! ” (Lc 1,45).
Segundo o modelo e a imitação da Virgem, as almas
consagradas a Deus, para serem agradáveis a Deus, devem ser
firmes na fé, visto que “sem a fé é impossível agradar a Deus”
(Hb 11,6); devem também pela fé conceber a Jesus e ir à região
montanhosa da perfeição, para que possam realizar algo de bom
na casa de Zacarias, isto é, na Igreja ou na Ordem; e saudar a S.
Isabel, isto é, ser participantes das boas e santas ações.
Portanto nenhuma pessoa pode ser aceita nesta Ordem se
não for crente, e no âmbito da Igreja católica, se for suspeita de
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alguma heresia e se for excomungada pela Igreja romana.
Porque como poderia ser que nesta Ordem, que é consagrada
para ser agradável a Deus, fosse aceita uma pessoa se não fosse
crente e ortodoxa?
Para possuir essa virtude da fé perfeita em grau supremo,
cuidem para não se intrometerem em algum tipo de pensamentos vãos ou perigosos quanto à fé, mas creiam simplesmente
como crê a santa Madre Igreja.
E os superiores têm a obrigação de pedir ao Santo Padre que
um dos cardeais da santa Igreja romana seja o protetor desta
Ordem, dignitário ao qual todos (os membros) devem demonstrar respeito e obediência, sendo submissos à Sé Apostólica e
à Igreja romana e, inabaláveis na fé (cf. Col 1,23), observem as
virtudes e os beneplácitos da Virgem Maria.

A VIRTUDE DA PIEDADE
CaPÍtULO V

é mencionada no Evangelho em quinto lugar; virtude que
deveis possuir e segundo ela de tríplice forma a Virgem
imitar.

Maria Virgem foi sempre piedosíssima e, para ser agradável
a Deus em consequência da Sua piedade, a respeito das
seguintes coisas pensava, as seguintes coisas dizia e fazia.
Porquanto com grande zelo e alegria louvou a Deus, dizendo:
“A minha alma engrandece o Senhor” (Lc 1,46). Todos os anos
dirigia-se a Jerusalém, acompanhando o Filho, com muita
piedade ouvia os Seus sermões, com frequência voltava a Nazaré, e finalmente permaneceu também em oração com os Apóstolos (cf. At 1,14).
Segundo o modelo e a imitação da Virgem, as almas
consagradas a Deus, para serem agradáveis a Cristo, devem
sobretudo aprender a arte e a aptidão de louvar a Deus e de
rezar. Devem recitar o Breviário segundo a ordem romana e
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todos os dias devem fazer uma recordação especial da Beata
Virgem Maria. E onde houver casas fundadas com títulos relativos à Anunciação, à (Imaculada) Conceição ou à Santíssima
Eucaristia, ou a Maria Santíssima das Graças, ou a Maria Santíssima das Dores, ou da Consolação, ou a Maria Santíssima das
virtudes e semelhantes, devem recitar o (adequado) ofício nesse
dia e durante a oitava, e além do ofício de cada dia tenham a
recordação desse tipo de festa titular.
As pessoas que não são obrigadas à recitação do ofício das
horas canônicas devem recitar o Terço da Santíssima Virgem
Maria, que encerra setenta e duas ave-marias e sete pai-nossos.
Além disso, todas as pessoas nesta Ordem devem recitar uma
vez por dia dez ave-marias em honra das dez virtudes da Mãe
de Deus, precedendo-as com um pai-nosso pelo Papa e pela
prosperidade da Igreja. A seguir, devem constantemente participar de todas as devoções expressas tanto pela palavra como
(apenas) pelo pensamento, que são recomendadas às pessoas de
ambos os sexos pertencentes à Ordem Terceira, ou ainda à
Confraria dessa santa Associação. E todas as vezes que ouvirem
o toque do relógio de dia ou de noite, devem recitar uma avemaria em honra da Virgem e para que Ela interceda junto ao
Filho pela paz para a santa Igreja católica. Finalmente devem
recitar uma vez por dia cinco pai-nossos e o mesmo número de
ave-marias em honra das cinco chagas de Cristo e das cinco
dores especiais de Maria Virgem.
Além disso, quando ouvirem o toque dos sinos que anunciam a celebração da santa Missa, devem recitar uma ave-maria
pelo sacerdote que deve celebrá-la e pelo povo que deve ouvila, e devem ouvir ou celebrar, caso sejam sacerdotes, todos os
dias uma santa Missa, e na igreja nunca falem, a não ser que
sejam palavras de oração.
As pessoas que não estão em estado sacerdotal devem receber, de acordo com a ordem estabelecida, a santa Comunhão
a cada duas semanas e na festa do Senhor dos Exércitos e da
Maria Virgem, na Quinta-Feira Santa, nos domingos do
Advento e na solenidade dos Santos Apóstolos.
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Nesta Ordem os superiores, por disposição da Sé Apostólica,
devem dirigir os irmãos que professam os votos segundo a
Regra da Beata Virgem Maria.
Todos também devem dirigir-se a Jerusalém, entregando-se
à oração pela meditação, e não apenas oral. Os superiores devem se empenhar para que aqueles que servem ao Senhor de
acordo com esta Regra tenham pronunciados sermões, especialmente no Advento e na Quaresma, bem como em todas as
maiores solenidades do ano, sermões que todos devem ouvir
atenta e piedosamente, porque “quem é de Deus escuta a Palavra de Deus” (Jo 8,47).
Voltar a Nazaré significa: após o cumprimento das obrigações, voltar logo à cela ou à igreja, para não desperdiçar
inutilmente o tempo e não perder o mérito alcançado. E permanecer em oração significa: com frequência visitar a igreja e
participar das orações do breviário.
Para possuir com mais perfeição essa virtude da oração, as
almas consagradas a Deus tenham sobretudo a predileção pelo
culto do santíssimo Sacramento da Eucaristia. Os superiores devem cuidar para pela palavra e pelo exemplo ensinarem primeiramente a aquisição dessa [predileção]; e, quando isso for possível, durante a oitava toda devem prestar honra ao grande
Sacramento; porquanto a Virgem envolvia de especial piedade
o santíssimo Sacramento do altar.
CaPÍtULO VI

A VIRTUDE DA OBEDIÊNCIA

da Virgem é mencionada no Evangelho em sexto lugar;
virtude que deveis possuir e segundo ela de tríplice forma
a Virgem imitar.

Maria Virgem sempre foi obedientíssima, tanto diante de
Deus como diante dos homens em razão de Deus. Por isso, para
ser agradável a Deus em consequência da Sua obediência, a res-
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peito das seguintes coisas pensava, as seguintes coisas dizia e
fazia.
Porquanto por obediência concebeu a Deus; e quando se
completaram os dias da purificação apresentou Seu Filho
(diante do Senhor) no templo, fazendo ali o sacrifício de um par
de rolas ou de dois pombinhos (cf. Lc 2,22-24). Foi obediente
ao imperador, viajando a Belém e ali se apresentando como
submissa à autoridade (cf. Lc 2,1.4-5).
Segundo o modelo e a imitação da Virgem, as almas
consagradas a Deus, para serem agradáveis a Cristo, devem ser
obedientes a Deus, cumprindo os Seus dez mandamentos; devem oferecer as rolas, confessando os seus pecados; e da mesma forma os pombos, amando a Deus de todo o coração, e a
Ele, após o término do dia, antes de se dirigirem ao descanso,
devem apresentar os seus trabalhos, deles prestado conta. Devem ser, portanto, obedientes aos seus superiores em razão de
Deus, lembrando-se de que a Virgem, que concebeu por obediência, também permanecendo na obediência diante do homem, isto é, do imperador Augusto, gerou a Deus. Porquanto
sem a obediência a alma não pode conceber nada de bom nem
gerar ou produzir alguma boa obra.
E para possuir com mais perfeição a virtude da obediência,
devem ter, escolhido no capítulo, um único superior e a ele
categoricamente ser obedientes. E visto que esse tipo de superior substitui a Virgem, convém que seja um “vaso escolhido”
de virtude e de toda perfeição. E no que diz respeito aos outros
superiores locais e à eleição separada daqueles que exercem
cargos nas comunidades, devem observar as suas próprias
Constituições. Todos devem lembrar-se igualmente de que,
quando vieram à Ordem, renunciaram à sua vontade em razão
de Deus e de que cometem um sacrilégio as pessoas desse tipo
quando reassumem a sua própria vontade e as suas tendências.
Nenhum deles fará a profissão antes de concluir os dezesseis
anos nem deve ser aceito antes dos catorze ou após os quarenta
anos de vida, a não ser que exista um motivo muito necessário
e urgente de tal aceitação.
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E, quando fazem a profissão religiosa, digam: Em nome da
Santíssima Trindade, Pai e Filho, e Espírito Santo, e da digníssima Mãe de Deus, Virgem Maria, eu N.N. prometo e faço o
voto a Deus e à Virgem Maria, a todos os santos e a Ti N.N.
(menciona-se o título do superior diante do qual se faz a profissão), de durante toda a minha vida observar a “Regra dos dez
beneplácitos da Beata Virgem Maria”, vivendo na castidade,
na obediência e na santa pobreza, adaptando os meus costumes
a esta Regra pelo tipo de compromisso com que nela e por ela
são obrigados os seus professos.

E quem aceita a profissão deve dizer: Se observares essas
coisas, eu te prometo que possuirás a Jesus Cristo como aquele
que te recompensará no céu. Todos os presentes devem responder em voz alta: Amém.
CaPÍtULO VII

A VIRTUDE DA POBREZA

da Virgem é mencionada no Evangelho em sétimo
lugar; virtude que deveis possuir e segundo ela de
tríplice forma a Virgem imitar.

Maria Virgem paupérrima sempre viveu em grande pobreza,
e em consequência da pobreza, para ser agradável a Deus, a
respeito das seguintes coisas pensava, as seguintes coisas dizia
e fazia. Porquanto, visto que não havia para Ela lugar na hospedaria, acomodou-se num lugar extremamente pobre; deitou a
Jesus “numa manjedoura”, envolveu-O em faixas (cf. Lc 2,7) e
alimentou-O no Seu peito, não tendo para Seu Filho qualquer
outro alimento.
Segundo o modelo e imitação da Virgem, as almas consagradas a Deus devem amar e observar essa pérola evangélica da
pobreza, sem a qual desabam quase todos os fundamentos da
perfeição. Não é fácil encontrar no convento estas duas coisas
juntas, a saber: a riqueza e a piedade. Portanto, as pessoas que
professam os votos segundo esta Regra permaneçam como
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viajantes nas casas da sua Ordem; cujos prédios sejam erguidos
sem exagerada elegância e luxo. Porquanto deitam a Jesus na
manjedoura quando amam celas e dormitórios simples; envolvem em faixas quando se vestem com trajes ásperos e grossos;
alimentam com o leite virginal quando não admitem pensamentos indecentes em seus corações.
Para possuir essa virtude de forma mais perfeita, a fim de
agradar a Cristo, devem ter tudo em comum, e nada em particular. Devem também dar atenção a duas coisas: em primeiro
lugar, que em hipótese alguma sejam aceitas no noviciado pessoas com a mancha da simonia; em segundo lugar, que não
sejam adquiridas nem aceitas ou procuradas propriedades e rendas supérfluas, ou seja, desnecessárias, que não sejam pedidos
livros ou outras coisas para o vestuário ou para [a execução de]
trabalhos supérfluos, mas procurem alimentar-se com o trabalho
dos próprios braços, tanto para evitar a ociosidade como também
para imitar a Virgem, que trabalhava com Seus próprios braços.
Por isso imitem também, tanto nos trabalhos espirituais como
físicos, os exemplares costumes das outras ordens.
Finalmente, todos devem cuidar antes das coisas comuns do
que daquelas que são proporcionadas a cada pessoa em particular. Mas é preciso fornecer a cada um tudo aquilo que é
indispensável segundo a pobreza professada, de maneira especial aos doentes, de acordo com as necessidades de cada um.
Em tempo oportuno é preciso fazer provisões, especialmente
daquelas coisas que absolutamente não podem ser encontradas
numa outra época. Mas o superior deve cuidar que, favorecendo
a um, não prejudique com isso os outros.
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CaPÍtULO VIII

A VIRTUDE DA PACIÊNCIA

da Virgem é mencionada no Evangelho em oitavo lugar;
virtude que deveis possuir e segundo ela de tríplice forma
a Virgem imitar.

Maria Virgem sempre foi pacientíssima e, para ser agradável
a Deus em consequência da Sua paciência, a respeito das
seguintes coisas pensava, as seguintes coisas dizia e fazia. Pacientemente suportou a perseguição da parte de Herodes e dos
judeus. Por três dias, aflita procurou o Filho e, quando O encontrou, com voz em certo sentido alegre e maternal disse: “Filho,
por que agiste assim conosco? Olha, teu pai e eu estávamos,
angustiados, à tua procura” (Lc 2,48).
Segundo o modelo e a imitação da Virgem, as almas consagradas a Deus, para serem agradáveis a Cristo, devem desejar
sofrer algo em nome de seu Esposo (cf. At 5,41) e pacientemente
suportar todas as cruzes, e até alegrar-se quando sofrem perseguições injustas, porquanto Jesus Cristo disse: “É pela vossa
perseverança que conseguireis salvar a vossa vida!” (Lc 21,19).
E o Apóstolo disse: “E, se sofremos com ele, com ele também seremos glorificados” (cf. Rm 8,17; 2Tm 2,12). Portanto,
as almas que por Cristo suportam o mal neste mundo receberão
de Cristo a recompensa no céu.
Para possuir essa virtude da paciência de forma mais perfeita,
as almas consagradas a Deus devem estar inflamadas de esperança; se alguma vez Deus não as ouve tão depressa ou se não é
por elas imediatamente encontrado, devem continuar a procurar
Jesus na paciência por três dias, isto é, pela contrição, pela
confissão e pela reparação, e finalmente, queixando-se piedosamente, devem promover confiantes diálogos com Cristo e fazerLhe perguntas, como costumam fazer as esposas diante do esposo. Porquanto há muitas pessoas que não encontram Jesus visto
que não O procuram por três dias; porque não fazem uma boa e
válida confissão, porque ocultam e silenciam certos pecados.
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Por isso, prestem atenção ao fato de que não há nada que
faça a alma tão amiga de Jesus como suportar alegremente as
injustiças por Ele.
CaPÍtULO IX

A VIRTUDE DA AMABILIDADE

da Virgem, ou seja, o Seu amor ao próximo, é mencionada
no Evangelho em nono lugar; virtude que deveis possuir
e segundo ela a Virgem de tríplice forma imitar.

Maria Virgem sempre foi extremamente amorosa e era cheia
de amabilidade, e especialmente de misericórdia e, para em
consequência do seu amor ao próximo agradar a Deus, a respeito das seguintes coisas pensava, as seguintes coisas dizia e
fazia. Porquanto alimentou o Filho com Seu próprio leite e afastou-O da perseguição de Herodes, transportando-O ao Egito (cf.
Mt 2,14); preocupou-se com o Seu semelhante solicitando o
vinho em Caná da Galileia (cf. Jo 2,3) e no final deu aos
discípulos uma salutar orientação, instruindo-os e iluminandoos (cf. Jo 2,5).
Segundo o modelo e a imitação da Virgem, as almas consagradas a Deus, para serem agradáveis a Cristo, devem alimentar
a Jesus com o leite, isto é, com santos sentimentos, a ninguém
amar além de Cristo e unicamente com Jesus buscar a
familiaridade, com ninguém mais. Além disso, devem transportar Jesus ao Egito, isto é, em suas tentações pensar na morte,
simbolizada pelo Egito. E fornecerão o vinho e a instrução ao
semelhante quando praticarem atos de misericórdia em relação
ao corpo e à alma. Visto que as pessoas pertencentes a esta
Ordem são e se chamam especiais e originais imitadores de
Maria Virgem, devem, juntamente com a Virgem repleta de
misericórdia, também elas estar repletas de misericórdia. Que
esta Ordem supere as outras em humildade, amabilidade e castidade, visto que a gloriosa Virgem, entre outras, amou especialmente essas três virtudes.
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E para possuir essa virtude da amabilidade de forma mais
perfeita, considerem que a casa na qual os moradores não se
amam mutuamente é uma casa do demônio, na qual Cristo não
se encontra, visto que “sua tenda está em paz, em Sião a sua
moradia” (conf. Sl 75,3); e que perdem e esbanjam tudo que
fazem sem amor. Por isso, todos os dias troquem entre si a
palavra da paz, segundo a piedade da Virgem, para praticarem
sempre e preservarem a paz entre si, reconciliando os que disputam, a todos perdoando e sendo sempre porta-vozes da paz;
igualmente, perdoem facilmente as transgressões dos outros, se
querem que Deus lhes perdoe as transgressões deles (cf. Mt
6,14-15); e não vejam os pecados alheios, mas tenham sempre
diante do olhar os seus próprios (cf. Mt 7,1-5), visto que essa é
a condição do verdadeiro amor ao próximo e da humildade.
Por isso, a pessoa instituída na obediência seja solícita, e
nem os seus olhos se fechem para o descanso se antes não
reconciliar os que disputam ou que se odeiam, ou que desrespeitam os outros ou falam mal deles, porquanto muitos pereceram
em razão da língua maledicente. Finalmente, tanto maior e mais
abundante seja a compaixão diante dos doentes, aos quais as
pessoas sãs devem servir como elas mesmas no caso da sua
doença gostariam de prudentemente ser servidas e tratadas (cf.
Mt 7,12), e ponderem que as virtudes são irmãs e, além disso,
que não devem expulsar de casa a irmã do amor.
CaPÍtULO X

A VIRTUDE DA DOR

ou da compaixão é mencionada no Evangelho em décimo
lugar; virtude que deveis possuir e segundo ela de tríplice
forma a Virgem imitar.

Maria Virgem sempre foi dolorosíssima e cheia de
compaixão para com a morte do Filho e, para ser agradável a
Deus pela compaixão do Filho, a respeito das seguintes coisas
pensava, as seguintes coisas dizia e fazia. Porquanto com
frequência ponderava em espírito as palavras de Simeão: “Uma
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espada traspassará a tua alma!” (Lc 2,35). Esteve junto à cruz
do Filho agonizante (cf. Jo 19,25), muitas vezes meditava as
Suas chagas e continuamente visitava os lugares da [Sua]
Paixão.
Segundo o modelo e a imitação da Virgem, as almas
consagradas a Deus, para serem agradáveis a Cristo, devem
constantemente trazer em seus corações um feixe de mirra. Essa
décima virtude da cruz é a última e a final, visto que nela,
enquanto vivermos neste vale de lágrimas, consiste a perfeição
das nossas almas.
Por isso, para possuir essa graça da cruz, ou seja, da
compaixão para com o Crucificado e com a Virgem Mãe,
pensem que essa graça “não se encontra neste mundo” (Jó
28,13). Por isso é indispensável que a alma que deseja atingir
essa virtude viva na sobriedade e moderação e que somente
naquele Esposo busque o consolo; e, para que também nas
vestes resplandeça a morte de seu Esposo, mortifique o seu
corpo e cubra-o com um traje áspero e ordinário.
Portanto, no que diz respeito à moderação, as pessoas
pertencentes a esta Ordem devem jejuar, além das vigílias
comuns, nos dias de abstinência e da Quaresma da Igreja, no
decorrer de toda a sua vida também em todas as sextas-feiras e
sábados, visto que nesses dias também a Virgem esteve de luto
e no máximo sofrimento. Mas se certas pessoas, tendo obtido
previamente a permissão, quiserem jejuar também no Advento,
sejam abençoadas por Cristo Senhor e por Sua Virgem Mãe.
E quanto ao hábito, atenham-se a esta norma: vistam-se
da forma e segundo o modelo com que se vestiam Jesus e Sua
Mãe e, visto que as almas consagradas a Deus pela ação e pelo
hábito devem ser semelhantes a seu Esposo Cristo e a Sua
Virgem Mãe, é indispensável que tanto a Mãe como o Filho
resplandeçam em seus trajes, isto é, pela cor branca nos hábitos
e pela vermelha nas fitas do Escapulário da Imaculada
Conceição, ao qual, usado sob o vestuário exterior, deve estar
presa uma efígie da Mãe de Deus, adornada de cor azul
marinho. Afora isso, usem as dez contas negras da oração, de
forma visível suspensas no cinto, ou seja, as dez ave-marias em
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memória das dez virtudes dessa Puríssima Virgem. Além disso,
para servirem a Cristo e a Sua Santíssima Virgem Mãe com
alegria e em paz, e com a consciência tranquila, as pessoas subordinadas a esta Regra e que fazem a profissão segundo a
fórmula acima fornecida sabem que são obrigadas, sob pecado
mortal, somente aos três votos; e, se professaram apenas os votos simples com o juramento de perseverar, são obrigadas a
observar igualmente esse juramento. E às outras obras da Virgem são obrigadas somente com a sanção do castigo ou da
disciplina.
E agora, visto que expusemos todas as formas evangélicas de procedimento nas quais a Virgem Maria sem mácula
concebida deve resplandecer e ser imitada, como coroamento
desta Regra apresentamos a perseverança, visto que na Sagrada
Escritura no final está dito que “todos eles perseveravam na
oração [...] junto com [...] Maria, Mãe de Jesus” (At 1,14); por
isso, que as pessoas consagradas a Deus, e que pertencem a esta
Ordem, permaneçam na observância desta Regra, visto que
“quem perseverar até o fim, esse será salvo” (Mt 10,22).
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