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SACRA CONGREGATIO 

PRO RELIGIOSIS 

ET INSTITUTIS SAECULARIBUS 

 

Proc. n. P. 14-1/81 

 

 

 

DECRETO 

 

A Congregação do Santíssimo Sacramento, cuja Casa geral se encontra em Roma, 

herdou de São Pedro Julião Eymard, seu Fundador, uma nova forma de vida consagrada na 

Igreja. Ela tem por missão colocar, no centro de sua vida e na dos fiéis, a Eucaristia 

celebrada na verdade e interiorizada numa prece de adoração e de contemplação. 

 

 Conformando-se aos decretos do Concílio Vaticano II e aos outros documentos 

eclesiásticos, a Congregação do Santíssimo Sacramento elaborou um novo texto de 

Constituições (Regra de Vida), que o Superior geral, segundo o voto do Capítulo, 

apresentou à Santa Sé para obter aprovação. 

 

 A Congregação para os Religiosos e Institutos Seculares, depois de ter submetido o 

texto ao estudo dos Consultores e tendo em conta o voto favorável da Assembléia, aprova e 

confirma o texto, com as modificações exigidas pela mesma Assembléia, conforme o 

exemplar em língua francesa, conservado em seus arquivos, com a condição de que tudo 

esteja de acordo com o direito. 

 

 Esta Congregação formula o voto de que a partir de seu rico patrimônio espiritual e 

fiéis a esta Regra de Vida, os Religiosos do Santíssimo Sacramento sejam autênticas 

testemunhas da força de renovação da Eucaristia para a Igreja e a sociedade. 

 

 Dado em Roma, em 1º de agosto de 1984, na festa de São Pedro Julião Eymard. 

 

 

 

 V. Fagiolo     Fr. J.Hamer, op 

     Secr.         Pro-Pref. 
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Regra de Vida e Vaticano II 

 

O Concílio Vaticano II promoveu a renovação da vida religiosa e pediu que os Institutos 

revisassem suas Constituições. (cf. PC 2 e 3). 

 

Em resposta a esta solicitação, o Capítulo Geral de Renovação (1969-1971) elaborou a 

Regra de Vida. Posta em experiência no Instituto, depois revisada, emendada e aceita por 

unanimidade pelo Capítulo Geral de 1981, foi submetida à aprovação da Santa Sé. 

 

Feitas as modificações solicitadas, foi aprovada pela Santa Sé, em 1º de agosto de 1984, 

festa de São Pedro Julião Eymard. 

 

Desde então, esta Regra de Vida substitui as Constituições de nossa Congregação e traduz 

para nosso tempo a inspiração fundamental de São Pedro Julião Eymard. Os Estatutos 

Gerais que a acompanham são redigidos e aprovados pelos Capítulos gerais: constituem 

uma aplicação concreta desta Regra. 

 

 

Regra de Vida e Constituições 

 

Nosso Fundador deixou vários esboços das Constituições. Até a morte, procurou traduzir 

cada vez melhor seu próprio carisma. Após o decreto de aprovação da Congregação, datado 

de 3 de junho de 1863, codificou a vida de seu Instituto nas Constituições, que publicou em 

1864. 

 

Após sua morte, em 1868, as Constituições sofreram muitas mudanças até 8 de maio de 

1895, data de sua aprovação definitiva pela Santa Sé. Em seguida, a pedido da Igreja, 

algumas modificações menores foram introduzidas. 

 

Estes textos, particularmente os redigidos por nosso Fundador e aprovados pela Santa Sé, 

fazem parte, de modo especial, do patrimônio da Congregação. Meditados e vivenciados 

por gerações de religiosos, expressam uma tradição espiritual na vida da Igreja e 

permanecem como textos de referência e fontes de inspiração. 

 

A Regra de Vida, de conformidade com as normas do Vaticano II, retoma essa tradição 

viva e a reinterpreta em textos novos. Expressão autêntica de nosso carisma tem suas raízes 

no passado e garante uma forma estável para nosso Instituto, permanecendo aberta ao 

futuro. 
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I. ATRAÍDOS PELO AMOR DE DEUS 
 

1.   Nome da Congregação 
 

Reunidos em nome do Senhor, 

somos chamados a viver 

na Igreja como irmãos. 

Inspirados por nosso Fundador,  

São Pedro Julião Eymard,  

formamos  

a Congregação do Santíssimo Sacramento,  

Instituto religioso clerical  

de direito pontifício,  

composto de presbíteros, diáconos  

e de irmãos. 

 

Nosso ideal é viver plenamente 

o mistério da Eucaristia  

 e revelar sua significação,  

para que venha o reino de Cristo  

e se manifeste ao mundo  

a glória de Deus. 

 

2.  O Fundador 
 

São Pedro Julião Eymard,  

interpelado pela ignorância  

e indiferença religiosas,  

buscou uma resposta às necessidades de seu tempo. 

Encontrou-a no amor de Deus  

manifestado de modo especial  

no dom de Cristo,  
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em sua Eucaristia. 

Atraído por este amor,       Cf. Fl 3,12 

revelou-o a seus contemporâneos.     

 

Por isso, traçou para seus companheiros  

uma nova forma de vida na Igreja,  

para assegurar ao Cristo Senhor,  

presente na Eucaristia,  

verdadeiros e perpétuos adoradores,  

zelosos propagadores de seu amor.            Cf. Const.2 

 

Convencido de que uma vida  

não pode ser plenamente eucarística  

se não for consagrada a Deus  

e aos seres humanos,  

deixou-nos  

um exemplo de contemplação  

e ação apostólica. 

 

Sua vida intensa de adoração,  

seu apostolado voltado para a missa  

e para a comunhão,  

seus esforços para levar as pessoas  

à adoração do Senhor  

no contexto da Exposição solene,  

sua ação a serviço de todos,  

em especial presbíteros  

e pobres,  

toda sua existência testemunha  

o dom de si mesmo ao Cristo. 
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3.  Nossa missão 
 

Seguindo Padre Eymard,  

nossa missão é responder  

aos anseios do ser humano,  

a partir das riquezas do amor de Deus,  

manifestadas na Eucaristia. 

 

Vivendo do pão entregue para a vida do mundo,   Cf. Jo 6,51 

anunciamos, na ação de graças,  

a Páscoa de Cristo  

e acolhemos o Senhor Jesus      Cf. Jo 1,12 

em sua presença eucarística,  

com uma prece prolongada  

de adoração e contemplação. 

 

Formados pelo sacramento  

da Nova Aliança,  

que nos liberta do domínio 

do pecado,  

nós nos empenhamos na construção  

do Corpo de Cristo.                Cf. Ef 4,12 

 

Por nossa vida e nossas atividades  

participamos da missão da Igreja  

para que a Eucaristia seja celebrada  

na verdade,  

que os fiéis cresçam  

em sua comunhão com o Senhor,  

pela adoração eucarística  

no contexto da Exposição,  
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que se comprometam na renovação  

de suas comunidades cristãs,  

que colaborem na libertação do ser humano  

e da sociedade das forças do Mal. 

 

Solidários no Espírito  

com os pobres e os fracos,  

nós nos opomos  

a tudo que agrida  

a dignidade do ser humano  

e anunciamos  

um mundo mais justo e mais fraterno,  

aguardando a vinda do Senhor. 

 

4.   O espírito da Congregação  
 

Não poderíamos viver a Eucaristia              Cf. Const. 3 

sem estarmos animados do espírito              Cf. Jo 10,17 

que levou o Cristo  

a dar sua vida pelo mundo.             Cf. 1Jo 3,16 

 

Quando o Senhor anunciou a Nova Aliança  

     aos discípulos, 

pela doação de seu Corpo e de seu Sangue,    .  

foi por amor 

que Ele se entregou.      Cf. Ef 5,2 

 

Associados à entrega  

que Ele nos fez de si mesmo,  

colocamo-nos a serviço do Reino,  

realizando a palavra do Apóstolo:  
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“Já não sou eu quem vivo,  

é Cristo que vive em mim”.               Cf. Gl 2,20 

 

5.   Uma comunidade religiosa 
 

O amor de Deus e nossa vocação  

nos reúnem, no seio da Igreja,  

em comunidades vivas,  

onde todos se amam verdadeiramente. 

 

Disponíveis aos apelos do Espírito  

e atentos às necessidades dos seres humanos,  

nossas comunidades se tornam  

lugar de oração, de reconciliação  

e de festa,  

sinal e fermento da unidade  

que o mundo procura. 

 

Para realizar este ideal,  

fazemos profissão de vida religiosa  

conforme esta Regra de Vida. 

 

 

II. O APELO DO EVANGELHO 

 

6.   Um caminho para nossas comunidades 
 

A Palavra de Deus nos convoca  

e nos reúne.   

Ela nos acompanha  

como uma lâmpada para nossos passos.               Cf. Sl 119,105 

A Regra de Vida traça para nós  
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um caminho particular  

de vida evangélica na Igreja. 

E nos une num mesmo projeto  

de vida e missão. 

 

7.   Uma comunidade pascal 
 

A exemplo dos discípulos  

que tinham “um só coração e uma só alma”,  

colocamos nossos bens em comum.               Cf. At 4,32 

Nossa disponibilidade,  

nosso esforço de partilha e comunhão  

manifestam a presença do Ressuscitado. 

Nós nos tornamos testemunhas do Cristo,  

fazendo-nos servos de nossos irmãos.              Cf. Jo 13,12-17 

Assim o Senhor nos chama  

a viver sua Páscoa, dia após dia. 

 

8.   Unidade e diversidade 
 

Uma comunidade se compõe de pessoas  

diferentes por suas capacidades,  

funções e situações. 

Esta diversidade manifesta a riqueza  

dos dons do único Espírito.                      Cf. 1Cor 12,4 

 

O Cristo destrói todas as barreiras  

de separação                  Cf. Ef 2,14 

e suscita uma unidade,        

na qual cada um é chamado a viver  

como irmão entre irmãos.  

Religiosos jovens e idosos,  
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enfermos e com saúde  

são membros plenos  

de sua comunidade. 

 

9.   Comunidade e conversão 
 

Toda comunidade religiosa é convidada  

a renovar-se constantemente  

em suas provações e fragilidades,  

à luz da Palavra de Deus  

e num ambiente de escuta mútua. 

 

O Espírito de Deus dá à comunidade a capacidade 

de discernir nos acontecimentos,  

aquilo que contribui para sua renovação. 

A revisão de vida favorece  

uma melhor compreensão. 

 

O perdão transforma as situações  

de pecado em momentos de graça. 

Cada um se aproximará freqüentemente  

do sacramento da reconciliação,  

e a comunidade celebrará,  

de tempos em tempos, uma liturgia  

penitencial. 

 

Assim, a comunidade possibilita a cada um  

desabrochar na comunhão  

de fé, amizade e vida.   

10.   Comunidade e missão 
 

Uma comunidade não existe para si mesma,  
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mas se propõe ser um lugar  

da busca de Deus,  

a fim de revelar ao ser humano seu amor. 

Partilha da vida das pessoas  

e procura viver o Evangelho  

em todas suas dimensões. 

Seu projeto expressa, de modo concreto,  

sua inserção na missão da Igreja  

e determina seu estilo de vida. 

 

Em nossas Casas, a comunidade  

reserva para sua própria vida  

espaços de silêncio,  

de oração e de estudo. 

De boa vontade, acolhemos hóspedes  

em lugares destinados a eles. 

 

Preocupados com a informação crítica  

sobre os acontecimentos e a vida dos seres humanos,  

utilizamos,  

com discernimento e prudência,  

os meios de comunicação. 

 

Quanto ao hábito, nós o usamos  

segundo as normas do direito universal  

da Igreja para os clérigos. 

 

 

11.   Encontros de comunidade 
 

A vitalidade de uma comunidade  
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depende, em grande parte, dos encontros  

em que os irmãos, periodicamente,  

colocam em comum suas alegrias  

e seus problemas. 

 

Os dias de recolhimento e os retiros anuais  

são para todos  

momentos fortes de revitalização. 

 

Em nossas reuniões,  

atualizamos o projeto  

de nossa comunidade  

e avaliamos nossa participação  

em sua realização. 

 

12.   Religiosos enfermos ou idosos 
 

Quando um dos irmãos estiver doente,  

a comunidade saberá participar  

de seu sofrimento  

e acompanhá-lo em sua provação.  

Se estiver hospitalizado,  

sendo possível, 

nós o visitaremos todos os dias.  

 

O superior garantirá  

todos os cuidados necessários 

a nossos religiosos enfermos ou idosos  

e que eles recebam, segundo seu estado,  

o sacramento da Unção dos enfermos,  

na alegria do Senhor  
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e rodeados pelos irmãos. 

 

13.   A morte, um acontecimento pascal 
 

Reconfortados pela prece da comunidade  

e pela Eucaristia recebida como Viático,  

nossos irmãos estarão assim prontos  

para morrer no Senhor. 

 

A morte de um irmão será celebrada  

como um acontecimento pascal,  

numa prece plena de esperança.  

Seremos fiéis em propiciar  

a nossos mortos os sufrágios prescritos. 

 

14.   Com Maria 
 

Maria, mãe de Jesus,  

  voz dos pobres e pequenos,          Cf. Lc 1,46-55 

acolheu a Palavra de Deus em seu coração  

e a pôs em prática.                Cf. Lc 8,21 

Partilhou sua vida e sua oração  

com os discípulos,       Cf. At 1,14; 2,42  

colaborando eficazmente  

para a vinda do Reino. 

 

Honraremos Maria,  

como a pobre de Javé  

e a Serva do Senhor,                       Lc 1,38 

com o amor de nosso Fundador  

que a invocava também sob o título de  

Nossa Senhora do Santíssimo Sacramento. 



 19 

Meditemos, de bom grado,  

os mistérios do Rosário. 

 

III.  UMA RESPOSTA RADICAL 

 

15.  A profissão religiosa 
 

Com a profissão de vida religiosa  

respondemos ao chamado do Senhor  

que nos convida a deixar tudo  

para seguí-lo  

 e nos comprometemos  

publicamente na Igreja  

a viver na castidade,  

na pobreza e na obediência. 

 

A profissão religiosa nos integra  

numa comunidade de irmãos  

e expressa nosso desejo  

de viver radicalmente o Evangelho. 

 

Alimentados pelo Cristo  

que se entrega totalmente a nós  

na Eucaristia,  

expressamos em nossa forma de vida  

o dom de nós mesmos,  

tal como foi vivido e ensinado      

por nosso Santo Fundador.                    Cf. Const. 94 

 

Nossos votos expressam  

nossa consagração a Deus,  
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ao serviço das pessoas  

e constituem um testemunho  

do mundo futuro,  

no espírito das Bem-aventuranças. 

 

16.  A castidade 
 

Jesus viveu numa liberdade total  

para o Reino.  

Seguindo-o,  professamos por voto  

a castidade perfeita no celibato. 

 

Assumida na pobreza interior 

e na oração, no domínio de si  

e na abertura às realidades humanas,  

a castidade nos torna disponíveis  

à experiência de um amor universal. 

 

Confiantes Naquele que é fiel,         Cf. 1Cor. 10,13 

com o coração livre,  

nos apegamos a Cristo  

e a sua obra  

e nos tornamos testemunhas de seu poder,  

que liberta as relações humanas  

do egoísmo individual e coletivo. 

 

A comunidade de vida  

é um apoio precioso  

para viver esse dom do Espírito  

na alegria. 

 



 21 

17.  A  pobreza 
 

Como Jesus,  

queremos viver pobremente. 

Trabalhamos para ganhar nossa vida  

e partilhar com nossos irmãos. 

Colocando em comum nossos bens,  

libertamo-nos  

de todo apego à riqueza  

para nos apoiarmos inteiramente em Deus. 

 

Nossa vida está marcada  

pela simplicidade e sobriedade. 

Em sinal de unidade,  

nossas comunidades se auxiliarão mutuamente  

pela partilha de seus recursos. 

 

Nossa pobreza pessoal e coletiva,  

nossa solidariedade com os pobres,         Cf. ET 18 

nossa recusa de conivência  

com toda forma de injustiça social  

expressam,  

nesta sociedade de consumo,  

nossa adesão ao Reino de Deus  

e a sua justiça.               Cf. Mt. 6,33 

 

18.  Disponibilidade dos bens 
 

Pelo voto de pobreza,  

renunciamos ao direito de usar  

e de dispor dos bens materiais  

sem autorização de nossos superiores. 
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Tudo que recebemos  

como remuneração, pensão,  

seguro, donativos, tudo 

 pertence ao Instituto. 

 

O religioso mantém  

a propriedade de seus bens patrimoniais  

e a capacidade de adquirir outros. 

Antes da primeira profissão,  

o noviço entrega a quem ele quiser  

a administração de seus bens  

patrimoniais  

 e dispõe livremente  

de seu uso e usufruto. 

 

Antes da profissão perpétua,  

o religioso faz um testamento  

que deve ser válido também no direito civil. 

Não poderá modificar suas disposições  

sem autorização do Superior maior. 

 

19.   A obediência 
 

Seguindo Cristo  

que, por amor, realizou plenamente  

a vontade do Pai  

até a entrega de sua vida,  

professamos a obediência  

para melhor servir nossos irmãos  

e participar da missão  
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da Congregação.  

 

Pelo voto de obediência,  

na docilidade ao Espírito Santo  

nós nos comprometemos a obedecer  

a nossos superiores legítimos  

de acordo com a Regra de Vida,  

bem como ao Sumo Pontífice,  

nosso Superior Supremo. 

 

20.  Busca da vontade de Deus 
 

Escolhendo viver em comunidade  

onde buscamos a vontade de Deus  

com nossos irmãos,  

atentos aos sinais dos tempos  

e à urgência do Reino,  

participamos ativamente  

na elaboração e realização  

de um projeto comunitário,  

que será aprovado  

pelo Superior maior. 

 

Livremente, assumimos  

as opções comuns  

e as decisões tomadas pelo Superior  

no contexto de um diálogo. 

 

Vividas na confiança,  

fé e renúncia,  

a autoridade e a obediência se completam  
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e favorecem a vida fraterna. 

Assim, denunciamos a sede de poder  

e a força de dominação  

e anunciamos ao mundo  

a mensagem de Jesus  

que, entre os seus,  

tomou o lugar Daquele que serve.   Cf. Lc 22,27 

 

 

IV. “EM MINHA MEMÓRIA” 

 

21.   
 

Chamados a viver  

em comunidade eucarística,  

procuramos, por nossa vocação  

e nossa forma de vida,  

dar um testemunho mais explícito  

da vida do Cristo  

que emana desse sacramento. 

 

A celebração do Memorial do Senhor  

está no centro de nossa vida pessoal  

e comunitária. 

É o ponto de partida  

para nossa compreensão da Eucaristia  

e inspira nossa oração  

e nosso compromisso. 

 

1.  AO REDOR DA MESA DA PALAVRA E DO PÃO 
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22.  A Palavra de Deus 
 

Cada dia,  

a fé da comunidade é alimentada  

e sua unidade aprofundada  

na mesa da Palavra de Deus. 

 

A celebração da Palavra  

na liturgia  

propicia um tempo privilegiado  

para aqueles que buscam o Senhor. 

 

Esta Palavra  

que o Espírito faz ecoar  

no âmago mais profundo de nosso ser  

nos instiga  

de forma sempre renovada. 

Numa partilha fraterna,  

e conforme nossa capacidade de acolhimento,  

ela nos ilumina e nos incorpora  

no mistério do Cristo. 

 

23.   A Liturgia das Horas 
 

Oração de louvor de toda a Igreja,  

a Liturgia das Horas,  

particularmente Laudes e Vésperas,  

é um momento importante  

na vida de nossas comunidades.  

Sua celebração, comunitária em si mesma,  

é a voz da Igreja  

que ora ao Cristo  
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e por Ele ao Pai. 

 

24.   A celebração e a história da salvação 
 

A celebração da Eucaristia  

proclama, com júbilo, as maravilhas  

que Deus realizou  

em nossa história. 

Todos os dias, se possível em comunidade,  

damos graças pela Nova Aliança  

que Deus selou, uma vez por todas,  

no sangue de seu Filho              Cf. Hb 9,15 

e que renova  

em seu amor sempre fiel. 

A vida fraterna é assim sustentada,  

e a comunidade se renova a cada dia. 

 

25.   A obra da salvação 
 

Toda vez que celebramos  

o memorial da Páscoa do Cristo  

entramos na obra de nossa salvação. 

Pela partilha de seu Corpo e de seu Sangue,  

somos progressivamente arrancados  

das forças do Mal. 

O Senhor nos revela  

a presença do pecado em nosso egoísmo,  

em nossa inércia ou em nossa cumplicidade  

com a injustiça e Ele  

nos atrai para uma vida nova. 

 

Neste mesmo movimento,  
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apresentamos nossa própria vida ao Pai  

e oferecemos  

as esperanças e sofrimentos dos seres humanos  

com os quais cooperamos  

para que haja uma sociedade edificada  

sobre a justiça e o amor. 

 

26.  Dimensão escatológica 
 

Assim, o Espírito do Ressuscitado  

exerce sobre todos os que O acolhem,  

uma ação cada vez mais plena. 

Lançando em nossa carne perecível                 Cf. 1Cor 15,42 

a semente da ressurreição,  

Ele nos transforma  

cada dia mais no amor. 

 

As provações, os sofrimentos  

são assumidos  

no mistério que celebramos  

cuja participação definitiva  

é a morte. 

 

Repletos de esperança,  

caminhamos rumo a esse mundo novo              Cf. Ap 21,1 

em que Deus será tudo em todos.        Cf. 1Cor 15,28 

 

27.  Celebração e vida 
 

Celebrar a Ceia do Senhor                  Cor 11,20 

na verdade,  

é colocar-se a serviço dos outros  
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como o Senhor Jesus o demonstrou 

ao lavar os pés de seus discípulos.         Cf. Jo 13,1-17 

 

Assim, por toda nossa vida,  

nós nos tornamos os adoradores em espírito e verdade     Cf. Jo 4,23 

que o Pai procura. 

 

 

2.  UM INTENSO CLIMA DE ORAÇÃO 

 

28.  Celebração e oração 
 

Jesus viveu toda sua existência  

e, sobretudo, seu mistério pascal,  

num clima intenso de oração. 

 

No fim de sua vida,  

deixou-nos o Memorial  

do dom de si mesmo ao Pai  

e aos seres humanos. 

Ressuscitado entre os mortos,  

enviou-nos seu Espírito          Cf. At 3,15; 2,4 

para que vivamos nossa missão,  

neste mesmo espírito de amor.          

 

Interiorizamos  

a celebração da Páscoa do Senhor numa oração  

que faz de toda nossa vida  

um prolongamento de nossas eucaristias. 

 

29.  Resposta à presença 
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O pão e o vinho eucaristizados 

nos lembram incessantemente  

a Ceia do Senhor,  

a ação de graças da Igreja  

e o sacrifício de louvor  

de toda a humanidade. 

Manifestam-nos  

de maneira única a presença de Cristo  

que difunde sua vida em nós,          

pelo dom de seu Espírito.              Cf. EM 50; cf. RR 80 

 

Por isso, fiéis à tradição  

recebida de nosso Fundador,  

rezamos todos os dias,  

pelo menos por uma hora, diante da Eucaristia.  

Esta oração faz parte da missão  

da Congregação                Cf. Const. 2 

e ocupa um lugar prioritário  

na vida de cada religioso.         Cf. RR 90 

 

 30.    No dinamismo da Eucaristia 
 

Nossa resposta a essa presença do Cristo  

nos faz entrar  

no dinamismo da Eucaristia,  

por meio de uma oração de adoração,  

de louvor e ação de graças,  

de reconciliação e intercessão,  

como Igreja e em favor do mundo.                 Cf. Const. 15 

 

Inspirando-nos inteiramente na celebração,  
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nossa oração não se limita  

a esta ou àquela forma. 

 

Nós nos ajudaremos mutuamente  

a desenvolver este dom precioso  

“que o Espírito Santo  

inspira e faz crescer   

num coração humilde e simples”.                     Const. 17 

 

31.   A exposição do Santíssimo Sacramento 
 

Atraindo nossa atenção  

para os sinais do Sacramento,  

a exposição da Santíssima Eucaristia  

evoca a celebração  

do Memorial do Senhor. 

 

Ela nos convida  

a reconhecer e a adorar  

a presença de Cristo, no dom  

de seu Corpo entregue por nós  

e de seu Sangue derramado  

por uma nova Aliança. 

 

Favorece, assim,         

nossa comunhão com Cristo                           Cf. EM 60; RR 82 

que se apresenta a nós,  

como o Pão da vida,   

        alimento repartido  

        numa comunidade de irmãos. 
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Praticamos  

e incentivamos a Exposição,  

preocupados com as necessidades pastorais  

da Igreja local. 

 

32.   Participação dos fiéis 
 

Associamos os fiéis a nossa oração  

para que sua vida seja iluminada  

e permeada pelo mistério pascal. 

 

Estaremos atentos em promover  

a oração comunitária:  

ela manifesta a unidade da Igreja,  

fruto da Eucaristia. 

 

De acordo com as possibilidades pastorais,  

incentivaremos a oração noturna,  

numa vigilante espera do Senhor. 

 

 

3.  COMO IGREJA A SERVIÇO DO MUNDO 

 

33.  Animados pelo santo Fundador 
 

São Pedro Julião Eymard teve consciência  

da força de renovação  

que a Eucaristia constitui  

para a Igreja e a sociedade.  

 

Sua vida e suas atividades, como Fundador,  

despertam em nós um eco  
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de sua fé ardente e de sua caridade. 

Sua capacidade de concretizar  

a graça eucarística  

em ministérios muito diversificados  

nos estimula à criatividade  

em nossa missão. 

 

 

34.  A Eucaristia, fonte de nossa missão 
 

Procuramos compreender  

toda a realidade humana  

à luz da Eucaristia,  

fonte e ápice da vida da Igreja.        Cf. SC 10 

 

Sentimos neste sacramento  

um chamado para partilhar  

da vida e da missão do Senhor  

e damos prioridade às atividades  

que manifestam  

as riquezas e as exigências  

do mistério eucarístico                

em todas suas dimensões.          (cf. Estatutos Gerais 34.02) 

 

A partir daí, como Igreja,  

unimos “oração e trabalho  

para que o mundo inteiro,  

em todo seu ser,  

seja transformado em povo de Deus,  

em Corpo do Senhor    

e templo do Espírito Santo”.                   LG 17 
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35.  Em união com a Igreja 
 

Se nossa missão se estende a toda a Igreja,  

ela se realiza na pastoral  

de uma diocese ou de uma Região.  

Trabalhamos em estreita união  

com os bispos, presbíteros, leigos e leigas,  

solícitos em oferecer  

nossa contribuição específica  

de vida espiritual  

e iniciativa apostólica. 

 

36.   Missão profética 
 

Assim como o grão de mostarda  

que não cessa de crescer,  

a Igreja avança na compreensão  

das realidades e das palavras  

que lhe foram transmitidas.  

 

Também nós devemos aprofundar  

nossa compreensão da Eucaristia  

e promover uma celebração frutuosa  

desse mistério com suas exigências.            Cf. Can. 898 

 

Nós nos empenharemos em transmitir 

a Tradição e o ensinamento  

da Igreja sobre esse sacramento.  

Procuraremos fazer progredir  

a teologia e a prática  

eucarísticas. 
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37.   Missão de compromisso social 
 

Sensíveis ao clamor dos pobres  

e a suas angústias,  

descobrimos  

em cada situação de injustiça  

um apelo do Cristo para partilhar sua missão  

de anunciar a Boa Nova aos pobres,  

de proclamar a libertação aos cativos.               Cf. Lc 4,18 

 

Toda comunidade que celebra a Eucaristia  

é chamada, mediante uma conversão radical,  

a contestar o pecado e suas estruturas  

e a anunciar a esperança  

de um mundo novo.  

 

Solidários com os que trabalham para  

a verdadeira promoção do ser humano,  

estamos atentos  

às implicações sociais de nossas ações.  

 

A primeira mensagem de nossas comunidades  

é o testemunho de sua vida. 

 

38.  Missão de unidade 
 

Nossa celebração da Eucaristia,  

sinal da Aliança de Deus  

com a humanidade,  

permanece inacabada,  

enquanto nós, batizados,  



 35 

estivermos separados ou divididos  

pelo ódio.  

 

Ela nos leva a promover  

a unidade em todas nossas atividades:  

no seio de nossas comunidades cristãs,  

entre todas as confissões  

que partilham do mesmo batismo  

e entre todos os que trabalham  

para unificar o mundo. 

 

39.  A serviço da Palavra 
 

Os discípulos de Emaús  

encontraram Jesus ao longo do caminho.  

Após ter-lhes explicado,  

à luz das Escrituras, 

o sentido dos acontecimentos que viviam,  

eles o reconheceram ao partir o pão.       Cf. Lc 24,13-35 

 

 

Assim, caminhamos  

com aqueles que buscam  

um sentido para sua vida  

e os ajudamos a reconhecer  

o Cristo, Palavra viva,  

a fim de que, batizados e confirmados  

na fé,  

sejam plenamente integrados  

pela Eucaristia à comunidade  

dos cristãos.  
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Damos grande importância  

ao ministério da Palavra  

pelo anúncio do evangelho,  

pela catequese e pela pregação  

de retiros. 

 

40.  Liturgia 
 

A pesquisa e a pastoral litúrgicas  

se referem a nós, de modo particular.  

Trabalhamos  

para a animação e a formação litúrgicas,  

utilizando os recursos  

a nossa disposição  

e buscamos,  

em união com as diretrizes da Igreja,  

expressões mais adequadas  

à necessidade dos fiéis  

para que cada celebração se torne  

experiência de fé e fonte de compromisso. 

 

41.  A serviço das paróquias e comunidades 
 

Faremos de nossas paróquias  

autênticas comunidades,  

moldadas pela Eucaristia,  

fonte e centro de sua vida.  

 

Elas serão:  

lugar de anúncio e de vida evangélica,  

lugar de oração, de adoração  
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eucarística e de festa,  

lugar de partilha e de comunhão,  

lugar de liberdade e de promoção  

do ser humano.  

 

Unidos entre si,  

os religiosos inseridos  

na pastoral paroquial  

colaboram de maneira especial  

com os leigos engajados.  

 

Sob a ação do Espírito  

que renova incessantemente  

a vida da Igreja,  

grupos e comunidades nascem,  

crescem e se comprometem.  

Cooperamos para seu surgimento  

e sua evolução. 

 

42. Centros de oração e de retiro 
 

Nossas comunidades são chamadas  

a se tornar centros de oração  

que ajudem as pessoas  

em sua caminhada.  

Este ministério convém particularmente  

às Casas de retiro  

e às Igrejas do centro das cidades.  

 

Essas igrejas,  

oásis de silêncio e de paz,  
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no coração da cidade,  

onde o Santíssimo Sacramento está exposto,  

oferecem espaços  

de acolhimento e de encontro,  

de prece e de adoração,  

de acompanhamento espiritual  

e de reconciliação sacramental.  

 

Atentos a novas percepções,  

queremos responder  

às esperanças das pessoas deste tempo  

por uma catequese adequada,  

uma iniciação à prece  

e um despertar das responsabilidades. 

 

43.  Na partilha de nosso ideal 
 

A exemplo do Padre Eymard,  

convidamos todos aqueles  

que o Espírito oriente para a Eucaristia,  

presbíteros, leigos e leigas,  

a se associarem a nossa família  

e a tomarem parte em sua missão.  

 

Nós os acompanhamos  

para que se inspirem na Eucaristia  

em toda sua vida  

e em seus compromissos. 

 

44.  A serviço dos presbíteros 
 

Reconhecemos a importância  
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da  missão dos presbíteros.  

Com eles, procuramos viver  

uma partilha de fé, de oração e de amizade  

e um intercâmbio de nossos projetos  

e nossas experiências pastorais.  

 

Colocamo-nos a serviço deles  

pelo acolhimento, animação  

e formação,  

incentivados nessa tarefa pelo exemplo  

do padre Eymard que dizia:  

“Eu deixaria tudo pelos presbíteros”.                  S. 2 

 

45.  Imprensa e meios de comunicação social 
 

Os meios de comunicação social  

operam profunda transformação  

em nosso mundo moderno  

e podem ser poderosos fatores  

de unificação.  

 

Para a publicação de escritos que  

se referem à religião e à moral,  

é necessária a permissão  

do superior provincial.  

 

Conscientes da influência desses meios,  

nós os utilizamos, principalmente a imprensa,  

para que a Igreja inteira se torne  

um pão partido para um mundo novo. 
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V.  UMA EXIGÊNCIA PERMANENTE: A FORMAÇÃO 

 

46. 
 

A vida cristã confere ao ser humano, sempre em crescimento, sua verdadeira 

dimensão. A fé, que contempla as realidades humanas à luz da Palavra de 

Deus, nos conduz ao conhecimento pessoal do Cristo e a uma vida de união, 

cada vez mais profunda, com Ele e entre nós. Nossa formação se estende por 

toda a vida; compromete a todos e a cada um de nós. 

 

47.    Pastoral Vocacional 
 

É o Senhor quem chama a sua messe. Na oração e em todas nossas 

atividades pastorais, seremos solícitos em despertar os fiéis, particularmente 

os jovens, para assumir a própria responsabilidade a serviço do Evangelho 

na Igreja.  

 

Trabalhamos em estreita união com a Diocese para promover as vocações 

aos ministérios e à vida religiosa.  

 

Respeitando a caminhada das pessoas, saberemos discernir os movimentos 

do Espírito e acolher aqueles que desejam partilhar de nossa vida.  

 

 

1.   FORMAÇÃO INICIAL 

 

48.  Formação Inicial 
 

A formação inicial se desenvolve em três etapas: 

- o pré-noviciado prioriza a descoberta pessoal do Cristo; 
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- o noviciado enfatiza a vocação, a iniciação à vida religiosa e à nossa vida 

específica; 

- o escolasticado integra na própria existência as três dimensões: vida 

religiosa, estudos e experiências apostólicas. 

 

49.  Admissão 
 

Para admissão em cada uma das três etapas e nas Ordens: 

1. Cuidar-se-á de verificar se o candidato possui as qualidades humanas 

e espirituais, além das requeridas pelo direito comum e particular do 

Instituto. 

2. A autoridade competente é o superior maior, conforme o direito 

comum e particular do Instituto. 

 

50.  Os responsáveis pela formação 
 

1.  Para cada etapa, haverá um responsável pela formação e uma equipe 

de colaboradores. O Mestre de noviços e o Diretor dos escolásticos, que 

devem ser professos perpétuos do Instituto, são nomeados pelo superior 

geral com o consentimento de seu conselho, conforme os Estatutos Gerais. 

 

2.  Os encarregados pela formação inicial trabalharão de comum acordo, 

a fim de que a formação se faça de modo coerente e progressivo do 

postulantado à profissão perpétua ou ao sacerdócio. 

 

51.  Tarefa dos responsáveis 
 

Compete aos responsáveis pela formação; 

- ajudar os jovens religiosos a centrar sua vida no amor de Deus; 

- formá-los para uma vida evangélica e comunitária fundada na oração e 

alimentada pela Eucaristia; 
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- levá-los a compreender as necessidades atuais da humanidade para nelas 

perceber os apelos do Espírito;  

-fazê-los descobrir que não há vida religiosa sem uma participação livre e 

efetiva no mistério da cruz e da ressurreição do Senhor; 

- iniciá-los no carisma do Fundador e na vida do Instituto. 

 

52.  Pré-noviciado 
 

Os candidatos a nossa vocação são introduzidos por etapas na Congregação 

e acompanhados por um responsável ou uma equipe de formadores. Num 

primeiro momento, é bom que vivam fora de nossas comunidades. Em 

seguida, tornam-se postulantes e participam da vida de uma ou de várias de 

nossas comunidades. Cabe à Província determinar a duração do pré-

noviciado. 

 

53.  Noviciado 
 

O noviciado é um tempo de ruptura e verificação, vivido sob a 

responsabilidade de um mestre de noviços e de uma equipe de 

colaboradores. Sua pedagogia se inspira na catequese batismal e a prolonga.  

 

Assim, o noviço poderá discernir a urgência do Reino e as necessidades da 

Igreja, abrir-se às riquezas da Palavra de Deus e da Eucaristia, iniciar-se na 

vida de oração da Congregação.  

 

Numa reflexão profunda descobrirá a tradição histórica e viva do Instituto, a 

experiência de nosso Fundador e o espírito da Regra de Vida. 

 

54.  Local e duração 
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O noviciado, para ser válido, deve ser feito na Casa designada por decreto 

escrito do Superior geral. Além disso, deve durar doze meses, passados na 

comunidade do noviciado.  

Quanto às ausências, interrupções, atrasos, demissões e outras 

determinações, consulte-se o direito comum. 

 

55.  Formação 
 

O programa de formação do noviciado deve ser aprovado pelo Superior 

provincial e submetido ao exame do superior geral que, com o 

consentimento de seu Conselho, pode determinar certas matérias. 

Excetuando a duração de doze meses exigidos para sua validade, pode-se, de 

acordo com o superior provincial, acrescentar um ou mais estágios fora da 

comunidade do noviciado. Estes devem comportar atividades relacionadas 

ao caráter do Instituto. Segundo o direito, o noviciado não deve ir além de 

dois anos. 

 

56.   Admissão à profissão 
  

Ao término do noviciado, se há indicações sólidas e positivas de que o 

candidato é chamado a nossa vida, será admitido à profissão temporária. 

Caso contrário, o superior provincial pode prolongar o tempo do noviciado, 

por mais seis meses. Ao fim desta prorrogação, o candidato faz a profissão 

ou deixa o Instituto. 

 

57.   Profissão religiosa 
 

1.  A profissão dos votos temporários é anual e renovada cada ano até a 

profissão perpétua. 

2.  A duração do período dos votos entre o noviciado e a profissão 

perpétua é de três anos, no mínimo, e de seis anos no máximo. Contudo, em 
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casos particulares, o superior geral, com o consentimento de seu conselho, 

poderá prolongá-la até nove anos. 

3.  Têm competência para receber os votos: o Superior geral, o Superior 

provincial ou regional, o Superior local, o Mestre de noviços, o Diretor dos 

escolásticos ou todo professo perpétuo delegado por qualquer um dos 

anteriormente mencionados. 

 

58.  Escolasticado 
 

Pela primeira profissão, o religioso, seja irmão ou clérigo, entra no 

escolasticado, que é um tempo de integração dos valores espirituais, das 

atividades intelectuais ou profissionais e dos compromissos pastorais.  

 

Em sua caminhada, o escolástico é acompanhado pelo diretor e uma equipe 

de formadores. O acompanhamento espiritual constitui um elemento 

essencial em sua preparação para o compromisso definitivo. 

 

59.  Formação 
 

Cuidar-se-á para que todos recebam uma formação que os capacite a 

contribuir na missão da Congregação na Igreja.  

 

O clérigo escolástico prossegue em sua formação para o diaconato e o 

sacerdócio, segundo as prescrições canônicas e o programa de estudos do 

Instituto. Conforme suas aptidões, será iniciado num ministério 

especializado.  

 

O irmão escolástico também se prepara, segundo o caso e de acordo com o 

superior provincial, para cumprir os diversos trabalhos a serviço de nossas 

comunidades, a um engajamento pastoral ou ao exercício de uma atividade 

profissional. 
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60.  Admissão à profissão perpétua 
 

Quando há certeza moral baseada em experiência prolongada de que um 

religioso pode e quer viver segundo a Regra de Vida, será admitido à 

profissão perpétua.  

 

O escolasticado poderá estender-se até a profissão perpétua. Os religiosos 

que se destinam ao diaconato permanente ou ao sacerdócio deverão 

prosseguir até o término da formação prescrita para esses ministérios.   

 

 

2. A FORMAÇÃO PERMANENTE 

 

61.  
 

A evolução rápida do mundo torna necessária, mais que nunca,  uma 

formação permanente que permita às pessoas e às comunidades renovar-se 

em sua vocação. 

  

Essa formação será favorecida, nas comunidades, por meios apropriados, e 

as Províncias, em seus projetos, cuidarão de assegurá-los. Em um nível mais 

elevado, o conselho geral organiza ou apóia encontros interprovinciais de 

estudos ou aprofundamento espiritual para todos os religiosos. Encoraja as 

pesquisas teológicas e outras. Busca promover trabalhos sobre o Fundador, a 

história do Instituto e sua espiritualidade. 

 

 

VI.  A SERVIÇO DE NOSSOS IRMÃOS 

 

1. PRINCÍPIOS DE GOVERNO 
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62. 
 

O governo da Congregação é garantido, nos diferentes níveis, por instâncias 

adequadas: pelos Capítulos e pelos superiores com seu Conselho. Exercido 

num espírito de serviço e colegialidade, auxilia os religiosos em sua busca 

de Deus e lhes garante sua unidade no cumprimento de sua missão. 

 

Nos Capítulos, a autoridade é estritamente colegiada. Nos Conselhos, a 

autoridade é exercida pelos superiores que tomam suas decisões em 

comunhão com seu Conselho. O direito comum e o particular determinam os 

casos em que o voto do Conselho é consultivo, deliberativo ou estritamente 

colegial.   

 

Os superiores têm, em todos os níveis, autoridade pessoal sobre as pessoas e 

sobre os bens. 

 

63.  Papel da autoridade 
 

Os superiores estão atentos ao desígnio de Deus, tal como se manifesta por 

meio dos acontecimentos, interpretados à luz do Evangelho e segundo o 

espírito da Congregação. Por seu discernimento, ajudam seus irmãos a 

trabalhar juntos no plano de Deus e os confirmam na fé, particularmente em 

momentos de provações.  

 

No início de seu mandato, fazem a profissão de fé (Can.833). 

 

64.  Descentralização 
 

Conforme o princípio de subsidiariedade, o governo se exerce mediante uma 

justa descentralização: cada religioso, comunidade e nível de governo tem a 

plena responsabilidade de tomar as decisões de sua competência, desde que 

se mostrem necessárias à realização de sua tarefa. 
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65.  Co-responsabilidade e participação 
 

A co-responsabilidade se manifesta por um diálogo fraterno e uma 

participação na elaboração das decisões sobre a vida e o compromisso da 

comunidade local, provincial e geral. Assim todos se sentirão 

comprometidos a trabalhar e a assumir suas responsabilidades na própria 

comunidade, de acordo com os superiores. Em caso de necessidade, estes 

usarão sua autoridade quando for necessário tomar uma decisão final. 

 

Todos os professos perpétuos têm voz ativa e passiva, seja nos Capítulos, 

seja em qualquer cargo, a menos que para a voz passiva seja necessário o 

sacerdócio ou outras condições. 

 

66.   Comunicação 
  

A descentralização do governo e a diversidade das Igrejas locais tornam 

necessária uma comunicação precisa e regular dos religiosos entre si e nos 

diversos níveis de governo, de modo a garantir uma coordenação efetiva. 

 

Para isso, as Províncias disporão de um sistema de comunicação entre as 

comunidades locais e o governo central. Em nível geral, um secretário 

permanente enviará para toda a Congregação uma ampla informação de 

modo a favorecer melhor compreensão e ajuda mútua entre as Províncias. 

 

 

2. GOVERNO GERAL 

 

67. 
  

O governo geral é o supremo elo da unidade da Congregação tanto em nível 

de seu espírito quanto no de sua atividade na Igreja Universal. 
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68.   Capítulo geral 
 

O Capítulo geral, primeira autoridade da Congregação, é uma assembléia 

deliberativa que representa o conjunto dos religiosos do Instituto. Seu 

objetivo é promover a unidade da Congregação, renová-la na fidelidade a 

sua missão e definir um projeto em função das exigências da Igreja e do 

mundo. 

 

69.  Periodicidade e convocação 
 

O Capítulo geral ordinário será realizado a cada seis anos. É convocado pelo 

superior geral segundo as normas dos Estatutos Gerais e do Diretório dos 

Capítulos. 

 

Por motivos importantes e de acordo com seu Conselho, o superior geral 

pode igualmente convocar um Capítulo extraordinário. 

 

70.  Composição 
1. O Capítulo geral se compõe de membros de direito e de membros 

eleitos. 

 

a. De direito: o superior geral; seu predecessor imediato para o primeiro 

Capítulo ordinário após o fim de seu mandato; todos os conselheiros gerais; 

o Procurador geral e o Ecônomo geral saídos do cargo e recentemente 

eleitos; os Superiores provinciais e regionais. 

 

b. Eleitos:  um delegado (ou seu substituto) de cada Província; um 

delegado de cada Região que tenha, pelo menos, 30 membros (excluídos os 

noviços); um delegado suplementar das Províncias que têm mais de cem 

membros (excluídos os noviços). 
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2. Para assegurar uma representação justa dos irmãos e dos escolásticos, 

de certos setores geográficos ou de Casas isoladas, o Conselho geral poderá 

nomear alguns delegados suplementares, conforme os Estatutos Gerais. 

 

71.  Competência 
  

O Capítulo geral é idôneo, em nível legislativo e executivo, por tudo o que 

diz respeito à vida e à missão da Congregação. Em particular, compete a ele, 

segundo as disposições dos Estatutos Gerais: 

1. avaliar a situação do Instituto e dar normas e orientações para 

promover a vida religiosa e apostólica segundo o espírito do Fundador e as 

necessidades da Igreja; 

2. eleger o superior geral, os conselheiros gerais e o ecônomo geral; 

3. normalmente criar, modificar, unificar e suprimir Províncias; 

4. fazer modificações na Regra de Vida. Essas modificações, votadas 

por uma maioria de dois terços dos votos, serão submetidas à aprovação da 

Santa Sé e, quando essa aprovação for obtida, entrarão em vigor ad 

experimentum, após sua promulgação. Todavia, só serão introduzidas na 

Regra de Vida depois da aprovação, pela mesma maioria, pelo Capítulo 

geral seguinte e após obtida a autorização da Santa Sé; 

5. interpretar, de modo prático, a Regra de Vida, sendo a interpretação 

autêntica sempre reservada à Santa Sé; 

6. estabelecer, com maioria absoluta, novos artigos aos Estatutos 

Gerais ou modificar os existentes; 

7. tratar todo problema concernente à vida e à atividade do Instituto 

que, conforme o direito comum e nosso direito particular, é da competência 

do Capítulo geral e, para este efeito, pode tomar decisões, às quais todos 

devem submeter-se. 

 

72.  Conselho geral 
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O Conselho geral, além do superior geral que o preside, é composto, pelo 

menos, de quatro conselheiros. É o órgão ordinário e permanente 

encarregado de auxiliar o superior geral e com ele participa do governo 

supremo da Congregação: está a serviço de sua missão na Igreja. Colabora 

com os diversos organismos do Instituto para que este sempre esteja em 

estado de renovação e de adaptação. Neste trabalho de animação, inspira-se 

nas orientações e decisões do Capítulo geral. 

 

73.  Superior geral – Eleição 
  

O superior geral, após o Capítulo geral, é a primeira autoridade do Instituto 

e o presidente do Conselho geral. 

 

1. É eleito pelo Capítulo geral, para um período de seis anos e, ao 

expirar seu mandato, é reelegível uma vez. Deve ser presbítero, ter pelo 

menos 35 anos e 10 anos de profissão perpétua. 

2. Para sua eleição é requerida a maioria absoluta dos sufrágios, 

segundo um procedimento que prevê três escrutínios. No primeiro e segundo 

escrutínios, será considerado eleito aquele que obtiver os sufrágios da 

maioria absoluta dos eleitores presentes (cv. Cân. 119, 1) ou, em caso de 

postulação admitida pela Sé Apostólica, o que obtiver os dois terços dos 

sufrágios. Depois de dois escrutínios sem resultado, a votação será somente 

nos dois candidatos que obtiveram o maior número de votos no segundo 

escrutínio ou, se forem vários, sobre os dois mais antigos na profissão, 

contando a partir do dia em que cada um fez a primeira profissão na 

Congregação.Se no terceiro escrutínio estes dois candidatos obtiverem o 

mesmo número de votos, o mais antigo em profissão será considerado eleito. 

Se existir paridade de votos entre dois religiosos que fizeram a primeira 

profissão no mesmo dia, o mais idoso será considerado eleito.” 
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3. Se o superior geral falecer durante seu mandato, o Conselho geral 

ampliado elegerá seu sucessor para o resto do mandato. Se houver menos de 

dois anos, o vigário geral garantirá a interinidade. 

 

74.  Superior geral – Competência 
 

A autoridade do superior geral se estende, segundo o direito, a todas as 

Províncias, Regiões, Casas e a todos os membros do Instituto. 

 

1. Exerce sua autoridade a serviço da unidade da Congregação e de sua 

missão no mundo, conforme as normas da Regra de Vida. 

 

2. Em comunhão com seu Conselho, anima e harmoniza a vida e as 

atividades do conjunto do Instituto, entre outros meios, por meio de visitas 

às Províncias e de encontros pessoais. 

 

3. É o representante permanente e oficial da Congregação junto às 

instâncias supremas da Igreja e dos organismos internacionais, função que 

pode delegar a um conselheiro.  

 

As tarefas que lhe cabem estão definidas, de modo mais preciso, nos 

Estatutos Gerais. 

 

75.  Conselheiros gerais 
Os conselheiros gerais são eleitos pelo Capítulo geral, segundo o 

procedimento previsto nos Estatutos Gerais para as eleições em Capítulo, 

por um período de seis anos, e são reelegíveis. Devem ter ao menos 30 anos 

e 5 anos de profissão perpétua. Exercem igualmente um papel de 

coordenadores e animadores no Instituto.  

Se um conselheiro vier e falecer, o Conselho geral ordinário elegerá um 

sucessor, após consulta aos membros do Conselho geral ampliado. 
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76.  Vigário geral 
 

O vigário geral é escolhido pelo superior geral, entre os conselheiros eleitos. 

Além das qualidades requeridas para os conselheiros, ele deve ser 

presbítero.  

 

Substitui o superior geral em sua ausência ou impedimento; goza, então, dos 

mesmos poderes. 

 

77.  Outros colaboradores gerais 

 
Além dos conselheiros gerais, outros religiosos colaboram de modo 

permanente com o superior geral, no governo do Instituto. 

 

1. O procurador geral é nomeado pelo superior geral com o 

consentimento de seu conselho após consulta a seu provincial. Trata dos 

negócios da administração ordinária junto à Santa Sé, conforme as diretrizes 

do Conselho geral. Pode ser escolhido entre os conselheiros. 

 

2. O ecônomo geral é eleito pelo Capítulo geral, do mesmo modo que 

os conselheiros gerais. Administra os bens da Congregação, sob a direção do 

superior geral e de seu conselho, conforme o direito comum e particular do 

Instituto. Ele pode ser escolhido entre os conselheiros, mas não pode ser 

vigário geral. 

 

3. Se um deles falecer, o Conselho geral ordinário escolherá um 

sucessor, após consulta aos membros do Conselho geral ampliado. 

 

78.  Conselho geral ampliado 
 

O Conselho geral ampliado é um organismo extraordinário de governo. Sua 

função é assegurar uma colaboração mais eficaz entre as Províncias e o 
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governo geral por meio de uma informação exata sobre a situação geral das 

Províncias e seus problemas particulares. Compreende o Superior geral com 

seu Conselho, o Procurador geral e o Ecônomo geral, os Superiores 

provinciais e regionais. Se um Superior provincial ou regional estiver 

impedido, será substituído pelo vigário. As modalidades de sua convocação 

e sua competência são definidas pelos Estatutos Gerais. 

 

 

3.    PROVÍNCIA 

  

79. 
 

Na Congregação, a Província é uma unidade orgânica. Constituída por um 

conjunto de Casas, cujos religiosos cumprem sua missão em um 

determinado território, em união com a Igreja local, ela é provida de meios e 

estruturas necessárias a sua missão e goza da autonomia que lhe é concedida 

para colaborar, onde estiver implantada, na edificação do Corpo de Cristo. 

Cria laços pessoais entre todos seus membros, unindo-os na participação das 

mesmas preocupações e na realização dos objetivos comuns. 

 

Cada Província vive em comunhão com toda a Congregação, sobretudo por 

intermédio do governo geral. 

 

 

CAPÍTULO PROVINCIAL 

 

80.   Convocação  
 

O Capítulo provincial é a primeira autoridade na Província. Sua finalidade é 

estudar a situação de conjunto e atualizar o projeto da Província em função 

das novas condições. 
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O Capítulo provincial ordinário, conforme as normas dos Estatutos Gerais e 

provinciais, é convocado periodicamente pelo superior provincial e se 

compõe de membros de direito e membros eleitos. 

 

Em caso de urgência, o superior provincial pode convocar um Capítulo 

provincial extraordinário, com o consentimento de seu Conselho e 

aprovação do superior geral. 

 

81.  Composição 
 

O Capítulo provincial se compõe de membros de direito e membros eleitos: 

 

a. de direito: o Superior provincial e os Superiores regionais 

deixando o cargo e recentemente eleitos; os conselheiros 

provinciais e o Ecônomo provincial deixando o cargo e 

recentemente eleitos. Os Estatutos podem determinar maior 

participação de capitulares de direito. 

b. eleitos: os delegados escolhidos segundo os critérios que a 

Província determinar. Seu número deve ser pelo menos igual ao 

dos capitulares de direito. 

 

82.  Competência 
 

O Capítulo provincial é competente para: 

1.  eleger o superior provincial de uma lista com três nomes 

apresentados pelo superior geral, após consulta adequada à Província; 

2.  eleger os conselheiros provinciais, o Ecônomo provincial e os 

delegados ao Capítulo geral e seus substitutos, segundo o processo definido 

em nosso direito, específico para as eleições em Capítulo; 

3.  solicitar ao Conselho geral a criação de uma Região; 

4.  redigir e revisar os Estatutos provinciais e regionais com a aprovação 

do Conselho geral; 
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5.  tratar todo problema que, segundo o princípio de subsidiariedade, 

não dependa do governo geral. 

 

 

CONSELHO PROVINCIAL 

 

83.   
 

O Conselho provincial ordinário compreende, além do superior provincial 

que o preside, os conselheiros provinciais. É o órgão permanente de auxílio 

ao superior provincial e participa com ele do governo da Província. Em seu 

nível e em comunhão com o governo central, exerce função análoga à do 

Conselho geral e goza dos direitos correspondentes. 

 

84.  O Superior provincial 
 

O superior provincial tem autoridade sobre toda a Província e é presidente 

do Conselho provincial. Em comunhão com os outros membros do 

Conselho, exerce sua autoridade para animar e coordenar a vida e a 

atividade das comunidades da Província. 

 

É eleito pelo Capítulo provincial, segundo as normas dos Estatutos Gerais. 

Deve ser presbítero, professo perpétuo pelo menos há 8 anos e ter ao menos 

30 anos. Seu mandato tem a duração de quatro anos e é renovável uma vez. 

 

85. Os Conselheiros provinciais 
  

O número de conselheiros provinciais e o modo de sua eleição são 

determinados pelos Estatutos Gerais e provinciais; exercem seu mandato de 

colaboradores do superior provincial com uma preocupação de co-

responsabilidade. 
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Têm direito de voto consultivo, deliberativo e colegiado, segundo o direito 

comum e particular do Instituto. 

 

86.  O Vigário provincial 
 

O vigário provincial, que deve ser presbítero e ter 8 anos de profissão 

perpétua, é escolhido conforme os Estatutos provinciais entre os 

conselheiros. Substitui o superior provincial quando ausente ou impedido e 

o sucede até o próximo Capítulo provincial, se ele falecer. 

 

87.  O Ecônomo provincial 
 

O ecônomo provincial é eleito pelo Capítulo provincial segundo as mesmas 

modalidades dos conselheiros provinciais. Pode ser escolhido entre os 

conselheiros eleitos, mas não pode ser vigário provincial. Administra os 

bens da Província sob a direção do superior provincial e de seu Conselho, 

segundo o direito comum e o direito particular do Instituto. 

 

 

CONSELHO PROVINCIAL AMPLIADO 

 

88.   
 

O Conselho provincial ampliado, organismo facultativo de governo, 

assegura maior representação no governo e a animação da Província.  

Recorrer-se-á a ele, sobretudo quando se tratar de tomar decisões que 

normalmente dependem do Capítulo provincial, mas que, por razões de 

urgência, devem ser tomadas, a título provisório, antes do Capítulo. 

 

É composto pelo Superior provincial,  conselheiros provinciais, Ecônomo 

provincial e por alguns representantes da Província, particularmente os 

responsáveis pelos diversos cargos e atividades. 
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As normas segundo as quais são escolhidos os representantes da Província, 

assim como as outras competências do Conselho provincial ampliado, são 

determinadas pelos Estatutos Gerais e pelos de cada Província. 

 

89.  Comissões provinciais 
 

O Capítulo provincial e o Conselho podem constituir comissões de pesquisa 

e de animação. Estão a serviço do governo da Província. 

 

90.  Extensão de uma Província 
 

As novas comunidades manifestam o dinamismo apostólico de uma 

Província. 

As que são fundadas fora do país constituem núcleos de futuras Províncias. 

Terão a autonomia requerida para seu desenvolvimento. A Província 

incentivará e auxiliará as comunidades isoladas ou em dificuldades. 

 

 

REGIÃO 

 

91.   Natureza 
 

A Região é um conjunto de comunidades, ao qual a Província concedeu 

certa autonomia. 

  

Quando um grupo de comunidades constitui um certo conjunto cultural, mas 

não dispõe de pessoal suficiente para formar uma Província, pode ser 

constituído em Região conforme o princípio de subsidiariedade. Ligada à 

Província de origem, uma Região tende a tornar-se Província autônoma.  
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É o Conselho geral, por proposta de um Capítulo provincial, que tem o 

direito e o poder de erigir uma Região e aprovar seus Estatutos. 

 

92.  Poderes 
 

A Região é administrada e animada por um superior regional e seu 

Conselho.  

O superior provincial, segundo os Estatutos, cede à Região uma parte 

significativa dos poderes atribuídos à Província. 

  

O Superior regional exerce esses poderes na dependência do superior 

provincial e de seu Conselho, sobretudo no que se refere à admissão à vida 

religiosa e às ordens sagradas. 

 

  

CONFERÊNCIAS INTERPROVINCIAIS 

 

93.   
 

Quando várias Províncias do mesmo setor geográfico vivem situações 

análogas e parece útil um trabalho de conjunto, pode-se, com o assentimento 

do superior geral, formar uma Conferência interprovincial, composta pelas 

Províncias e regiões interessadas. 

  

Os Estatutos dessas conferências, aprovados pelo superior geral e seu 

Conselho, indicam sua competência, sua composição e seu funcionamento. 

 

 

4. COMUNIDADE LOCAL 

 

94.   
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A comunidade local, unidade de base da Província, reúne religiosos para 

viver o Evangelho conforme a missão da Congregação numa Igreja 

particular.  

 

As necessidades da Província e das dioceses exigem uma saudável 

diversidade na composição das comunidades. Cada uma delas, segundo sua 

finalidade, assume plenamente suas responsabilidades e se integra na 

Província de maneira orgânica. 

 

Nossas comunidades habitam Casas religiosas, canonicamente erigidas pelo 

superior geral com o consentimento de seu Conselho; os religiosos aí 

residem, salvo nos casos autorizados segundo o direito.  

 

Para pregar aos religiosos, em nossas igrejas ou oratórios, é requerida a 

permissão do superior. 

 

95.   Superior local 
 

A comunidade local terá um superior nomeado pelo superior provincial, 

com o consentimento de seu Conselho, após consulta adequada à 

comunidade, segundo as normas estabelecidas no direito comum e particular 

do Instituto. Ele deve ser presbítero, ter três anos de profissão perpétua. É 

nomeado por um período de quatro anos, renováveis segundo os Estatutos 

Gerais. 

  

O Superior local exerce sua autoridade a serviço de seus irmãos e da 

comunidade. Garante a unidade pela realização de um projeto comum com a 

colaboração de todos. Vive em relacionamento fraterno com cada um e 

anima a vida comunitária de sua Casa de modo que seja uma verdadeira 

família, reunida em nome do Senhor. 
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96.   Conselho local 
 

Para prover a animação e administração da Casa, cada superior local terá um 

Conselho. Compreenderá o superior e seu vigário, bem como um ou vários 

membros da comunidade. 

  

Cada comunidade terá um ecônomo, dentro do possível distinto do superior 

e sob sua autoridade, para administrar os bens da Casa e prover as 

necessidades materiais da comunidade. 

  

O vigário e o ecônomo são nomeados pelo Superior provincial segundo as 

normas dos Estatutos Gerais e provinciais. 

 

97.  Reuniões da comunidade 
 

As reuniões regulares da comunidade favorecem a participação de todos na 

vida e na atividade da Casa. Permitem estabelecer, de comum acordo e sob 

direção do superior o projeto da comunidade, acompanhar sua execução e 

fazer a avaliação. 

  

Este projeto concretiza o da Província, adaptando-o às situações 

particulares, e é submetido à aprovação do superior provincial. 

 

 

5. ADMINISTRAÇÃO DOS BENS 

 

98.  Princípios 
 

O Instituto, as Províncias, as Regiões e as Casas têm capacidade jurídica de 

adquirir, possuir, administrar e alienar os bens, conforme o direito comum e 

particular do Instituto. 
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Os bens são possuídos em comum e cada um é responsável por sua parte. 

Estão a serviço das pessoas e de nossa missão. 

 

99.  Administração 
 

A administração dos bens temporais é um ato de pobreza, ao mesmo tempo 

que um ato jurídico. Os administradores encontrarão sua norma suprema 

sobre a natureza destes bens, sua finalidade e seu uso no Evangelho e na 

Regra de Vida. 

  

Observarão as leis estabelecidas pelo direito eclesiástico e pelo direito civil. 

Os atos extraordinários de administração são submetidos, conforme as 

competências, à autorização do Conselho provincial ou geral e, igualmente, 

nos casos previstos pelo direito comum, à aprovação da Santa Sé. 

 

 

6. DESLIGAMENTO DO INSTITUTO 

  

100. 
 

Nos casos de exclaustração, saída, demissão, readmissão, passagem para 

outro Instituto, serão obedecidas as normas do direito comum. Os superiores 

maiores competentes, segundo o direito, procederão com paciência, 

discernimento e caridade, como pastores preocupados com seus irmãos. 

  

Quando um noviço ou um professo deixa o Instituto, não pode exigir 

nenhuma compensação pela atividade exercida durante sua pertença à 

Congregação. Nós o auxiliaremos moralmente e, segundo as circunstâncias, 

materialmente, em sua reintegração na sociedade.  

 

 

VII. VALOR DA REGRA DE VIDA 
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101.   
 

Esta Regra de Vida expressa a inspiração original de nosso Santo Fundador, 

em conformidade com o crescimento contínuo do Corpo de Cristo e na 

atenção às necessidades e aos desafios do mundo. 

  

Os Estatutos Gerais concretizam os princípios e oferecem diretrizes práticas 

que valem para todo o Instituto. 

  

Acolhendo-a como um dom do Senhor e a ela conformando nossa vida, 

como exige nosso engajamento feito na profissão, somos fortalecidos na 

fidelidade a nossa missão eucarística na Igreja para a humanidade. 

 

102. Fórmula da Profissão Religiosa 
 

  Interpelado pelo amor de Deus,  

     manifestado em Jesus Cristo  

        e celebrado na Eucaristia,  

proponho-me responder  

     ao dom de Deus  

        pelo dom de mim mesmo. 

  

Quero viver  

a realidade do mistério Pascal,  

     interiorizá-lo na oração  

        diante do Santíssimo Sacramento  

     e partilhar com as pessoas  

        a Vida que Dele jorra. 

 

Eis por que,  

     para seguir o Cristo  
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        segundo seu chamado,  

diante do Senhor, Padre Provincial  

     (ou Superior N.N.),  

     e em presença de meus irmãos,  

eu, N.N., faço a Deus os votos anuais  

     (ou perpétuos)  

     de castidade no celibato,  

     de pobreza evangélica  

        e de obediência  

conforme a Regra de Vida 

     da Congregação do Santíssimo Sacramento. 

 

Com a graça do Espírito Santo,  

comprometo-me na busca de Deus  

     com uma comunidade de irmãos.  

Proponho inspirar-me,  

     em todos meus passos,  

        no Evangelho  

     e inserir-me na Congregação  

     que me acolhe  

     como um de seus membros. 

 

Confiante  

     na intercessão da Virgem Maria  

     e de São Pedro Julião Eymard,  

peço-Vos, Senhor,  

     que em Vosso amor sempre fiel,  

me concedais comprometer toda minha vida  

     a serviço do Cristo e das pessoas. 

  

Concedei-me trabalhar  
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na construção de um mundo  

     fundado na justiça e no amor  

a fim de que venha o Reino de Cristo  

     e seja manifestada ao mundo  

        Vossa glória. 

 

Aclamação a ser proclamada pela assembléia: 

 

Porque vosso é o Reino,  

     o poder e a glória  

        para sempre.  
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 52. Pré-noviciado 

 53. Noviciado 

 54. Local e duração 

 55. Formação 

 56. Admissão à profissão 

 57. Profissão religiosa 

 58. Escolasticado 

 59. Formação 

 60. Admissão à profissão perpétua 

       

      2. FORMAÇÃO PERMANENTE 

 

 61. Necessidade e meios 

 

 

 

VI. A SERVIÇO DE NOSSOS IRMÃOS 

 

1. PRINCÍPIOS DE GOVERNO 

 

 62. Exercício da autoridade 

 63. Papel da autoridade 

 64. Descentralização 

 65. Co-responsabilidade e participação 

 66. Comunicação 
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      2.  GOVERNO GERAL 

 

 67. Elo de unidade 

 68. Capítulo geral 

 69. Periodicidade e convocação 

 70. Convocação 

 71. Competência 

 72. Conselho geral 

 73. Superior geral – Eleição 

 74. Superior geral – Competência 

 75. Conselheiros gerais 

 76. Vigário geral 

 77. Outros colaboradores gerais 

 78. Conselho geral ampliado 

  

      3. PROVÍNCIA 

 

 79. Natureza 

  

      3.1.  CAPÍTULO PROVINCIAL 

 

 80. Convocação 

 81. Composição 

 82. Competência 

  

      3.2.  CONSELHO PROVINCIAL 

 

 83. Composição e função 

 84. O superior provincial 

 85. Os conselheiros provinciais 

 86. O vigário provincial 

 87. O ecônomo provincial 

  

      3.3.  CONSELHO PROVINCIAL AMPLIADO 

 

 88. Natureza e composição 

 89. Comissões provinciais 

 90. Extensão de uma Província 

 

       3.4.  REGIÃO 

 

 91. Natureza 

 92. Poderes 

 

       3.5.  CONFERÊNCIAS INTERPROVINCIAIS 

 



 68 

 93. Objetivo e natureza 

 

     4.  COMUNIDADE LOCAL 

 

 94. Natureza 

 95. Superior local 

 96. Conselho local 

 97. Reuniões da comunidade 

  
     5. ADMINISTRAÇÃO DOS BENS 

 

 98. Princípios 

 99. Administração 

 

     6.  SEPARAÇÃO DO INSTITUTO 

 

100. Normas a seguir 

 

VII. VALOR DA REGRA DE VIDA 

 

 101. Um dom a acolher 

 

  *   *   * 

 

 102. Fórmula da profissão religiosa 

 

 

 


