
 

 

ART 

 

 

CONGREGAÇÃO DO SANTÍSSIMO SACRAMENTO 
 

 

2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTATUTOS GERAIS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

2017 
 

 

  



 

 



 

 

 

ART 

 

 

CONGREGAÇAO DO SANTÍSSIMO SACRAMENTO 
 

ESTATUTOS GERAIS 
 

 

2017 

 

 
 
 

S U M Á R I O 
 
 

PRELIMINARES  ...................................................................................................  9 
 
 00.01 Finalidade dos Estatutos  
 00.02 Característica dos Estatutos  
 00.03 Emendas e interpretação  
 
 

I - ATRAÍDOS PELO AMOR DE DEUS  .............................................................  10 
 
 01.01 Nome oficial da Congregação  
 01.02 Os membros do Instituto  
 01.03 Comunhão com as Servas do Santíssimo Sacramento  
 01.04 Participação de Padres e Leigos  
 02.01 O Fundador  
 03.01 Valorização do Mistério eucarístico  
 
 

II - O APELO DO EVANGELHO  ........................................................................  11 
 
 06.01 Um mesmo apelo  
 
   Vida em comunidade  ....................................................................................  11 
 
 07.01 Elementos  
 07.02 Meios de comunhão  
 
   Unidade e Pluralidade   .................................................................................  11 
 
 08.01 Princípio  
 08.02 Unidade  
 08.03 Pluralidade  
 08.04 Residência  
 08.05 Vida fora de nossas comunidades  
 08.06 Religiosos em dificuldades  
 
   Reconciliação  ................................................................................................  13 
 
 09.01 Celebrações penitenciais  
 09.02 Sacramento da reconciliação  
 
   Comunidade e Missão  ..................................................................................  13 
 
 10.01 Religiosos em missão  
 
 



Estatutos Gerais 
 

4 

   Reuniões - Exercícios Espirituais - Festas  ................................................  13 
 
 11.01 Reuniões de comunidade  
 11.02 Retiros espirituais  
 11.03 Festas a serem celebradas 
 11.04 Festas Particulares  
 12.01 Unção dos enfermos e Viático  
 13.01 Sufrágios pelos defuntos  
 14.01 Com Maria  
 
 

III - UMA RESPOSTA RADICAL  ........................................................................  15 
 
   A Profissão religiosa  ....................................................................................  15 
 
 15.01 Etapas  
 15.02 A Profissão  
 15.03 A Profissão perpétua  
 
   A Castidade  ...................................................................................................  15 
 
 16.01 Formação  
 16.02 Os meios  
 
   A Pobreza  ......................................................................................................  15 
 
 18.01 Disposição dos bens próprios  
 18.02 Prática individual  
 18.03 Prática comunitária  
 
   A Obediência  .................................................................................................  16 
 
 19.01 Autoridades e Superiores legítimos  
 19.02 Espírito  
 19.03 Prática  
 
 

IV - “EM MINHA MEMÓRIA”  .............................................................................  18 
 
 21.01 Animação  
 

  1. AO REDOR DA MESA DA PALAVRA E DO PÃO  .............................................  18 
 
 22.01 Palavra de Deus  
 23.01 Liturgia das Horas  
 24.01 Celebração da Eucaristia: autenticidade  
 24.02 Celebrações comunitárias  
 

  2. UM INTENSO CLIMA DE ORAÇÃO  ................................................................  18 
 
   Oração diante da Eucaristia  ........................................................................  18 
 
 29.01 Necessidade  
 29.02 Organização do serviço da adoração  
 31.01 Exposição  
 32.01 Adorações comunitárias  
 32.02 Adoração noturna  
 
 



Estatutos Gerais 
 

5 

  3. COMO IGREJA A SERVIÇO DO MUNDO  ........................................................  19 
 
 33.01 O Fundador  
 
   Nossas obras próprias  .................................................................................  19 
 
 34.01 Obras tradicionais  
 34.02 Prioridades  
 35.01 Dimensão global de nossa missão  
 
   Nossas missões: presença nas jovens Igrejas  .........................................  20 
 
 35.02 Finalidade e ação  
 35.03 Preparação dos missionários  
 35.04 Solidariedade com os missionários  
 36.01 Missão profética  
 37.01 Missão de compromisso social  
 38.01 Missão de unidade  
 
   Pastoral Paroquial  ........................................................................................  21 
 
 41.01 Expressão de nossa missão  
 41.02 Condições de aceitação e de fechamento  
 41.03 Escolha dos responsáveis  
 41.04 Apostolado paroquial  
 41.05 Outras formas de apostolado 
 44.01 A serviço dos padres  
 45.01 Publicações  
 
 

V - UMA EXIGÊNCIA PERMANENTE: A FORMAÇÃO  .....................................  23 
 
 47.01 Pastoral vocacional  
 

  1. FORMAÇÃO INICIAL  ..................................................................................  23 
 
 50.01 Os formadores  
 
   O pré-noviciado .............................................................................................  23 
 
 52.01 O postulantado  
 
   O noviciado  ...................................................................................................  24 
 
 53.01 Admissão  
 54.01 Local  
 55.01 O Mestre de Noviços  
 55.02 Os estudos no noviciado  
 55.03 Relacionamento dos noviços  
 55.04 Um Noviciado único  
 56.01 Admissão à primeira profissão  
 
   A profissão religiosa  ....................................................................................  25 
 
 57.01 Emissão da profissão  
 57.02 Dispensa da profissão temporária  
 
   O escolasticado  ............................................................................................  26 
 
 58.01 O Diretor dos Escolásticos  



Estatutos Gerais 
 

6 

 59.01 Programa de estudos  
 59.02 Direção espiritual  
 60.01 Admissão à renovação da profissão, à profissão perpétua e às ordens  
 60.02 Preparação às profissões e às ordens  
 

  2. A FORMAÇÃO PERMANENTE  .....................................................................  27 
 
 61.01 Orientações  
 61.02 Estudos nos diversos campos de nossa missão  
 
 

VI - A SERVIÇO DE NOSSOS IRMÃOS  ............................................................  28 
 

  1. PRINCÍPIOS DE GOVERNO  .........................................................................  28 
 
 62.01 Princípios de governo  
 63.01 Função da autoridade  
 64.01 Notificação das decisões  
 65.01 Condições de elegibilidade e de nomeação para os diversos cargos 
    na Congregação  
 
   Eleições  .........................................................................................................  29 
 
 65.02 Cálculo da maioria absoluta para as eleições  
 65.03 Procedimento das eleições  
 65.04 Procedimento para os outros atos colegiados  
 
   Comunicações  ..............................................................................................  30 
 
 66.01 Finalidade dos relatórios  
 66.02 Relatórios da comunidade  
 66.03 Relatórios sobre os candidatos  
 66.04 Relatórios dos Superiores Locais  
 66.05 Relatórios das Regiões e das Províncias  
 66.06 Relatórios do Ecônomo Local  
 66.07 Relatório do Ecônomo Regional/Provincial  
 66.08 Outras comunicações  
 66.09 Arquivos  
 66.10 Arquivos secretos  
 

  2. GOVERNO GERAL  .....................................................................................  32 
 
   O Capítulo Geral  ...........................................................................................  32 
 
 69.01 Convocação  
 69.02 Preparação  
 70.01 Composição  
 71.01 Competência  
 71.02 Publicação das atas  
 
   O Conselho Geral  .........................................................................................  33 
 
 72.01 Atribuições com voz deliberativa  
 72.02 Atribuições com voto consultivo e colegiado  
 72.03 Substituição de Conselheiros Gerais ausentes  
 74.01 O Superior Geral - Atribuições  
 75.01 Os Conselheiros Gerais  
 76.01 O Vigário Geral  
 77.01 O Ecônomo Geral  
 77.02 O Secretário do Conselho Geral  



Estatutos Gerais 
 

7 

 77.03 A Comunidade da casa geral  
 77.04 Comunidades que dependem do generalato  
 
   Conselho Geral Ampliado  ............................................................................  36 
 
 78.01 Convocação  
 78.02 Competência  
 78.03 Comissões internacionais 
 

  3. A PROVÍNCIA  ...........................................................................................  37 
 
 79.01 Constituição e supressão  
 
   O Capítulo Provincial/Regional  ...................................................................  37 
 
 80.01 Convocação  
 81.01 Composição  
 81.02 Escrutínio seletivo  
 81.03 Voto por procuração ou por correspondência  
 81.04 Preparação do capítulo  
 82.01 Competência do capítulo  
 82.02 Procedimento para designação dos candidatos  
    ao cargo de Superior Provincial / Regional 
 82.03 Eleição do Superior Provincial /Regional 
 82.04 Procedimento para as outras eleições  
 82.05 O pós-capítulo  
 82.06 Estatutos Provinciais / Regionais 
 82.07 Publicação das atas  
 
   O Conselho Provincial  .................................................................................  40 
 
 83.01 Composição  
 83.02 Tarefa de animação  
 83.03 Atribuições com voto deliberativo  
 83.04 Atribuições com voto consultivo e colegiado  
 83.05 Outras atribuições  
 84.01 O Superior Provincial /Regional – Atribuições  
 87.01 O Ecônomo Provincial  
 
   Conselho Provincial/Regional Ampliado -  
   Assembleia Provincial/Regional  .................................................................  43 
 
 88.01 Composição  
 88.02 Competência  
 89.01 Comissões ou Secretariados Provinciais/Regionais 
 
   Fundação e supressão de uma casa  ..........................................................  43 
 
 90.01 Critérios  
 90.02 Consulta  
 90.03 Relatório  
 90.04 Contrato  
 90.05 Fundação em território de outra Província/Região  
 90.06 Supressão de uma casa  
 
   A Região  ........................................................................................................  45 
 
 91.01 Natureza e ereção  
 92.01 Poderes  
 92.02 Representatividade  



Estatutos Gerais 
 

8 

 92.03 Designação do Provincial  
 
   Conferência Geográfica  ...............................................................................  45 
 
 93.01 Ereção e poderes  
 

  4. COMUNIDADE LOCAL  ................................................................................  46 
 
 94.01 Vida comunitária  
 
   O Superior Local  ...........................................................................................  46 
 
 95.01 Nomeação  
 95.02 Atribuições  
 
   O Conselho Local  .........................................................................................  46 
 
 96.01 O Conselho Local  
 96.02 Diversas funções locais  
 97.01 Projeto e regulamento comunitários  
 

  5. A ADMINISTRAÇÃO DOS BENS  ...................................................................  47 
 
 98.01 A administração de bens  
 98.02 Patrimônio estável da Congregação de uma Província/Região 
 98.03 Inventário  
 98.04 Avaliação  
 98.05 Bens que não pertencem a nenhuma Província/Região  
 
   Administração Ordinária  ..............................................................................  48 
 
 99.01 Comunidade de bens  
 99.02 Disposições  
 99.03 Balancetes  
 99.04 Responsabilidade das despesas ordinárias  
 
   Administração Extraordinária  .....................................................................  49 
 
 99.05 Responsabilidade da administração extraordinária  
 99.06 Determinação de soma limite  
 99.07 Alienações  
 99.08 Aceitação de obrigações  
 99.09 Relatório ao Conselho Geral em matéria financeira  
 

  6. SEPARAÇÃO DO INSTITUTO  .......................................................................  50 
 
 100.01 Procedimento  

 
 
  



Estatutos Gerais 
 

9 

 

ESTATUTOS GERAIS 
 
 

P R E L I M I N A R E S  
 
00.01 Finalidade dos Estatutos 

 
Os Estatutos Gerais concretizam os princípios da Regra de Vida e determinam as normas 
práticas ou jurídicas de sua aplicação, válidas para todo o Instituto (cf. RV 101). Sua finalidade 
é a de fazer-nos viver, dentro de uma benéfica descentralização, uma verdadeira comunhão na 
unidade de um esforço conjunto de favorecer o desenvolvimento do Instituto conforme o 
espírito da Regra de Vida.  

 
00.02 Característica dos Estatutos  

 
1. Assim como a Regra de Vida, os Estatutos se inserem na perspectiva de comunhão 
proposta pelo Concílio Vaticano II para a vida da Igreja. Eles promovem, portanto, em todos os 
setores a coparticipação, a subsidiariedade, a corresponsabilidade e a inserção na atividade da 
Igreja universal.  
 
2. Eles se inspiram nos princípios do Direito Canônico: clareza naquilo que é constitutivo, 
flexibilidade naquilo que é disciplinar e, à exceção daquilo que é estritamente jurídico, eles são 
de orientações gerais a desenvolver mais do que normas particulares a serem aplicadas.  

 
00.03 Emendas e Interpretação  

 
1. Cabe ao Capítulo Geral estabelecer novos Estatutos e de modificar os antigos, em harmonia 
com a Regra de Vida. É necessário, contudo a maioria absoluta e o recurso à Santa Sé não é 
exigido. 
 
2. Fora do Capítulo, o Conselho Geral tem a competência para interpretar os Estatutos de 
maneira autêntica.  
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I - ATRAÍDOS PELO AMOR DE DEUS 
 
 
01.01 Nome oficial da Congregação  

 
1. O nome oficial da Congregação é “Congregatio Sanctissimi Sacramenti”.  
 
2. Quando assinam todos os nossos religiosos professos podem utilizar a sigla S.S.S. (Societas 
Sanctissimi Sacramenti) após o nome.  

 
01.02 Os membros do Instituto  

 
Existe uma igualdade fundamental entre todos os membros do Instituto: padres, diáconos e 
irmãos. Em comunhão fraterna, todos buscam a realização de uma mesma vocação e se 
dedicam a testemunhar uma vida religiosa a serviço do Mistério Eucarístico, segundo a Regra 
de Vida.  

 
01.03 Comunhão com as Servas do Santíssimo Sacramento  

 
A Congregação manifesta uma particular comunhão com a Congregação das Servas do 
Santíssimo Sacramento, nascida do mesmo Pai Fundador e que participa do mesmo carisma 
eucarístico.  

 
01.04 Participação de Padres e de Leigos  

 
A Congregação associa estreitamente à sua própria missão eucarística padres e leigos, de 
maneira especial o Instituto Secular “Servitium Christi”. As províncias/regiões encontrarão as 
formas e os modos desta participação mais estreita ao nosso espírito e em nossa vida.  

 
02.01 O Fundador  

 
Estudaremos a vida e a espiritualidade do nosso santo Fundador, a história da Congregação, 
bem como as orientações da Igreja de hoje e as interpelações dos fatos que nos cercam.  

 
03.01 Valorização do Mistério eucarístico 

 
Filhos do Pe. Eymard, nos dedicaremos especialmente em aprofundar, renovar e promover os 
valores do Mistério eucarístico, inspirados pelo Espírito Santo e em sintonia com as orientações 
da Igreja e da Regra de Vida.  
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II - O APELO DO EVANGELHO 
 
 
06.01 Um mesmo apelo  

 
Ainda que as aptidões e os dons de cada um de nós coloquem-nos em funções diferentes, 
obedecemos a um mesmo apelo: viver o Evangelho segundo a inspiração de São Pedro Julião 
Eymard.  

 
 

Vida em Comunidade 
 
07.01 Elementos  

 
A vida em comunidade será possível na medida em que estejamos atentos aos objetivos 
seguintes:  
 
1. Criar as condições que permitam à pessoa de crescer de maneira autêntica segundo a 
vocação recebida.  
 
2. Desenvolver em cada um o sentido de pertença a uma mesma família em nível Comunitário, 
Provincial/Regional e Congregacional. 
 
3. Tornarmo-nos sinais de comunhão vivendo juntos a experiência da fé, da oração, da 
Eucaristia e da partilha dos bens e recursos.  
 
4. Ser agentes de comunhão por um testemunho de um forte sentido eclesial, suscitando a 
colaboração entre todos os que trabalham na Igreja ou se comprometem na promoção do ser 
humano, da justiça e da paz.  

 
07.02 Meios de comunhão  

 
1. A comunhão é alimentada pela oração comum e pela participação periódica de todos numa 
mesma Eucaristia.  
 
2. Utilizaremo-nos dos recursos humanos tais como: uma qualidade de comunicação que 
fomente a amizade e a cordialidade, momentos de descontração vividos comunitariamente, 
encontros entre as diversas comunidades.  
 
3. Cada Província/Região determinará os meios que julgar oportunos por em prática: encontros 
de relações humanas, de animação, de informação recíproca e de formação permanente.  

 
 

Unidade e pluralidade 
 
08.01 Princípio  

 
Aceitamos a pluralidade, isto é, os diversos modos de viver a Regra de Vida na Congregação, 
tanto entre as Províncias/Regiões como entre as comunidades. 

 
08.02 Unidade  

 
Para favorecer a unidade na pluralidade dentro da mesma comunidade é necessário:  
 
1. Chegar a um consenso dentro do conjunto de opções concretas: estilo de vida, oração, 
projeto pastoral e prática da vida comunitária, e aceitá-las como expressões básicas da vida 
comunitária.  
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2. Distribuir equitativamente entre todos, as diversas tarefas, sempre em relação a um projeto 
comunitário.  
3. Aceitar a caminhada das pessoas e da comunidade.  
 
4. Recorrer aos dados das ciências humanas, e, se necessário, à assistência de especialistas.  
 
5. Considerar, em certos casos, a necessidade de reestruturar a comunidade.  

 
08.03 Pluralidade  

 
Numa mesma Província/Região, as comunidades podem ter enfoques diferentes a respeito dos 
mesmos valores fundamentais. Em tal caso, a unidade da Província/Região exige, portanto, 
que cada um se disponha a aceitar na caridade do Cristo as comunidades cujo estilo de vida e 
de engajamento estejam ligados a opções diferentes.  
 
A função da autoridade, na pluralidade, é um serviço de comunhão em vista da busca da 
unidade na diversidade. 

 
08.04  Residência  
 

“Os religiosos residam na própria casa religiosa, observando a vida comum” (can. 665, §1). O 
Superior maior indicará a cada religioso a comunidade à qual pertencerá.  

 
08.05 Vida fora de nossas comunidades 

 
1. O Superior maior, com a solicitação por escrito e o consentimento de seu Conselho, pode 
permitir a um religioso viver fora de uma comunidade do Instituto nos seguintes casos: 
a. por motivo de saúde, por razões de estudos, por atividades apostólicas sempre que estas 

atividades sejam exercidas em nome do Instituto (cf. can. 665) e que sejam respeitadas as 
normas do direito universal e do direito próprio. Estas autorizações podem ser prolongadas 
quando necessário. 

b. Por outros casos especiais, com um justo motivo, a autorização terá uma duração não 
superior a um ano.  

 
2. A autorização deverá ser por escrito e no documento será sempre mencionado o motivo da 
permissão, a duração da ausência, as maneiras de participação à vida de uma comunidade do 
Instituto e a partilha dos bens que o religioso estará obrigado durante sua estadia fora da casa.  
 
3. Vencido o prazo da autorização, será feita uma avaliação. Se persistirem as mesmas 
causas, a permissão seja renovada, mas, dada à importância de viver em comunidade, além 
dos casos relacionados com o cuidado da saúde, por motivos de estudos ou de apostolado 
exercido em nome do Instituto, se requerem particulares motivações da necessidade.  
 
4. Um religioso que viva fora de sua comunidade sem autorização perde seus direitos de voto 
ativo e passivo na Congregação.  
 
5. “Quem permanecer ilegitimamente fora da casa religiosa, com a intenção de se subtrair ao 
poder dos Superiores, seja por eles procurado com solicitude e ajudado para que retorne e 
persevere na sua vocação” (can. 665, § 2).  
 
6. Caso as tentativas dos Superiores sejam infrutíferas e o religioso se recuse a atendê-las, 
pode-se proceder segundo os números 19.03/4 e 19.03/5 destes Estatutos Gerais.  

 
08.06 Religiosos em dificuldades  

 
1. Nossos religiosos, sobretudo os Superiores, manifestarão uma caridade particular para com 
os irmãos que se mostrem frágeis ou em crise. Essa caridade se exercerá sob a forma de uma 
grande compreensão, mediante perdão e a oração incessante, mas, sem julgar nem condenar.  
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2. Os responsáveis, onde isso for possível, manterão um vínculo com esses religiosos através 
de visitas, informações da Província/Região, encontros pessoais ou de grupo entre os que 
vivem uma experiência análoga.  
 
3. Todavia, se um religioso, que vive em comunidade ou fora dela, se recusa regularmente e 
sem motivo razoável de participar das expressões da vida comunitária às quais ele está 
obrigado, o responsável ou Superior Local, o interpelará, por meio de um diálogo fraterno e 
franco, sobre as exigências de nossa vida religiosa e, caso seja necessário, adotará até mesmo 
uma advertência conforme o Direito.  

 
 

Reconciliação 
 
09.01 Celebrações penitenciais 

 
Haverá em nossas comunidades celebrações litúrgicas penitenciais. As ocasiões mais 
indicadas são os tempos do Advento e da Quaresma, bem como os retiros mensais ou anuais.  

 
09.02 Sacramento da reconciliação  

 
“Os religiosos se esforcem na sua própria conversão para Deus, façam também, todos os dias 
o exame de consciência e se aproximem frequentemente do sacramento da penitência” (can. 
664).   

 
 

Comunidade e Missão 
 
10.01 Religiosos em missão  

 
Um religioso em missão reconhecida pela Província/Região fora de nossas casas sempre fará 
parte de sua comunidade.  

 
 

Reuniões – Exercícios Espirituais – Festas 
 
11.01 Reuniões de comunidade  

 
1. Os membros da comunidade se reunirão ao menos uma vez por mês. Cabe ao Superior 
convocar as reuniões, publicar em tempo a pauta das mesmas e coordená-las.  
 
2. Será designado um secretário, que fará um breve resumo ao menos das decisões tomadas 
comunicando-as ao Superior Provincial/Regional. Pode-se também designar outro religioso 
para coordenar a reflexão.  

 
11.02 Retiros espirituais  

 
1. A cada mês, quando possível, deve-se prever um dia de retiro espiritual para a comunidade.  
 
2. A cada ano, todos os religiosos dedicarão ao menos cinco dias inteiros de retiro espiritual.  

 
11.03 Festas a serem celebradas  

 
Na Congregação sejam celebradas com particular atenção as seguintes festas:  
 
1. A solenidade do Santíssimo Sacramento do Corpo e do Sangue de Cristo, festa principal e 
titular da Congregação; 
 
2. A festa de Nossa Senhora do Santíssimo Sacramento, padroeira principal, 13 de maio, dia 
do aniversário de fundação da Congregação;  
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3. A solenidade de S. Pedro Julião Eymard, Fundador da Congregação, no dia 02 de agosto. 
Nos lugares onde esta festa não for celebrada em 02 de agosto, deve ser transferida para 05 
de fevereiro, dia do aniversário de batismo do Fundador.  

 
11.04 Festas Particulares  

 
Os Estatutos Provinciais/Regionais determinarão as festas que serão celebradas na 
Província/Região e sua importância litúrgica, como a festa do padroeiro principal da 
Província/Região, a festa titular e aquelas dos outros padroeiros secundários.  

 
12.01 Unção dos Enfermos e Viático  

 
Daremos grande importância em nossas comunidades à unção dos enfermos e à Eucaristia 
celebrada ou recebida como viático, sinais de participação no mistério da morte do Senhor e de 
sua passagem ao Pai.  

 
13.01 Sufrágios pelos Defuntos  

 
Da mesma forma que a Eucaristia nos une durante a vida, ela nos conserva na unidade, 
quando a morte nos separa. Na oração e na celebração continuaremos a testemunhar nossa 
caridade para com os nossos irmãos defuntos, confiantes em sua intercessão.  
 
1. Ao receber notícia da morte de um de nossos religiosos, cada comunidade celebrará a 
Eucaristia por ele. Será escolhida, na medida do possível, uma celebração da qual participe a 
comunidade. Será feita a menção do nome do religioso e dos principais acontecimentos de sua 
vida. Neste dia, todos os religiosos se lembrarão dele em suas orações e em sua adoração. Os 
Estatutos Provinciais/Regionais determinarão os outros sufrágios que serão oferecidos na 
comunidade do defunto e nas outras comunidades da Província/Região.  
 
2. Por todos os defuntos da Congregação, como também pelos parentes e defuntos das 
comunidades, cada comunidade celebrará uma vez por ano, no dia mais favorável e o quanto 
possível com a presença dos fiéis: 
a. o ofício dos defuntos ou organizará uma vigília de oração em sua intenção; 
b. uma missa concelebrada por todos os presbíteros da comunidade, com a participação de 

todos os religiosos;  
 
O ofício dos defuntos substitui a parte correspondente do ofício do dia, isto é, aquela da Hora 
que acompanha a missa. As outras partes do ofício dos defuntos poderão também substituir o 
ofício do dia.  
 
Para participar desta celebração anual pelos defuntos, é permitido binar.  
 
3. Pelo Papa e pelos Bispos, os religiosos participarão dos sufrágios organizados pela Igreja 
local.  

 
14.01 Com Maria  
 

Consciente do importante papel que a Virgem Maria teve na vida do Fundador e na tradição do 
Instituto, cada religioso dedicará uma devoção particular à Mãe de Jesus.  
Cada comunidade promoverá um culto especial à Maria e celebrará suas festas litúrgicas, 
especialmente as de Nossa Senhora do Santíssimo Sacramento e Imaculada Conceição, 
tradicionais na Congregação.  
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III - UMA RESPOSTA RADICAL 
 
 

A Profissão Religiosa 
 
15.01 Etapas  

 
Os religiosos que se consagram a Deus e à Igreja em nosso Instituto percorrem as etapas 
descritas no capítulo sobre a formação (cf. E.G. 47.01 – 60.02).  

 
15.02 A Profissão  

 
1. No Instituto, a profissão religiosa consiste na emissão dos votos públicos de castidade, 
pobreza e obediência, segundo a Regra da Congregação.  
 
2. Pela primeira profissão, o candidato se torna membro do Instituto, com todos os direitos e 
deveres próprios aos religiosos, exceto os direitos que requerem a profissão perpétua ou o 
presbiterado.  

 
15.03 A Profissão Perpétua  

 
A profissão perpétua é o compromisso definitivo pelo qual o religioso se consagra para sempre 
a serviço de Deus e da Igreja como membro da Congregação. O rito da profissão perpétua será 
celebrado com uma particular solenidade e na presença de religiosos e fiéis.  

 
 

A Castidade 
 
16.01 Formação  

 
Durante o período da formação deve-se cuidar da educação à castidade e ao desenvolvimento 
progressivo da personalidade daquele que aspira à vida religiosa, de modo que a escolha do 
celibato integre-se em um projeto de vida que dá sentido a sua sexualidade e a sua afetividade, 
e não seja consequência de uma incerteza a respeito dessas realidades.  

 
16.02 Os meios  

 
A castidade não se adquire de uma vez por todas; ela é uma conquista laboriosa e de uma 
decisão diária. Os religiosos devem esforçar-se para serem fiéis à sua profissão, confiando 
sempre na Palavra do Senhor, na ajuda de Deus e na proteção da Virgem Maria.  
 
Sem presumir de suas próprias forças, se tornem senhores de seus sentimentos e suas 
paixões; sirvam-se prudentemente dos meios humanos que favoreçam a saúde corporal e o 
equilíbrio psíquico.  
 
Eles adotem de preferência os meios positivos como a oração, o trabalho, o engajamento com 
um projeto, a abertura ao outro, a cordialidade para com os irmãos e os Superiores, o contato 
com as realidades humanas, a alegria do espírito, e sobretudo, a caridade.  

 
 

A Pobreza 
 
18.01 Disposição dos bens próprios 

 
1. As atas referentes à disposição dos bens patrimoniais devem ser redigidas de acordo com 
as modalidades previstas pelo Direito Canônico e Civil, e vigoram por todo o tempo dos votos 
religiosos. Uma cópia desta ata será conservada nos arquivos/regionais.  
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2. Tudo o que o religioso vier a receber depois por sucessão legítima ou a título estritamente 
pessoal, pertence ao religioso; ele disporá disso de acordo com o que tiver estabelecido antes 
da profissão.  
 
3. Todo o religioso professo perpétuo pode também renunciar à dos seus bens, no todo ou em 
parte, com o consentimento do Superior Geral (cf. can. 668, § 4). A renúncia ao patrimônio faz-
se nas condições seguintes:  
a. o religioso deve ter alcançado a idade de quarenta anos e ter ao menos dez anos de votos 

perpétuos; 
b. deve fazer o pedido por escrito; 
c. a licença é concedida pelo Superior Geral; 
d. deve ser muito prudente quando se trata de uma renúncia em favor da Congregação.  

 
18.02 Prática individual  

 
1. Para a prática da pobreza, a dependência dos Superiores não é suficiente; é necessário 
também que os religiosos pratiquem uma pobreza efetiva, sempre atentos às exigências do 
Evangelho.  
 
2. Cada religioso válido deve dar um testemunho de pobreza evangélica pela sua generosa 
dedicação ao trabalho, seja dentro, ou fora da comunidade.  
 
3. Para o uso do dinheiro cada religioso está sujeito ao controle do seu Superior ao qual deve 
prestar contas segundo as normas fixadas pela Província/Região.  

 
18.03 Prática comunitária  

 
A própria comunidade deve dar um testemunho coletivo de pobreza. Sua vida deve ser 
marcada pela simplicidade e pela partilha.  
 
1. Os hábitos de vida na casa, na alimentação, no traje, no transporte e no lazer serão 
modestos. As novas construções distinguir-se-ão pela sua sobriedade e não haverá hesitação 
em desfazer-se de grandes casas desocupadas e de grandes espaços inutilizados. Cada um 
entregará o resultado de seu trabalho para o bem de todos e receberá a justa parte, segundo 
suas necessidades, sem olhar o que ele ganha.  
 
2. As comunidades estarão atentas às diversas formas de luta contra a miséria e a injustiça no 
mundo contemporâneo. Livres dos condicionamentos da sociedade de consumo, elas 
defenderão o direito dos pobres, viverão em solidariedade com aqueles que trabalham a favor 
da justiça e da paz e procurarão uma visão evangélica da posse dos bens.  
 
3. A partilha efetiva e prudente dos bens deve estender-se a toda a família humana. Cada 
comunidade e cada Província/Região devem prever em seu orçamento a justa parcela que 
desejam destinar às necessidades da Igreja, dos pobres, de nossas missões e ao 
desenvolvimento dos povos do terceiro mundo. Igualmente se dará atenção às necessidades 
das outras comunidades ou Províncias/Regiões em dificuldades e tomarão parte em projetos 
importantes à Província/Região ou à Congregação.  

 
 

A Obediência 
 
19.01 Autoridades e superiores legítimos  

 
As autoridades legítimas são o Capítulo Geral ou Provincial/Regional e todos os Superiores e 
seus Vigários. Além disso, os religiosos devem obedecer ao Soberano Pontífice, em virtude de 
seu voto (cf. can. 590, § 2) e aos Ordinários do lugar no âmbito de sua competência.  

 
 
 
19.02 Espírito  
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Os vínculos que unem os religiosos à autoridade, longe de expressar-se em termos de poder e 
de submissão, traduzem-se mais na vontade e atitude de serviço mútuo. É neste espírito de 
comunhão que cada um aceita a tarefa que lhe é atribuída, na certeza de trabalhar de acordo 
com sua missão para a edificação do Corpo de Cristo.  

 
19.03 Prática  

 
1. A prática da obediência pode, às vezes, ser difícil e exigir o espírito de renúncia e de 
sacrifício. Por isso requer espírito de fé, sentido de responsabilidade, dedicação à missão da 
Congregação, capacidade de diálogo e apoio fraterno.  
 
2. Em caso de dificuldade, procurar-se-á pacientemente, pelo diálogo e pela oração, as 
soluções necessárias salvaguardando a harmonia e a unidade. O Superior mantém sempre o 
direito de pronunciar a palavra final. 
 
3. Se alguém é objeto de uma decisão desfavorável, será normalmente informado das razões 
que levaram à mesma. Ele poderá recorrer à autoridade Superior.  
 
4. Se um religioso recusa a se conformar a decisões graves e importantes, o Superior Geral ou 
o Provincial, em diálogo com o Regional, quando se trata de um religioso da Região, com o 
consentimento de seu Conselho, pode dar uma ordem à qual o religioso é obrigado a obedecer 
em virtude do voto de obediência. 
Tal ordem deve ser dada por escrito ou na presença de duas testemunhas.  
 
5. Se o religioso se recusar a obedecer, esgotados todos os recursos fraternos e pastorais, 
poderá ser excluído do Instituto, de acordo com as normas do direito universal e próprio do 
Instituto (cf. can. 697 ss.).  
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IV - “EM MINHA MEMÓRIA” 
 
 
21.01 Animação  

 
As Províncias / Regiões terão como preocupação primordial fornecer às comunidades e aos 
religiosos os meios capazes de conduzi-los a aprofundar o significado da Eucaristia, conforme 
as perspectivas atuais da doutrina, da liturgia e do meio pastoral.  

 
 

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

 
Nossa oração deve alimentar-se com a palavra de Deus transmitida pelos livros sagrados ou 
significada nos acontecimentos. A partilha da Palavra de Deus na Liturgia das Horas, na 
Celebração Eucarística e nas adorações comunitárias é uma preciosa ajuda. Cada comunidade 
estabelecerá a frequência dessa partilha.  

 
23.01 Liturgia das Horas  

 
1. Nossa vida em comunidade é ritmada normalmente pela Liturgia das Horas. As laudes, 
oração da manhã, e as vésperas, oração da tarde, constituem o núcleo de nossa celebração 
comunitária da Liturgia das Horas.  
 
2. Respeitando os seus sentidos, nós escolhemos celebrar a Liturgia das Horas nos momentos 
que favorecem a participação maior da Comunidade e que permitam aos fiéis de se 
associarem.  

 
24.01 Celebração da Eucaristia: autenticidade  

 
A Celebração da Eucaristia é o momento privilegiado de nossa vocação. Por isso, seremos 
muito sensíveis à sua autenticidade, esforçando-nos por colocá-la no centro de nossa vida 
diária e na vida dos fiéis. Nós a tornaremos mais autêntica e, portanto, mais frutuosa através de 
nossas atividades religiosas.  

 
24.02 Celebrações comunitárias  

 
1. Visto que a concelebração exprime a unidade do sacerdócio e consolida os laços fraternos 
do Povo de Deus, os Superiores a facilitarão sempre que motivos pastorais não exigirem a 
celebração de várias missas.  
 
2. Onde a celebração comunitária não é possível todos os dias, haverá  uma celebração da 
Eucaristia em comunidade. Deste modo ela se tornará sacramento da comunhão de todos os 
membros e de sua unidade.  

 
 

2. UM INTENSO CLIMA DE ORAÇÃO  
 

Oração diante do Santíssimo Sacramento 
 
29.01 Necessidade  

 
Prolongamento da graça do sacrifício eucarístico, a oração diante do Santíssimo Sacramento é 
para nós uma necessidade vital. Cada religioso se dedicará a essa oração com fidelidade, 
lembrando-se de que “a graça da Congregação é uma graça de oração” (Padre Eymard).  
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29.02 Organização do serviço da adoração  

 
Cada comunidade, com a colaboração de todos os seus membros, determinará a continuidade, 
a duração, a forma e a organização da oração diante do Santíssimo Sacramento, levando em 
consideração tanto seu valor pastoral e as necessidades da comunidade como também a 
situação de cada um. 
Estas determinações receberão a aprovação do Superior Provincial/Regional e de seu 
Conselho.  

 
31.01 Exposição  

 
1. Na exposição do Santíssimo Sacramento, tudo deve ser organizado de tal modo que os fiéis, 
entregues à oração, sintam-se atraídos ao Cristo Senhor, que, instituindo a Eucaristia, quis ser 
nosso alimento, nosso remédio e nosso sustento.  
 
2. A fim de realçar a relação entre a adoração e a celebração eucarística, a exposição do 
Santíssimo Sacramento deve ser feita ordinariamente no altar, no final de celebração.  

 
32.01 Adorações comunitárias  

 
As adorações comunitárias com leituras, cantos, partilha e silêncio, manifestam a dimensão 
eclesial da oração diante da Eucaristia.  
Nossas comunidades as estimularão e cuidarão de praticá-las e integrando também os fiéis. 

 
32.02 Adoração noturna  

 
A adoração da tarde ou da noite deve ser estimulada onde é possível e desejada pela 
comunidade e pelos fiéis, principalmente nas ocasiões de algumas festas do Senhor.  

 
 

3. COMO IGREJA A SERVIÇO DO MUNDO  
 
33.01 O Fundador  

 
O esforço da reflexão sobre o Fundador e nossa missão na Igreja deve ser sustentado em 
todos os níveis do Instituto: Geral, Provincial, Regional e Local. 

 
 

Nossas obras próprias 
 
34.01 Obras tradicionais  

 
1. As obras que o nosso fundador teve verdadeira participação, e que foram depois 
consideradas depois como nossas obras próprias, são: 
a. Agregação do Santíssimo Sacramento; 
b. Obra da primeira comunhão de adultos; 
c. Obra sacerdotal, cuja Associação dos Padres Adoradores foi uma forma de realização.  
 
2. Estas obras são uma extensão da vida da Congregação fora dos seus próprios âmbitos 
institucionais. Lá onde elas existem, nossas Províncias/Regiões e nossas comunidades 
procurarão adaptá-las para que estejam de acordo com as orientações da Regra de Vida.  

 
34.02 Prioridades 

 
1. As atividades preferenciais que o Fundador nos propôs nas Constituições (1ª Parte, cap. 
XXV-XXIX) constituem nossa herança espiritual:  
a. o apostolado da oração e a obra da adoração (216) 
b. as ciências e artes ligadas que tem relação ao culto da Eucaristia (218, 224-229)  
c. o estudo da liturgia (219)  
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d. o acolhimento  dos padres (220)  
e. a catequese da primeira comunhão dos jovens pobres (221)  
f. os retiros espirituais (222, 230 – 232)  
g. o ministério da pregação (223, 233 – 238)  
h. as confissões (223, 239 – 248)  
i. a atividade no campo da publicação  (229)  
 
2. Seguindo o exemplo do Fundador que soube expressar seu compromisso como resposta 
aos apelos do seu tempo e sempre na perspectiva da Eucaristia, nós encontraremos nessas 
indicações uma inspiração capaz de nos mobilizar, não somente para dar-lhes formas 
adaptadas, mas também para desenvolver experiências renovadas de nossas atividades 
apostólicas como por exemplo:  
a. a formação de candidatos para o exercício de ministérios na Igreja, 
b. a formação de comunidades evangélicas como as comunidades eclesiais de base,  
c. a animação de movimentos apostólicos, ação católica, formação de leigos engajados,  
d. casas ou centro de orações e santuários,  
e. promoção do ecumenismo,  
f. colaboração com equipes de pesquisa e publicações, 
g. congressos eucarísticos,  
h. sessões eucarísticas  
 
3. As autoridades Provinciais ou Regionais, em diálogo com o Provincial, estabelecerão 
prioridades e cuidarão para que, nos projetos da Província/Região e das comunidades, 
procurem realizar os diversos aspectos da missão da Congregação. 

 
35.01 Dimensão global de nossa missão  

 
1. Cabe à Província/Região, e não às comunidades tomadas individualmente, expressar a 
missão da Congregação de maneira global e equilibrada.  
 
2. Cada Província/Região deverá atualizar sua missão e seu espírito eucarístico, procurando 
elaborar um plano pastoral para determinar as linhas de ação precisas em vista dos problemas 
que parecerem mais importantes e, farão periodicamente uma avaliação deste plano, 
ordinariamente por ocasião do capítulo Provincial/Regional (cf. E.G 82. 01/2).  

 
 

Nossas missões: presença nas jovens Igrejas 
 
35.02 Finalidade e ação  

 
1. Nossa presença nas jovens Igrejas será estimulada como uma forma de nosso engajamento 
apostólico feito em conformidade com as orientações das Igrejas locais.  
 
2. Nossos religiosos respeitarão a cultura local e se adaptarão a ela dentro de seu esforço 
evangelizador e prepararão leigos para assumir e cumprir seu papel.  
 
3. Eles favorecerão as vocações para os diversos ministérios da diocese e, com a prudência e 
discrição convenientes, acolherão as vocações religiosas em vista de formar comunidades 
autóctones de nosso Instituto.  

 
35.03 Preparação dos missionários  

 
As Províncias/Regiões cuidarão para que, os religiosos destinados a viver em outros países, e 
principalmente em países de missão, antes de serem enviados possam preparar-se 
suficientemente, no conhecimento da língua, dos lugares e da cultura.  

 
35.04 Solidariedade com os missionários 

 
1. A solidariedade entre as províncias/regiões e suas comunidades missionárias será mantida 
com solicitude pelos próprios missionários e os demais religiosos. Estes os ajudarão 
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generosamente no seu sustento material e espiritual e os acolherão fraternalmente por ocasião 
de suas férias.  
 
2. Os Estatutos Provinciais/Regionais determinarão a forma de organização junto às entidades 
missionárias que promovem esse trabalho.  

 
36.01 Missão profética  

 
Somos chamados a uma missão profética segundo nosso carisma:  
a. tomando consciência das necessidades e das esperanças da humanidade através da 

atenção aos acontecimentos, da análise da realidade e da leitura dos sinais dos tempos;  
b. discernindo, à luz da Palavra de Deus no diálogo e na contemplação-adoração, os sinais do 

bem e do mal;  
c. e, sentindo-nos enviados às multidões, especialmente aos empobrecidos e necessitados, 

para denunciar o mal e anunciar o reino.  
 
37.01 Missão de compromisso social  

 
Para nossa missão de compromisso social são necessárias uma informação crítica sobre a 
realidade social, econômica, política, cultural e religiosa, bem como de uma interpretação dos 
sinais dos tempos à luz da Palavra de Deus.  
Em nosso ministério da Palavra, em particular, anunciaremos essa dimensão social da 
salvação. 
Conforme as orientações da Regra de Vida (nn. 3, 17) o Senhor nos convida a fazer, em 
nossas vidas, a opção preferencial pelos empobrecidos tal como nosso Santo Fundador a 
viveu.  

 
38.01 Missão de unidade  

 
Nossos religiosos serão especialmente sensíveis a tudo o que poderá promover a unidade e a 
comunhão entre as pessoas. De maneira especial favorecerão as atividades ecumênicas, a 
pastoral de conjunto, as iniciativas para superar toda forma de divisão ou de marginalização.  
Os Superiores cuidarão da formação de religiosos qualificados, para colaborarem nessas 
demandas.  

 
 

Pastoral paroquial 
 
41.01 Expressão de nossa missão  

 
1. A pastoral paroquial é uma das expressões da nossa missão. Cabe ao Superior Provincial 
ou ao Superior Regional em diálogo com o Provincial, com o voto deliberativo de seu Conselho, 
aceitar paróquias em seu respectivo território e permitir que um religioso seja nomeado para 
uma paróquia que não foi a nós confiada.  
 
2. A aceitação deve inserir-se num projeto de Província/Região e de comunidade. Por esta 
razão, a Província/Região cuidará para que os compromissos paroquiais não sejam numerosos 
demais, nem aconteçam em detrimento de outras expressões possíveis de nossa missão.  

 
41.02 Condições de aceitação e fechamento  

 
Na pastoral paroquial expressaremos nossa missão contribuindo com o nosso específico. Se a 
situação concreta de uma paróquia não permite viver elementos importantes da Regra de Vida, 
não podemos aceitá-la nem mantê-la.  

 
41.03 Escolha dos responsáveis  

 
O Superior Provincial, ou Superior Regional em diálogo com o Provincial confiarão a 
responsabilidade de paróquias àqueles que são bem preparados e aptos a trabalhar em 
equipe.  
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41.04 Apostolado paroquial  

 
1. Os religiosos comprometidos na pastoral paroquial devem dedicar-se à evangelização, da 
catequese e da celebração dos sacramentos.  
 
2. Nossas paróquias serão centros:  
a. de oração e de aprofundamento da Palavra de Deus;  
b. de acolhimento aos paroquianos;  
c. de atenção especial aos pobres, aos marginalizados e aos que estão afastados da Igreja;  
d. de participação dos leigos nas múltiplas formas de ministério;  
e. de atividades atraentes para os jovens.  
 
3. Sendo que nossas paróquias são parte integrante da Igreja local, nossos religiosos, que aí 
trabalham, participarão no plano pastoral diocesano e contribuirão ativamente no empenho de 
renovação paroquial.  

 
41.05 Outras formas de apostolado  

 
De acordo com o Superior Provincial, ou do Superior Regional em diálogo com o Provincial, e 
com o voto deliberativo de seu Conselho, os irmãos leigos e mesmo padres, ao juízo dos 
Bispos, poderão ajudar no trabalho apostólico pelo testemunho de sua presença, exercendo 
uma profissão ou um emprego fora da comunidade. Isto, em conformidade com o espírito do 
Instituto e levando em consideração as exigências de oração e inserção numa comunidade.  

 
44.01 A serviço dos padres 

 
Nosso apostolado deverá ter um significado para todos os padres que vivem seu ministério, por 
nossa disponibilidade e acolhida da comunidade, de nosso senso comunitário, do testemunho 
de vida consagrada, de nossa vida de oração e de apostolado.  

 
45.01 Publicações  

 
1. Fomentaremos também as publicações teológicas e espirituais, sobretudo no campo da 
Eucaristia.  
 
2. Além da imprensa escrita, nos utilizaremos dos meios eletrônicos (rádio, TV, cinema, 
internet) e outras técnicas de comunicação.  
 
3. Cuidaremos de preparar nossos religiosos, desde a formação inicial, para que possam 
utilizar, com competência, estes meios de comunicação social.  

 
 
  



Estatutos Gerais 
 

23 

V - UMA EXIGÊNCIA PERMANENTE: A FORMAÇÃO 
 
 
47.01 Pastoral vocacional  

 
1. O melhor convite à vida religiosa é o exemplo vivo das nossas comunidades. No entanto, 
uma pastoral vocacional também é necessária.  
 
2. Cada Província ou Região elaborará seu próprio plano de pastoral vocacional segundo as 
normas da Santa Sé em colaboração com a pastoral diocesana. O Superior Provincial/Regional 
enviará uma cópia desse plano ao Superior Geral, a fim de que as outras províncias/regiões 
possam se beneficiar dele.  
 
3. O plano provincial ou regional determinará em particular a função das pessoas inseridas 
nesta pastoral e os meios a serem empregados, tais como a Palavra de Deus, os contatos, a 
acolhida, o discernimento e as etapas.  

 
 

1. A FORMAÇÃO INICIAL  
 
50.01 Os formadores  

 
1. Os formadores serão preparados para sua tarefa por meio de uma formação espiritual e 
pedagógica. Eles participarão de reuniões especiais organizadas pela equipe geral sobre a 
Regra de Vida, a Eucaristia, o Fundador, a história e a espiritualidade da Congregação. Eles 
estarão a par do desenvolvimento no campo da formação, participando de cursos e seminários 
que possam ser úteis para enfrentar os novos problemas.  
 
2. Eles terão coragem e caridade para ajudarem os candidatos à nossa vida em seu processo 
de discernimento; Eles os ajudarão a adquirir um conhecimento real e uma aceitação de si 
mesmos e a orientar-se de acordo com sua vocação pessoal. Se esta orientação não for a 
mesma da Congregação, eles serão ajudados a encontrar o seu lugar num estado de vida  que 
corresponda melhor às suas aptidões.  
 
3. Eles os ajudarão a aprender a distinguir claramente a vida religiosa do estado secular; 
ajudarão a descobrir em que consiste o chamado ao ministério presbiteral ou diaconal, a 
diferença entre o exercício desses ministérios na vida religiosa e o estado secular; e também, 
em que consiste a vocação do religioso irmão.  

 
 

O pré-noviciado 
 
52.01 O postulantado  

 
Em todas as etapas da formação inicial serão levadas em conta as linhas diretivas que a 
Congregação emitirá segundo as circunstâncias.  
 
1. Se alguém manifesta seriamente o desejo de partilhar nossa vida, o Provincial/Regional 
examinará o caso pessoalmente ou designará a um religioso para isso. Se o resultado do 
exame for positivo o Provincial/Regional admitirá o candidato ao postulantado mediante um 
documento escrito.  
 
2. Durante o postulantado, será verificado se o candidato possui elementos de maturidade 
humana e afetiva suficientes para iniciar com proveito o noviciado. Por outro lado, o candidato 
poderá conhecer diretamente nossa vida sob a responsabilidade de um religioso designado 
pelo Provincial/Regional para este acompanhamento.  
 
3. A duração e a forma concreta do postulantado serão determinadas pelo Superior Provincial 
ou Regional em diálogo com o Provincial.  
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4. Uma vez que o candidato foi admitido como postulante, será firmado por ele e pelo 
Provincial/Regional um contrato que determine cláusulas sobre remunerações, pensões, etc. 
Onde for necessária, a fórmula desse contrato será redigido pela província/região em 
conformidade com as leis civis. O contrato deverá ser válido tanto para o noviciado quanto para 
a vida religiosa após a profissão.  

 

O Noviciado 
 
53.01 Admissão  

 
1. Se a experiência do pré-noviciado for positiva, o Superior Provincial, com o voto deliberativo 
de seu Conselho, e o Regional depois da confirmação do Provincial, com o voto deliberativo do 
seu Conselho, permitirá ao candidato por sua solicitação escrita, iniciar a vida religiosa pela 
entrada ao noviciado.  
 
2. Um relatório dessa admissão é enviado ao Superior Geral (Formulário IV), junto com os 
dados da ficha pessoal de 1 a 11 (Formulário I).  
 
3. O início do noviciado é precedido de um retiro de no mínimo, cinco dias, e será marcado por 
uma celebração comunitária simples.  

 
54.01 Local  

 
1. A ereção da casa do noviciado é de competência do Superior Geral.  
 
2. Quando as circunstâncias assim sugerirem, o Superior Geral, com o voto deliberativo de seu 
Conselho, poderá organizar um noviciado interprovincial, visando obter uma formação mais 
ampla.  
 
3. Em casos particulares e excepcionais, o Superior Geral, com o consentimento de seu 
Conselho, pode autorizar um candidato a fazer seu noviciado validamente em outra casa do 
Instituto que não aquela do noviciado, mas que seja sob a responsabilidade de um religioso 
competente que fará função do Mestre de Noviços (cf. can. 647 § 2).  

 
55.01 O Mestre de Noviços  

 
1. O Mestre de Noviços deve ter, no mínimo 30 anos de idade, ser professo perpétuo, dotado 
de discernimento, caridade, piedade firme e fidelidade religiosa e ser nomeado pelo Superior 
Geral com o consentimento do seu Conselho (cf. can. 651; E.G. 72.01/6).  
 
2. Trabalhará normalmente em colaboração com uma equipe de formação nomeada pelo 
Superior Provincial/Regional após consulta prévia ao mestre de noviços e ao seu Conselho 
Provincial/regional.  
 
3. “A direção dos noviços, sob a autoridade dos Superiores maiores, é unicamente ao Mestre” 
(can 650 § 2). “Se for necessário, podem-se dar ao Mestre, colaboradores, que lhe estejam 
sujeitos no que se refere à direção do noviciado e às diretrizes da formação” (can. 651 § 2).  
 
4. No que se refere aos relatórios do Mestre de Noviços sobre os candidatos ver E.G. 66.03/2.  
 
5. No que se refere à presença do Mestre de Noviços no Conselho Provincial/regional na 
reunião que trata da admissão à profissão, ver E.G. 56.01/6.7.  

 
55.02 Os estudos no noviciado  

 
1. Durante o tempo do noviciado os estudos terão por finalidade a formação espiritual e 
religiosa dos noviços. Os estudos se fixarão particularmente sobre a vida religiosa, a Igreja, a 
Eucaristia, o Fundador e a Congregação em conformidade com as indicações do direito 
universal (cf. can. 652, § 2).  
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2. Serão excluídos os estudos que visem uma formação profissional, mesmo os estudos 
teológicos ou filosóficos. O programa de estudos deve ser aprovado pelo Superior Provincial e 
Regional em diálogo com o Provincial, e submetido ao Superior Geral e seu Conselho.  

 
55.03 Relacionamento dos Noviços  

 
Cabe ao Mestre de Noviços de acordo com o Superior Local (ou eventualmente com o 
Conselheiro Provincial/Regional responsável pela formação) estabelecer a natureza dos 
relacionamentos que os noviços possam manter com os outros membros do Instituto.  

 
55.04 Um noviciado único  

 
1. O noviciado é comum para todos os candidatos, clérigos ou leigos. No entanto, se um 
professo muda de orientação, a autoridade competente para autorizar esta mudança é o 
Superior Provincial/Regional, com o consentimento de seu Conselho.  
 
2. No caso de um noviciado interprovincial/inter-regional comum, é importante que cada 
Província/Região envolvida, garanta visitas regulares a seus candidatos. O Superior 
Provincial/Regional designará para essas visitas um religioso de sua Província/Região ou 
algum da Província/Região na que se encontra o noviciado interprovincial/inter-regional.  

 
56.01 Admissão à primeira profissão  

 
1. Três meses antes da profissão, o Mestre de Noviços fará com o noviço uma avaliação 
baseada no projeto do noviciado.  
 
2. Três meses antes da profissão, será feita pelo Provincial/Regional ou por seu delegado, uma 
pesquisa na comunidade. Um relatório dessa pesquisa será enviado pelo Provincial/Regional 
ao Mestre de Noviços.  
 
3. Depois do discernimento, dois meses antes da profissão, o noviço enviará uma carta ao 
Provincial/Regional na qual pede sua admissão aos votos temporários.  
 
4. O Mestre de Noviços enviará ao Provincial/Regional sua avaliação por escrito sobre o 
noviço. (Formulário V).  
 
5. Cabe ao Superior Provincial do candidato, com voto deliberativo do seu Conselho, admitir à 
profissão temporária.  
 
6. O Mestre de Noviços participe dessa decisão com direito a voto deliberativo no que concerne 
a primeira profissão. As Províncias/Regiões que têm candidatos no noviciado de outra 
Província/Região ou no noviciado interprovincial ou inter-regional determinarão a modalidade 
da participação do Mestre nesta decisão.  

 
 

A profissão religiosa 
 
57.01 Emissão da profissão  

 

1. A fórmula de profissão deve ser a que consta na Regra de Vida 102. O candidato pode fazer 
pequeno acréscimo de cunho pessoal no início ou no final da mesma.  
 

2. A ata da profissão será registrada no livro de profissões e assinada pelo candidato, pela 
pessoa que recebeu legitimamente a profissão, bem como por duas testemunhas, e quando 
possível professos perpétuos SSS.  

 
57.02 Dispensa da profissão temporária  

 

O Superior Geral, com o consentimento de seu Conselho, pode dispensar a um religioso de 
seus votos temporários e também pode expulsá-lo (cf. can. 688, § 2; 692). 
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O escolasticado 
 
58.01 O Diretor dos Escolásticos  

 
1. O Diretor dos Escolásticos deve ter no mínimo 30 anos e ser padre professo perpétuo. Deve 
ser capaz de colaborar fraternalmente com os Superiores e os professores dos escolásticos, 
conhecer os jovens, estar a par das exigências pastorais da Igreja e do mundo atual, e, tanto 
quanto possível, ter experiência pessoal da pastoral.  
 
2. Ao Diretor dos Escolásticos aplica-se o mesmo que foi mencionado para o Mestre de 
Noviços no número 55.01. 
 
3. Ele organiza, em colaboração com sua equipe, as diversas etapas do escolasticado e é o 
animador da equipe. No início de cada ano, estabelece um programa de vida com sua equipe e 
com os escolásticos e determina os objetivos e os meios desse programa.  
 
4. É importante que cada província/região implicada em um escolasticado interprovincial/inter-
regional garanta visitas regulares a seus candidatos. O Superior Provincial/Regional designará 
a um religioso de sua província/região para essas visitas ou a outro da província/região na que 
se encontra o escolasticado interprovincial/inter-regional.  

 
59.01 Programa de estudos  

 
Mesmo que o escolasticado dependa de uma só Província/Região, ou dependendo de várias, é 
o Superior Geral, com o consentimento do seu Conselho, quem aprovará o programa de 
estudos e os professores do mesmo. No caso dos escolásticos serem enviados para outro local 
de estudos, a escolha do seminário ou da universidade será submetida à aprovação do 
Conselho Geral.  

 
59.02 Direção espiritual  

 
1. Cada escolástico terá um diretor espiritual ao qual poderá abrir sua consciência 
regularmente com simplicidade e confiança, a fim de ser guiado com segurança nos caminhos 
do Senhor.  
 
2. Os diretores espirituais, escolhidos com inteira liberdade pelo próprio escolástico, podem ser 
membros da equipe de formação ou qualquer outra pessoa qualificada.  

 
60.01 Admissão à renovação da profissão, à profissão perpétua e às ordens 

 
1. Para a admissão às renovações da profissão religiosa, à profissão perpetua ou as ordens 
(diaconato ou presbiterato) são exigidas as mesmas formalidades: o pedido do candidato, o 
parecer do diretor, do Conselho Local e da comunidade.  
 
2. É o Superior Provincial do candidato, com o voto deliberativo do seu Conselho, que admite 
às profissões e às ordens. O diretor participa delas com direito a voto deliberativo.  

 
60.02 Preparação às profissões e às ordens  

 
1. Cada Província e Região em diálogo com a Província determinará a duração do período de 
preparação imediata às diversas profissões e às ordens.  
 
2. Antes da profissão perpétua, as Províncias/Regiões organizarão uma preparação de três 
meses, sob a direção de um orientador competente designado pelo Superior 
Provincial/Regional. As Províncias/Regiões se inspirarão nas propostas da Comissão 
Internacional de Formação para determinar o conteúdo desse período de preparação.  
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2. A FORMAÇÃO PERMANENTE  
 
61.01 Orientações  

 
1. Cada religioso assumirá como um dever estar constantemente aprofundando em sua vida 
religiosa, espiritual e intelectual e de atualizar seu apostolado. Por outro lado, os Superiores 
animarão os religiosos a perseverar em seus esforços para este fim. 
 
2. Os Estatutos Provinciais/Regionais darão as orientações necessárias a esse respeito e 
caberá ao Conselho Provincial/Regional de promover as iniciativas práticas, oportunas ou 
possíveis. O Provincial/Regional não poupará esforços para estimular os religiosos à 
atualização, mostrando-lhes, sobretudo as vantagens que poderão obter.  
 
3. Os Superiores terão o cuidado de providenciar para que cada religioso se desligue de suas 
atividades apostólicas durante alguns meses, no mínimo a cada dez anos, a fim de participar 
de cursos organizados para a atualização teológica e pastoral.  

 
61.02 Estudos nos diversos campos de nossa missão  

 
Para favorecer a participação dos religiosos nos diversos campos característicos de nossa 
missão e para prepará-los a responder aos problemas e tensões suscitados pela teologia e 
pela prática eucarística, os Superiores cuidarão para que:  
 
1. Aqueles que tenham aptidões possam especializar-se, a fim de colaborar no âmbito do 
Instituto e da Igreja nas equipes de pesquisa, animação e redação.  
 
2. Em nossas comunidades haja periodicamente conferências para manterem os religiosos 
atualizados do desenvolvimento das ciências sagradas e humanas e para sensibilizá-los aos 
sinais dos tempos.  
 
3. Seja favorecido, por todos os meios possíveis, particularmente o estudo da Sagrada 
Escritura, da patrística, da teologia, da liturgia e das outras ciências úteis à vida religiosa e 
presbiteral, “a fim de que a piedade seja alimentada pela verdadeira ciência e que a ciência 
seja santificada pela verdadeira piedade”. (cf. Constituições, 226).  
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VI - A SERVIÇO DE NOSSOS IRMÃOS 
 
 

1. PRINCÍPIOS DE GOVERNO  
 
62.01 Princípios de governo  

 
Os Superiores tenham o cuidado de promover a corresponsabilidade no seio de seu Conselho 
e de criar uma unidade em torno aos critérios comuns de comportamento para um mesmo 
serviço: eles solicitarão expressamente um parecer consultivo ou deliberativo segundo os 
casos indicados.  
 
Sua ação com o Conselho deve ser entendida como estritamente coletiva quando isto é 
expressamente indicado pela palavra “colegiada”; neste caso, o Superior é, ao mesmo tempo, 
presidente e membro, e atua na função da maioria absoluta dos votos.  
 
A atividade do Conselho Geral, Provincial, Regional ou Local é considerada colegiada quando 
se trata:  
 
1. de eleições;  
 
2. da administração extraordinária dos bens do Instituto.  

 
63.01 Função da autoridade  

 
O papel da autoridade religiosa é servir a comunidade, sobretudo quando exerce as funções 
de:  
 
1. Unidade: realizar o que o próprio Deus faz para sua Igreja, ou seja, convocar, unir e criar a 
comunhão por meio do diálogo. Esta é a função principal da autoridade.  
 
2. Decisão: guiar a comunidade para que sua atividade seja de uma comunidade a caminho do 
ideal. O poder de decisão seja exercido para o bem das pessoas e esteja sempre a serviço da 
unidade e da missão do Instituto.  
 
3. Correção fraterna: proteger do egoísmo e estimular a conversão, exercitando-se no respeito 
à dignidade e à liberdade humana. Ela se torna necessária por causa do nosso pecado.  

 
64.01 Notificação das decisões  

 
Todos os grupos representativos devem prestar contas das suas decisões aos que eles 
representam: 
 
1. O Conselho Local deve comunicar suas deliberações para todos os membros da 
comunidade.  
 
2. O Conselho Provincial/Regional deverá enviar regularmente a comunicação de suas 
deliberações e decisões a todos os membros da Província/Região.  
 
3. As atas do capítulo Provincial/Regional serão enviadas com o resultado das votações para 
todos os membros da Província/Região.  
 
4. O Conselho Geral informará sobre a sua administração, a cada Conselho Geral ampliado e 
ao Capítulo Geral.  
 
5. As atas do Capítulo Geral devem ser publicadas integralmente, e enviadas para toda a 
Congregação.  
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65.01 Condições de elegibilidade e de nomeação aos diversos cargos na Congregação  

 
A. Condições de elegibilidade: 
 
1. Superior Geral: ser presbítero, idade mínima de 35 anos e 10 anos de profissão perpétua (cf. 
RV 73/1).  
 
2. Vigário Geral: ser presbítero (cf. RV 76), idade mínima de 30 anos e 5 anos de profissão 
perpétua (cf. RV 75).  
 
3. Os outros Conselheiros gerais e o Ecônomo Geral: ter idade mínima de 30 anos e 5 anos de 
profissão perpétua (cf. RV 75).  
 
4. Superior Provincial/Regional: ser presbítero, idade mínima de 30 anos e 8 anos de profissão 
perpétua (cf. RV 84).  
 
5. Vigário Provincial/Regional: ser presbítero (cf. RV 86), idade mínima de 30 anos (cf. E.G. 
83.01) e 8 anos de profissão perpétua (cf. RV 86).  
 
6. Os outros Conselheiros Provinciais/Regionais e o Ecônomo Provincial/Regional: idade 
mínima de 30 anos de idade (cf. E.G. 83.01) e ser professo perpétuo (cf. RV 65).  
 
7. Delegados ao capítulo Geral ou Provincial/Regional: serem professos perpétuos (cf. RV 65).  
 
B. Condições para a nomeação:  
 
1. Procurador Geral: idade mínima de 30 anos e 5 anos de profissão perpétua. 
 
2. Superior Local: ser presbítero e ter 3 anos de profissão perpétua (cf. RV 95). 
 
3. Conselheiros Locais e Ecônomo Local: serem professos perpétuos (cf. RV 65). 
 
4. Mestre de Noviços: idade mínima de 30 anos, ser professo perpétuo nomeado pelo Superior 
Geral com o consentimento do seu Conselho (cf. E.G. 55.01/1).  
 
5. Diretor dos Escolásticos: ser presbítero, idade mínima de 30 anos, ser professo perpétuo 
nomeado pelo Superior Geral com o consentimento de seu conselho (cf. E.G. 58.01/2).  
 
Os irmãos de profissão perpétua podem exercer em todos os níveis as funções que não 
exigem o presbiterado, ou seja: de Conselheiro Geral (não Vigário), Ecônomo Geral; 
Procurador, Conselheiro Provincial/Regional (não Vigário), Ecônomo Provincial/Regional, 
Conselheiro ou Ecônomo Local, Delegado ao Capítulo Geral ou Provincial/Regional, Mestre de 
Noviços.  

 
 

Eleições 
 
65.02 Cálculo da maioria absoluta para as eleições 

 
A maioria exigida dos votos, se não houver indicação contrária, é a maioria absoluta, isto é, 
mais da metade dos votos dos eleitores presentes (cf. can. 119, § 1).  

 
65.03 Procedimento das eleições  

 
1. Antes de iniciarem as eleições nos Capítulos, podem ser feitas mudanças de comum acordo. 
Contudo, a eleição não pode ser realizada no mesmo dia em que foi feita a mudança em 
assembleia geral.  
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2. No primeiro e segundo escrutínio, vota-se para qualquer um dos que sejam elegíveis e será 
considerado eleito quem obter a maioria absoluta dos votos, segundo o número 65.02 (ou no 
caso de postulação, aquele que obtiver dois terços dos votos).  
 
3. Após dois escrutínios sem o resultado satisfatório, o terceiro escrutínio deverá ser entre os 
dois candidatos que obtiveram o maior número de votos, ou se são vários, entre os dois de 
maior tempo de profissão (compromisso). Caso mais de dois tenham obtido igualdade de 
número de votos e igualdade de tempo de profissão, a votação será entre os dois mais velhos 
(de nascimento).  
 
4. Após este terceiro escrutínio será eleito aquele que obtiver maior número de votos. Se os 
candidatos continuam na igualdade, o mais velho de profissão (compromisso) será considerado 
eleito. Se eles fizeram a primeira profissão (compromisso) no mesmo dia, será declarado eleito 
o que tiver idade maior. 
 
5. Pela aceitação de sua eleição, caso não haja necessidade de confirmação, o religioso 
assume a função com pleno direito; caso contrário, ela somente assume um direito à função 
(cf. can. 178) e entrará em exercício do seu cargo após ter recebido a confirmação do Superior 
competente.  

 
65.04 Procedimento para os outros atos colegiados  

 
No que concerne aos atos colegiados, tratando-se de outros assuntos que não sejam das 
eleições, e estando presente a maioria dos que devem ser convocados, tem força de direito 
aquilo que obtiver a maioria absoluta dos votos dos presentes. Se após dois escrutínios os 
votos forem iguais, o presidente pode por fim a essa igualdade com seu próprio voto (cf. 
can.119, § 2). 

 
 

Comunicações 
 
66.01 Finalidade dos Relatórios  

 
Os relatórios entre os diversos níveis do Instituto têm por finalidade responder às exigências de 
ordem estatística e de fornecer informações sobre a vida e as atividades de seus membros. 
Eles servem, sobretudo, para uma melhor comunicação no interior da Congregação, em vista 
de um conhecimento mais objetivo da situação e de uma animação que congregue as pessoas, 
as comunidades, as regiões e as províncias na realidade de sua vida (cf. Elenco dos 
formulários, Apresentação, página 5).  

 
66.02 Relatórios da Comunidade  

 
Cada comunidade enviará regularmente ao Conselho Provincial/Regional o relatório dos 
acontecimentos marcantes de sua vida, bem como das decisões tomadas (cf. E.G. 11.01, 
66.04, 97.01).  

 
66.03 Relatórios sobre os Candidatos  

 
1. O Diretor dos Postulantes enviará ao Superior Provincial/Regional os seguintes relatórios 
sobre os postulantes: Formulários I e IV.  
 
2. O Mestre de Noviços enviará ao Superior Provincial/Regional uma cópia do Formulário V, 
duas vezes durante o noviciado, no meio e no fim.  
 
3. O Diretor dos Escolásticos enviará ao Superior Provincial/Regional uma cópia do Formulário 
V todos os anos, ao final do ano acadêmico.  
 
4. O Superior Regional enviará ao Superior Provincial uma cópia de todos os Formulários. O 
Superior Provincial enviará uma cópia ao Superior Geral.  
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66.04 Relatórios dos Superiores Locais  

 
1. Ao menos a cada quatro anos, seis meses antes do Capítulo Provincial/Regional, ou mais 
frequentemente, se os Estatutos Provinciais/Regionais o exijam, os Superiores locais enviarão 
um relatório sobre sua comunidade ao Superior Provincial/Regional que enviará uma cópia ao 
Superior Geral (cf. Formulário VII).  
 
2. Ao menos a cada seis anos, ao final do ano que precede ao Capítulo Geral, ou mais 
frequentemente, se os Estatutos Provinciais/Regionais o determinem, os Superiores Locais 
enviarão um relatório sobre cada religioso ao Superior Provincial/Regional que enviará uma 
cópia ao Superior Geral (cf. Formulário VI).  

 
66.05 Relatórios das Regiões e das Províncias 

 
1. O Superior Regional, a cada quatro anos, antes do Capítulo Provincial, enviará ao Superior 
Provincial um relatório sobre o estado de sua Região (cf. Formulário VIII), aprovado pelo 
Conselho Regional.  
 
2. O Superior Provincial transmitirá este relatório, sem modificações, ao Superior Geral, ao 
mesmo tempo em que enviará seu próprio relatório segundo o Formulário VIII.  
 
3. O Superior Provincial/Regional com seu Conselho enviará um relatório geral sobre o estado 
da Província/Região ao Superior Geral, seis meses antes do Capítulo Geral ou dos Conselhos 
Gerais Ampliados (cf. Formulário VIII).  

 
66.06 Relatórios do Ecônomo Local  

O Ecônomo Local, ao menos a cada 3 meses, enviará ao Ecônomo Provincial/Regional o 
relatório previsto nos E.G. 99.03/1.  
Todos os anos, antes de março, ele enviará ao mesmo Ecônomo Provincial/Regional o 
Formulário IX para as finanças (cf. Elenco dos formulários).  

 
66.07 Relatórios do Ecônomo Regional/Provincial  

 
1. O Ecônomo Regional enviará ao Ecônomo Provincial o Formulário IX para as finanças 
(comunidades, regionalato, região) cada ano, antes de março.  
 
2. O Ecônomo Provincial enviará a cada ano ao Conselho Geral, o relatório previsto nos E.G 
99.03/2 e uma avaliação a cada seis anos, dos bens móveis e imóveis (cf. E.G. 98.04).  

 
66.08 Outras comunicações  

 
1. As outras comunicações a serem feitas, bem como os prazos e as modalidades específicas, 
são indicadas no “Elenco dos Formulários”.  
 
2. As notificações a serem feitas ao Conselho Geral:  
a. de nomeações, profissões, ordenações e  saídas, o  mais rápido possível;  
b. dos falecimentos, por telefone, fax ou correio eletrônico (cf. Elenco dos formulários).  

 
66.09 Arquivos (cf. cann. 486-488)  

 
1. Os arquivos constituem um patrimônio de valor inestimável e merecem ser conservados com 
grande cuidado. Eles são o testemunho da vida e das obras da Congregação.  
 
2. Normalmente haverá em cada casa um lugar reservado aos arquivos da comunidade.  
 
3. Todo documento dos arquivos gerais ou provinciais/regionais será cuidadosamente 
guardado sob chave.  
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4. Haverá no nível geral um arquivista nomeado pelo Superior Geral.  Da mesma forma haverá 
um arquivista no nível Provincial/Regional e Local.  
 
5. Em princípio, todo documento deve ser conservado. Em caso de dúvida, cabe ao Conselho 
Geral, ao Provincial pela província, ou Regional para a região, decidir se certos documentos 
devem ser conservados ou não nos arquivos.  
 
6. Após o falecimento de um religioso, o Superior Provincial/Regional, ele mesmo ou um 
religioso designado por ele, fará o inventário dos documentos, escritos, etc. que ele julgue 
conveniente guardar nos arquivos provinciais/regionais.  
 
7. Quando uma casa é encerrada, os arquivos são transferidos para os arquivos 
provinciais/regionais.  

 
66.10 Arquivos secretos (cf. cann. 489-491)  

 
Os Cânones 489-491 estabelecem as normas referentes aos arquivos secretos. Essas normas 
devem ser levadas em conta nos níveis Geral, Provincial e Regional. 

 
 

2. O GOVERNO GERAL  
 

O Capítulo Geral 
 
69.01 Convocação  

 
O Superior Geral, com o consentimento do Conselho Geral Ampliado, comunicará, em tempo 
oportuno, a todo o Instituto, o lugar e o tempo das sessões do capítulo Geral.  
Com o consentimento do Conselho Geral Ordinário, ele decidirá o modo e quando da 
convocação dos capitulares.  

 
69.02 Preparação  

 
1. Para a eficácia de sua realização, o Capítulo Geral será preparado de modo a suscitar a 
participação de todos os religiosos da Congregação, na preparação dos documentos de base, 
nas decisões a serem tomadas e nas eleições. Serão aplicadas, pois, proporcionalmente, as 
normas indicadas para o Capítulo Provincial/Regional (cf. E.G. 81.04).  
 
2. O Conselho Geral ampliado determinará os objetivos principais do capítulo e as grandes 
linhas de sua preparação; o Conselho Geral ordinário decidirá os meios dessa preparação e 
convidará peritos para preparar os trabalhos que julgar úteis.  
 
3. Com a finalidade de examinar e analisar o estado da Congregação a respeito de sua vida e 
missão, o Conselho Geral submeterá ao exame dos capitulares relatórios baseados nas 
informações reais das Províncias/Regiões.  

 
70.01 Composição  

 
1. Quando um Superior Provincial/Regional, membro de direito do Capítulo Geral, estiver 
impedido, ele será substituído por seu Vigário, como o deve ser para o CGA (cf RV 78).    
 
2. Os Delegados das Províncias/Regiões e seus substitutos serão eleitos pelo capítulo 
Provincial/Regional.  
 
3. O Conselho Geral, se assim julgar oportuno, poderá nomear até sete delegados 
suplementares, com uma atenção particular à representação dos religiosos irmãos. Suas 
despesas para o Capítulo (viagem e hospedagem) estarão a cargo da administração geral. 

 
 
71.01 Competência  
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1. O Capítulo Geral aprovará um regulamento com detalhes do procedimento da sessão 
capitular.  
 
2. Além do que foi dito na Regra de Vida, ordinariamente o capítulo Geral normalmente deverá:  
a. examinar os problemas da pastoral vocacional, da formação de seus membros, da gestão 

dos bens temporais, da coordenação das províncias/regiões entre si e das relações com 
as instâncias da Igreja;  

b. confirmar ou revogar as decisões tomadas pelo capítulo Geral precedente e assim como 
as decisões importantes tomadas pelo Conselho Geral depois do último capítulo;  

c. estabelecer as contribuições financeiras que as províncias/regiões darão, segundo seus 
recursos, à cúria Geral ou a outros projetos comuns do Instituto.  

 
71.02 Publicação das atas  

 
As atas do capítulo serão publicadas o mais breve possível depois do Capítulo e enviadas às 
Províncias/Regiões.  

 

O Conselho Geral 
 
72.01 Atribuições com voz deliberativa 

 
O Superior Geral, com o voto deliberativo de seu Conselho, além dos casos previstos pelo 
direito universal, pode:  
 
1. Aceitar as renúncias aos cargos tanto de Conselheiro, procurador Geral ou Ecônomo Geral, 
como de Superior, Conselheiro ou Ecônomo Provincial/Regional.  
“Se um Conselheiro vier a falecer, o Conselho Geral ordinário elegerá um sucessor, após 
consulta aos membros do Conselho Geral ampliado” (RV 75).  
 
2. Dar o nihil obstat às atas dos Capítulos Provinciais/Regionais, aos Estatutos Provinciais e 
Regionais e às modificações que neles forem feitas, após tê-los examinado e julgado estarem 
em conformidade, tanto com o direito universal e próprio, quanto com a natureza e a missão da 
Congregação, e autorizar o Provincial/Regional, com seu Conselho ordinário ou ampliado a 
fazer as emendas necessárias. No exame dos artigos dos estatutos que tratam das questões 
financeiras, o Conselho estará particularmente atento à maneira que esses textos 
salvaguardam a unidade financeira da província ou, onde o capítulo Provincial solicite, aquilo 
de cada região autônoma.  
 
3. Na ereção de uma nova Província, convocar o Capítulo Provincial e indicar seu presidente 
até o momento em que o novo Superior Provincial for eleito. Esta norma não se aplica quando 
a nova Província já goza da condição de região.  
 
4. Erigir regiões.  
 
5. Destituir um Superior Provincial ou Regional, de acordo com o Conselho ordinário ou 
ampliado da Província/Região em questão.  
 
6. Nomear os Mestres de Noviços e os Diretores dos Escolásticos e aprovar os programas do 
noviciado e do escolasticado (cf. E.G. 59.01).  
 
7. Erigir canonicamente casas, a pedido das Províncias/Regiões e suprimir uma casa erigida 
canonicamente (cf. cann. 609, § 1; 616, § 1).  
 
8. Transferir uma casa de uma Província/Região para outra, de maneira provisória ou definitiva, 
de acordo com os Conselhos Provinciais/Regionais interessados e após consulta aos religiosos 
da casa em questão.  
9. Erigir, um ou mais noviciados em uma província, bem como transferi-los ou suprimi-los, após 
ter o parecer do Superior Provincial/Regional. (cf. can. 647, § 1).  
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10. Autorizar um noviço a fazer seu noviciado em outra casa que não seja a do noviciado (cf. 
can. 647,§ 2).  
 
11. Resolver os conflitos que surgirem entre o Superior Provincial/Regional e seus irmãos.  
 
12. Expulsar professos perpétuos, conforme as normas do direito e dispensar um religioso dos 
votos temporários (cf. can.688, § 2). 
 
13. Interpretar a Regra de Vida e os Estatutos Gerais até o Capítulo Geral.  
 
14. Tomar decisões que normalmente competem ao capítulo Geral, mas que, por razões de 
necessidade ou de urgência, devem ser tomadas, a título provisório, antes do Capítulo Geral.  
 
15. Autorizar experiências importantes que não são previstas pela Regra de Vida ou pelos 
Estatutos Gerais.  
 
16. Preparar um plano de trabalho para o Conselho Geral Ampliado.  

 
72.02 Atribuições com voto consultivo e colegiado 

 
1. O Conselho Geral tem voto consultivo ou estritamente colegiado nos casos definidos pelo 
direito universal e próprio do Instituto.  
 
2. Ele procederá colegiadamente segundo nosso direito próprio:  
a. Na eleição de um Conselheiro ou do Ecônomo Geral, se um deles vier a faltar, após 

consultar os membros do Conselho Geral Ampliado.  
b. para autorizar as alienações dos bens pertencentes ao Instituto e os outros atos da 

administração extraordinária, conforme as normas estabelecidas no capítulo da 
administração dos bens.  

 
3. Os outros casos em que o Conselho Geral tem voto estritamente colegiado serão definidos 
pelo Capítulo Geral e, se são previstos como estáveis, serão incluídos nos Estatutos Gerais.  

 
72.03 Substituição de Conselheiros Gerais ausentes 

 
O secretário do Conselho Geral e o Ecônomo Geral não podem substituir um Conselheiro 
ausente e participar das reuniões do Conselho Geral com direito de voto, como os outros 
Conselheiros gerais, exceto num caso de urgente necessidade, para obter o “quórum” exigido 
pelo direito.  

 
74.01 O Superior Geral - Atribuições  

 
O Superior Geral dirigirá a Congregação segundo as atribuições que lhes são dadas pelo 
direito universal, a Regra de Vida, os Estatutos Gerais e as decisões dos capítulos gerais em 
fidelidade ao carisma. 
 
O Superior Geral tem jurisdição ordinária própria sobre todas as Províncias/Regiões, casas, 
pessoas e bens da Congregação (cf. cann 622, RV 62, 74) com a finalidade de assegurar a 
vida e a missão SSS como resposta às demandas da Igreja e da sociedade. 
 
Suas atribuições específicas, dentre outras, são:  
 
1. Assegurar a cooperação com a Santa Sé, os institutos religiosos e as associações 
internacionais de leigos.  
2. Permitir, segundo as circunstâncias e as necessidades, a um ou outro Conselheiro Geral de 
conservar um compromisso e/ou residência na sua Província/Região sem que isso esteja em 
detrimento da administração geral. 
 
3. Garantir em diálogo com as Províncias/Regiões, as pessoas e os meios para a realização e 
a continuidade dos projetos da Congregação fora da sua jurisdição. 
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4. Confirmar os candidatos para a eleição do Provincial e do Regional.  
 
5. Aprovar com seu Conselho a pauta dos Capítulos Provinciais/Regionais, podendo 
acrescentar pontos que julgar oportunos.  
 
6. Visitar as Províncias/Regiões em tempos oportunos.  
 
7. Examinar ou delegar um outro, o caso de um religioso que deseja deixar o Instituto.  
 
8. Escolher colaboradores imediatos: secretário, arquivista, etc...  
 
9. Convocar o Capítulo Geral.  
 
10. Permitir aos professos perpétuos de renunciar aos seus bens patrimoniais (cf. can. 668, § 
4).  
 
11. Atribuir ao patrimônio estável da Congregação os bens móveis e imóveis quando julgar 
oportuno e/ou necessário, com o consentimento de seu Conselho e após consulta ao CGA.  
O Superior Geral, com o consentimento do Conselho, tem a competência de adaptar (can. 
677.1), de reformar e de alienar os bens destinados ao patrimônio estável da Congregação. 

 
75.01 Os Conselheiros Gerais  

 
Os Conselheiros Gerais exercem, sob a direção do Superior Geral, uma função de 
coordenadores e animadores, seja no nível geográfico em união com as conferências 
interprovinciais, seja em relação aos diversos setores das atividades dos membros do Instituto, 
em união com as comissões ou secretariados provinciais/regionais, onde elas existem.  

 
76.01 O Vigário Geral  

 
Se o Superior Geral vier a faltar mais de dois anos antes do tempo previsto para o Capítulo, o 
Vigário Geral convocará o Conselho Geral ampliado para a eleição de um sucessor, cujo 
mandato terminará com o próximo Capítulo Geral ordinário. Se faltam menos de dois anos, o 
Vigário substituirá o Superior Geral até o próximo capítulo Geral.  

 
77.01 O Ecônomo Geral  

 
Na administração dos bens que lhe são confiados:  
 
1. Ele deve estar a par da situação financeira de todas as Províncias/Regiões. As visitas do 
Ecônomo Geral às Províncias e Regiões acontecerão no marco do espírito de animação, 
programadas pela equipe geral.  
 
2. Ele deve velar para que as Províncias/Regiões se conformem às disposições dos números 
98.04, 99.02, 99.03, 99.08 dos Estatutos Gerais.  
 
3. Se ele não é Conselheiro, cada vez que se tratar de questões que tenham uma incidência 
econômica, ele se fará presente nas reuniões do Conselho Geral e terá voz deliberativa.  
 
4. Ele prestará contas de sua administração em cada Conselho Geral Ampliado e no Capítulo 
Geral, e enviará seu relatório às Províncias/Regiões.  
 
5. A cada três meses, e mais frequentemente segundo o que tenha determinado o Conselho 
Geral, ele prestará contas da administração financeira do generalato.  
 
6. A cada ano, ele terá cuidado de recorrer aos serviços de um auditor contábil no que se 
refere à sua administração.  

 
77.02 O Secretário do Conselho Geral  
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1. O Secretário Geral é nomeado pelo Conselho Geral. Ele pode ser escolhido entre os 
Conselheiros eleitos.  
 
2. Ele deve preparar a pauta das reuniões do Conselho segundo as indicações do Superior 
Geral e redigir suas atas.  

 
77.03 A Comunidade da casa geral  

 
1. A comunidade da casa geral é composta pela administração geral e por outros religiosos que 
normalmente, estão a serviço do generalato.  
 
2. A administração geral compreende o Superior Geral, seus Conselheiros e o Ecônomo Geral. 
O Procurador Geral, o Superior e o Ecônomo Local da comunidade da casa geral serão 
nomeados pelo Superior geral segundo as normas em vigor (cf. E.G. 95.01).  
 
3. Os outros religiosos da comunidade da casa geral conservam o direito de voto ativo e 
passivo em suas respectivas províncias/regiões, somente para os Capítulos.  
Eles não podem ser eleitos para um cargo que os afastaria de Roma, sem o consentimento do 
Conselho Geral.  
 
4. Após cada Capítulo Geral Ordinário, a situação desses religiosos será igualmente 
reconsiderada com cada um deles e com o seu Provincial/Regional. 

 
77.04 Comunidades que dependem do generalato  

 
1. Nas comunidades que dependem diretamente do generalato, o Superior Geral e seu 
Conselho exercem as funções que normalmente competem ao Superior Provincial/Regional e 
seu Conselho. Segundo as circunstâncias, o Conselho Geral regulamentará a maneira de sua 
participação nas eleições e nos capítulos.  
 
2. Para a admissão à profissão e às ordens, a competência pertence ao Superior Geral.  

 
 

Conselho Geral Ampliado 
 
78.01 Convocação  

 
O Conselho Geral Ampliado se reunirá normalmente a cada seis anos.  Após consultar todos 
os membros, sobre o lugar, a data e a pauta com pelo menos com um ano de antecedência, o 
Superior Geral o convocará pelo menos seis meses antes de sua realização.  

 
78.02 Competência  

 
O Conselho Geral ampliado goza dos seguintes poderes:  
 
1. Determina a data e o local do capítulo Geral (cf. E.G. 69.01) e assegura sua preparação (cf. 
E. G. 69.02).  
 
2. Elege um sucessor do Superior Geral, caso este vier a faltar mais de dois anos antes do 
próximo Capítulo Geral (cf. E. G.76.01).  
 
3. Os membros são consultados para a eleição de um membro da equipe geral que vier a faltar.  
 
4. Analisa a administração financeira da Congregação (cf. E. G. 77.01/4) e, segundo as 
necessidades, revisa a tabela das contribuições das Províncias/Regiões à administração geral.  
 
5. Analisa as questões que lhe são submetidas pelo Conselho Geral. Os membros tem voz 
deliberativa nas decisões.  
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6. Faz a avaliação do estado da Congregação a partir dos relatórios das Províncias/Regiões 
(Formulário VIII).  

 
78.03 Comissões internacionais 

 
1. O Conselho Geral poderá criar comissões internacionais temporárias ou permanentes. Ele 
determinará a competência, a composição, a frequência de reuniões e a duração de seu 
mandato.  
 
2. Entre essas comissões estarão a da formação e das finanças que serão obrigatórias. As 
despesas (viagem e hospedagem) das comissões internacionais estarão a cargo da 
administração geral. 

 
 

3. A PROVÍNCIA 
 
79.01 Constituição e supressão  

 
1. A Província é constituída pelo conjunto de, pelo menos três casas canonicamente erigidas. 
Cabe ao Capítulo Geral erigir uma Província.  
 
2. Se uma Província for eventualmente reduzida a um número insuficiente de religiosos, o 
Conselho Geral em diálogo com o Conselho Provincial envolvido examinará a situação. O 
Capítulo Geral poderá fazer dela uma região anexada à outra província ou integrar suas casas 
a outras províncias.  

 

O Capítulo Provincial 
 
80.01 Convocação  

 
1. O Capítulo Provincial ordinário será realizado a cada quatro anos. Ele pode se realizar em 
duas sessões. Neste caso, a segunda sessão não será diferida normalmente por mais de seis 
meses e os participantes serão os mesmos da primeira sessão.  
Nenhum Capítulo pode ser permanente.  
 
2. O Superior Provincial, após consultar o seu Conselho, convocará o Capítulo ao menos três 
meses antes e anunciará a convocação ao Superior Geral. Os Capítulos Provinciais/Regionais 
que precedem imediatamente um Capítulo Geral ordinário devem ser celebrados o mais cedo 8 
meses e o mais tarde 3 meses antes do Capítulo Geral.  
 
3. Antes de publicar a pauta do Capítulo, o Superior Provincial consultará o Superior Geral. 
Este, por sua vez, após consultar o seu Conselho, poderá acrescentar o estudo de outras 
questões. 

 
81.01 Composição  

 
1. As Províncias podem determinar em seus Estatutos Provinciais uma participação mais ampla 
de capitulares de direito (além das indicadas na RV 81a).  
Os delegados eleitos para o Capítulo Geral participam de direito na segunda sessão do 
Capítulo Provincial, subsequente ao Capítulo Geral.  
 
2. Os delegados ao Capítulo Provincial serão eleitos segundo os critérios que a Província 
determinar em seus Estatutos Provinciais. Estas eleições podem ser organizadas de tal 
maneira que sejam asseguradas a representatividade das comunidades, das regiões ou de 
certas categorias, ou simplesmente segundo uma lista única para toda a Província.  
 
3. A determinação de um número de participantes e da modalidade de sua eleição cabe aos 
Estatutos Provinciais. No entanto, é necessário garantir uma representação equitativa dos 
membros e das comunidades. Os Estatutos podem determinar que todos os professos 
perpétuos sejam membros do Capítulo. Nesse caso, todos são obrigados a comparecer. Os 
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Estatutos podem determinar que os professos temporários participem, porém, sem direito de 
voto.  
 
4. Os Estatutos Provinciais devem prever a possibilidade de recorrer aos serviços de religiosos 
ou de outras pessoas particularmente qualificadas, mas sem direito de voto.  

 
81.02 Escrutínio seletivo  

 
1. No procedimento de eleições a serem feitas por correspondência em vistas do Capítulo 
Provincial e para a designação dos candidatos às eleições a serem realizadas no mesmo 
Capítulo (por exemplo: a designação dos candidatos à eleição para Superior Provincial), pode 
ser feito um escrutínio seletivo. As determinações serão dadas pelos Estatutos Provinciais.  
 
2. Segundo esse sistema, para o primeiro escrutínio será encaminhada uma lista de todos os 
que são elegíveis, e cada um dos eleitores fará sua escolha entre esses nomes. O número de 
pessoas a serem escolhidas em cada caso será indicado nos Estatutos Provinciais.  
 
3. Após a publicação completa dos resultados do primeiro escrutínio, serão elegíveis para o 
escrutínio seguinte aqueles que obtiverem maior número de votos e tiverem aceitado a 
candidatura. O número deles será fixado em cada caso pelos Estatutos Provinciais.  
 
4. Todos os escrutínios serão apurados pelo Conselho Provincial ou por uma comissão 
nomeada pelo Conselho; aqueles que tiverem obtido o maior número de votos no segundo 
escrutínio serão declarados eleitos como delegados ou designados como candidatos conforme 
o caso.  

 
81.03 Voto por procuração ou por correspondência  

 
O Provincial pode, em um caso particular, e com o consentimento do seu Conselho, permitir 
que um religioso vote por procuração ou por correspondência durante uma eleição realizada no 
Capítulo Conventual. O voto por procuração ou por correspondência está excluído para o 
Capítulo Regional, Provincial ou Geral.  

 
81.04 Preparação do Capítulo  

 
1. A responsabilidade da preparação do Capítulo cabe ao Conselho Provincial ordinário ou 
ampliado, segundo os Estatutos Provinciais.  
 
2. Para este fim serão constituídas comissões preparatórias para a redação dos documentos 
que servirão de base para as discussões durante o Capítulo.  
 
3. Estes documentos serão preparados com a colaboração de todos os religiosos da Província. 
É preciso que cada participante ao Capítulo tenha tempo suficiente para estudar estes 
documentos com sua comunidade.  
 
4. Ademais, cada religioso tem o direito de encaminhar ao Capítulo um documento pessoal. A 
comissão preparatória cuidará para que as opiniões das minorias sejam adequadamente 
apresentadas.  

 
82.01 Competência do Capítulo  

 
O Capítulo Provincial, órgão de governo e de animação da Província, deverá entre outras 
coisas:  
1. Refletir sobre a vida religiosa e espiritual das comunidades segundo a identidade da 
Congregação.  
 
2. Avaliar seriamente o projeto da Província e das comunidades.  
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3. Elaborar um projeto concreto. As normas para este projeto serão da Regra de Vida, a 
tradição da Congregação e o projeto do Capítulo Geral, levando em conta a situação da Igreja 
local e da sociedade.  

 
82.02 Procedimento para a designação dos candidatos ao cargo de Superior 
Provincial/Regional 
 

1. Para a designação dos candidatos à eleição de Superior Provincial/Regional é obrigatório o 
escrutínio seletivo previsto no número E.G. 81.02.  
 
2. Esta designação se fará da seguinte maneira:  
a. Será enviada a cada professo perpétuo da Província uma lista de todos os que são 

elegíveis para o cargo de Superior Provincial;  
b. Cada Província estabelecerá em seus Estatutos Provinciais se o escrutínio seletivo deverá 

ser feito em um só turno ou dois;  
c. No primeiro escrutínio – ou no único escrutínio – cada religioso  perpétuo da Província 

apresentará com voto secreto dois nomes escolhidos da lista;  
d. Para as Províncias que optarem por dois escrutínios:  

- a publicação dos resultados do escrutínio se fará indicando o número dos votantes, o 
número dos papéis recebidos, os votos nulos. Quando uma cédula tenha apenas um 
nome em lugar de dois, esta é considerada válida.  

- após a publicação dos resultados do primeiro escrutínio, se procederá ao segundo. 
Para isso, se enviará a cada religioso uma segunda e última lista com os nomes dos 
religiosos que obtiveram mais votos e aceitaram a sua candidatura, sobre ela cada 
votante apresentará de novo dois candidatos, como no primeiro escrutínio. Os 
Estatutos Provinciais determinarão o número de candidatos que passarão ao segundo 
escrutínio;  

e. O segundo escrutínio – ou o único escrutínio – é apurado por uma comissão nomeada 
pelo Superior Provincial e mantido em segredo. Os resultados se serão enviados ao 
Superior Geral;  

f. O Superior Geral confirma a candidatura dos três primeiros, a menos que razões graves o 
obriguem a passar ao candidato seguinte designado no escrutínio. Ele comunica esses 
nomes ao Capítulo, em vista das eleições a serem feitas.  

 
82.03 Eleição do Superior Provincial/Regional  

 
1. A eleição do Superior Provincial/Regional se desenvolverá, seja pela maioria requerida, seja 
pelo número de escrutínios, conforme ao que é indicado nos números 65.02 e 65.03 referentes 
ao procedimento para as eleições.  
 
2. Imediatamente após a sua eleição, o novo Superior Provincial/Regional entra em função e o 
seu nome será comunicado ao Superior Geral. Uma Celebração Eucarística marcará este 
acontecimento.   
 
3. O novo Superior Provincial/Regional e seu predecessor estabelecerão um tempo razoável 
para a passagem do cargo e suas funções.  

 
82.04 Procedimento para as outras eleições  

 
1. Os Estatutos Provinciais/Regionais determinarão se as eleições dos membros do Conselho 
Provincial/Regional, do Ecônomo Provincial/Regional, bem como dos Delegados ao Capítulo 
Geral e seus substitutos serão feitas após consulta aos religiosos da Província/Região.  
 
2. O procedimento para as eleições será conforme as indicações dos Estatutos Gerais 65.02 e 
65.03.  

 
82.05 O pós-capítulo  

 
1. Imediatamente após o encerramento de cada sessão do Capítulo, o Superior Provincial 
envia ao Superior Geral um documento contendo:  
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a. as datas precisas da sessão e das eleições;  
b. a lista dos capitulares;  
c. o relatório oficial de todas as eleições e os escrutínios, o texto das decisões tomadas e as 

modificações realizadas nos Estatutos Provinciais (e Regionais).  
 
Este documento deve ser assinado pelo Provincial e pelo secretário do capítulo.  
 
2. Em caso de conflito entre a Província e o Conselho Geral, deve-se estabelecer um diálogo 
entre as equipes geral e Provincial, cabendo ao Superior Geral a decisão em última instância.  

 
82.06 Estatutos Provinciais 

 
1. Os Estatutos Provinciais devem conter todas as determinações de direitos que cabem à 
Província, bem como os princípios de animação e de administração provincial.  
 
2. O quanto possível, a ordem dos Estatutos Provinciais seguirá a mesma dos Estatutos Gerais 
e da Regra de Vida.  
 
3. Os Estatutos Provinciais entram em vigor após a aprovação do Superior Geral com o 
assentimento de seu Conselho, e no momento determinado pelo Capítulo ou, se não houver 
prazo previsto, imediatamente após a sua promulgação. Eles permanecem em vigor até a sua 
revogação por um Capítulo Provincial.  

 
82.07 Publicação das atas  

 
Todas as atas do Capítulo serão publicadas o mais breve possível pelo Superior Provincial, 
depois de obter o nihil obstat do Superior Geral e de seu Conselho.  

 
 

O Conselho Provincial 
 
83.01 Composição  

 
1. O Conselho Provincial ordinário compreende o Superior Provincial e ao menos dois 
Conselheiros. Neste caso, ao menos um dos dois Conselheiros, deve ter as qualidades 
requeridas para o cargo de Vigário Provincial (RV 86). Os Conselheiros, bem como o Ecônomo 
Provincial, devem ser professos perpétuos e terem a idade mínima de 30 anos. Cada vez que 
se trate de questões econômicas, o Ecônomo Provincial, caso não seja Conselheiro, estará 
presente às reuniões e terá voto deliberativo. 
 
2. Os Estatutos Provinciais determinarão o número de membros do Conselho Provincial.  

 
83.02 Tarefa de animação  

 
1. O Conselho Provincial cuida da aplicação das decisões dos Capítulos e das disposições 
tomadas pelo Conselho Geral.  
 
2. Cuida da execução do projeto da Província, verifica os projetos das comunidades e avalia 
periodicamente a realização dos mesmos.  
 
3. Suscita a animação das comunidades e ajuda-as a melhor realizar sua missão na Igreja local 
onde elas estão situadas.  

 
 
 
83.03 Atribuições com voto deliberativo  

 
O Superior Provincial, com o voto deliberativo do seu Conselho, além dos casos previstos pelo 
direito próprio, pode:  
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1. Admitir ao noviciado, à primeira profissão, a todas as renovações subsequentes, à profissão 
perpétua e às ordenações. O Mestre de Noviços e o Diretor dos Escolásticos participarão do 
Conselho, com direito de voto deliberativo, para admissão dos candidatos que estiveram a seu 
cargo (cf. E. G. 56.01; 60.01).  
 
2. Nomear os Superiores Locais.  
 
3. Permitir a um religioso viver fora da comunidade (cf. Can. 665, § 1) conforme E.G. 08.05 e 
41.05.  
 
4. Designar ou reintegrar um de seus religiosos a uma outra Província, sempre em acordo com 
o Conselho Provincial da Província em questão. Um acordo escrito entre os dois Provinciais 
será submetido à aprovação do Superior Geral. Esse acordo determinará a duração da 
transferência, bem como os direitos que o religioso poderá exercer numa ou noutra Província. 
Uma transferência permanente só pode ser efetuada pelo Superior Geral.  
 
5. Executar e autorizar a execução dos atos da administração financeira extraordinária nos 
limites determinados pelo Conselho Geral (cf. E.G. 99.06/1).  
 
Além dessas, outras competências do Superior Provincial, poderão ser determinadas pelos 
Estatutos Provinciais. 

 
83.04 Atribuições com voto consultivo e colegiado  

 
Os casos em que o Conselho Provincial possui voto consultivo ou estritamente colegiado serão 
determinados pelo Capítulo Provincial.  

 
83.05 Outras atribuições  

 
Caso a Província não possua Conselho Provincial Ampliado:  
 
1. O Conselho ordinário goza de todos os poderes que são atribuídos abaixo ao Conselho 
Provincial Ampliado (cf. E.G. 88.02).  
 
2. Visando uma maior eficácia e melhor representatividade, os Estatutos Provinciais podem 
determinar que um religioso responsável por um setor de atividade, possa ser convidado ao 
Conselho Provincial, e inclusive tendo direito ao voto deliberativo.  

 
84.01 O Superior Provincial/Regional - Atribuições (exceto o que é dito no E.G 92.01/4 e 5) 

 
O mandato do Superior Provincial/Regional é de quatro anos renovável uma vez.  
 
O Superior Provincial dirige a Província segundo as atribuições que lhe outorgam o direito 
universal e nosso direito próprio, entre outras:  
 
1. Ele vela para que o conjunto da Província realize sua missão, levando em conta o caráter 
próprio do Instituto, as necessidades da Igreja local, a condição de cada comunidade e as 
aptidões dos religiosos.  
 
2. Ele promove a unidade entre as comunidades as quais visitará cada ano, ou pelo menos 
uma vez a cada dois anos; manterá contato regular com os que vivem fora das comunidades.  
 
3. Ele confia missões aos religiosos depois de consultá-los, levando em conta suas aptidões e 
os apelos da Igreja e determina a comunidade a qual farão parte.  
4. Ele concede aos religiosos a permissão de publicar obras.  
 
5. Ele admite os candidatos ao postulantado.  
 
6. Ele tem o direito de prolongar o noviciado, conforme o can. 653 § 2.  
 



Estatutos Gerais 
 

42 

7. Ele tem a faculdade de desligar os noviços.  
 
8. Ele permite que a primeira profissão seja realizada fora da casa do noviciado.  
 
9. Ele permite que a emissão da primeira profissão seja antecipada, mas nunca além de 15 
dias (cf. can. 649, § 2).  
Ele permite que a profissão perpétua seja antecipada, mas nunca além de três meses (cf. can. 
657, § 3).  
 
10. Ele pode dispensar da idade requerida para as ordens, faltando um tempo inferior a um ano 
(cf. can. 1031, § 4; can. 596; can. 85) e dispensar de algumas irregularidades (cf. can.1047. § 
4). 
 
11. Ele pode dar cartas dimissórias para as ordens (cf. can. 1019, § 1).  
 
12. Ele pode conceder permissão aos professos para alterar seu testamento e os atos de 
administração de seus bens patrimoniais (cf. can. 668, § 2).  
 
13. Ele pode delegar a todos os padres a jurisdição de atender as confissões dos membros e 
das famílias de nossas comunidades. Os Superiores Locais, no que concerne a sua casa, 
também podem delegar esta faculdade (cf. can. 969, § 2).  
 
14. Ele possui poder de jurisdição no que concerne ao governo e à disciplina interna de seus 
religiosos (cf. can. 134, § 1; can. 596).  
 
15. Ele goza dos poderes que lhe são delegados pelo Superior Geral.  
 
16. Ele, com o consentimento de seu Conselho e após ter consultado o Conselho 
Provincial/Regional Ampliado, incorpora ao patrimônio estável da Província/Região os bens 
móveis e imóveis que julgar oportuno e/ou necessário. Esta incorporação deve ser confirmada 
pelo Superior Geral com o consentimento de seu Conselho. 
O Superior Provincial/Regional, com o consentimento do seu Conselho, é competente para 
adaptar (Can. 677 § 1), transformar e alienar os bens incorporados ao patrimônio estável da 
Província/Região. Essas adaptações, transformações ou cessões devem ser confirmadas pelo 
Superior Geral com o consentimento de seu Conselho. 
 
Os Estatutos Provinciais/Regionais podem determinar, além desses, outros atos da 
competência do Superior Provincial/Regional.  

 
87.01 O Ecônomo Provincial  

 
1. O Ecônomo Provincial deve manter-se informado da situação financeira da província.  
 
2. Ele prestará contas de sua administração ao Conselho Provincial ao menos uma vez por ano 
e enviará seu relatório ao Conselho Geral após a aprovação do Conselho Provincial, conforme 
E.G 99.03/2.  
 
3. Ele deve empenhar-se para que as casas da província se enquadrem nas disposições dos 
E.G. 99.03.  

 
 
 
 
 

O Conselho Provincial/Regional ampliado - Assembleia Provincial/Regional 
 

88.01 Composição  
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1. A Província/Região, nos Estatutos Provinciais/Regionais, pode decidir a constituição de um 
Conselho Provincial/Regional ampliado (CPA/CRA), e determinar a composição e as normas 
segundo as quais seus membros serão escolhidos bem como as suas competências. 
 
2. As Províncias/Regiões que não tem Conselho Provincial/Regional Ampliado (CPA/CRA), 
segundo seus Estatutos Provinciais/Regionais, podem ter uma assembleia Provincial/Regional 
que tenha os mesmos estatutos e competências do CPA/CRA 

 
88.02 Competência  

 
O Conselho Provincial/Regional Ampliado e ou à Assembleia Provincial/Regional tem voz 
deliberativa para:  
 
1. Eleger um Conselheiro ou Ecônomo Provincial caso vir à falta de um ou outro.  
 
2. Apresentar o Mestre de Noviços e o Diretor dos Escolásticos ao Superior Geral para sua 
nomeação, após ter consultado anteriormente os membros da Conferência geográfica que 
tenham estruturas comuns de formação. 
 
3. Decidir a realização de um Capítulo Provincial/Regional extraordinário, com confirmação do 
Superior Geral.  
 
4. Decidir solicitar ao Conselho Geral a ereção ou supressão de uma casa.  
 
5. Aceitar paróquias.  
 
6. Constituir algumas comunidades de ministério ou de estudo, que gozem de um estatuto 
particular.  
 
7. Decidir os problemas mais importantes da província.  
 
8. Autorizar, por voto colegial, alienações, despesas extraordinárias e empréstimos, dentro dos 
limites fixados pelo Conselho Geral, de acordo com os E.G. 99.06/1.  
 
Os Estatutos Provinciais/Regionais podem determinar, além desses, outros atos da 
competência do Conselho Provincial/Regional Ampliado e/ou Assembleia Provincial/Regional.  

 
89.01 Comissões ou Secretariados Provinciais/Regionais 

 
1. A função e a composição destas comissões e secretariados serão determinadas pelos 
Estatutos Provinciais/Regionais.  
 
2. Seus secretários participam do Conselho Provincial/Regional quando o mesmo tratar 
questões de sua competência e terá direito a voto no deliberativo forem tratadas questões que 
lhe dizem respeito e ele terá a voto deliberativo.  
 
3. Cada Província/Região instituirá a comissão da formação e a comissão econômica (cf. E.G. 
99.09/2).  

 

Fundação e supressão de uma casa 
 
90.01 Critérios  

 
Para uma nova fundação tenha-se em conta os seguintes critérios:  
 
1. A missão universal da Congregação, sobretudo quando se trata de território de missões.  
 
2. A possibilidade de destinar ao menos 4 religiosos a essa nova fundação.  
 
3. A necessidade que a Igreja local tem de nossa contribuição específica.  
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4. A possibilidade dos nossos religiosos viverem conforme com a Regra de Vida  
 
5. A possibilidade de conseguirem vocações.  
 
6. Em se tratando de países distantes, a possibilidade para a Congregação de estabelecer-se e 
chegar à concentração viável ao menos duas ou três comunidades num mesmo ambiente 
cultural e linguístico, a fim de permitir uma animação real no lugar uma formação de candidatos 
locais e a possibilidade de mudar os religiosos das comunidades sem tirá-los do seu ambiente.  
 
7. Uma preferência pelos pobres.  

 
90.02 Consulta  

 
Antes de iniciar uma nova fundação, o Provincial/Regional, acompanhado de um religioso, fará 
uma visita ao local proposto e, se as circunstâncias o permitem, ele pedirá o parecer de todas 
as comunidades da Província/Região. O resultado será comunicado num relatório ao Conselho 
Provincial/Regional.  

 
90.03 Relatório  

 
Se o Conselho Provincial/Regional decide efetuar a fundação, o Provincial/Regional enviará ao 
Conselho Geral o relatório da visita ao local e da consulta feita, bem como a ata das 
deliberações do Conselho Provincial/Regional. O Provincial/Regional não omitirá também as 
opiniões e os argumentos contrários à nova fundação. Ele acrescentará as plantas, o 
orçamento e o plano financeiro.  

 
90.04 Contrato  

 
Nenhum contrato será assinado antes da aprovação do Conselho Provincial/Regional e a 
confirmação do Conselho Geral e nem sem o consentimento do Ordinário do lugar.  

 
90.05 Fundação em território de outra Província/Região  

 
Assim que uma Província/Região projete fundar em um país onde uma Província/Região já 
está instalada, antes de qualquer tratativa, as duas Províncias/Regiões interessadas se 
consultarão e, eventualmente, submeterão o caso ao Conselho Geral.  

 
90.06 Supressão de uma Casa  

 
1. Antes de submeter o pedido de fechamento de uma casa à decisão do Conselho Geral, o 
Superior Provincial/Regional consultará a comunidade em questão e, se as circunstâncias o 
permitirem, ele solicitará o parecer das comunidades da Província/Região. Ele fará ao seu 
Conselho um relatório das informações e pareces recebidos, e solicitará o seu consentimento. 
Ele cuidará que toda justiça seja observada quanto às obrigações contratuais.  
 
2. O Superior Provincial/Regional informará ao Ordinário do lugar e procederá com prudência 
num espírito de solidariedade e de colaboração com a Igreja local.  
 
 
 
 
 
 

A Região 
 
91.01 Natureza e ereção  
 

1. A Região é um conjunto de casas que, ainda não tem (RV 91) ou que não tem meios 
necessários (cf. E.G 79.01/2) para ser uma Província.  
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2. Pode-se erigir uma Região por diversas razões, mas, sobretudo por causa da distância ou 
das diferenças culturais ou pastorais.  
 
3. A Região está normalmente ligada à sua Província de origem. No caso em que uma Região 
dependa diretamente do Conselho Geral, o Superior Geral e seu Conselho exercem as funções 
que normalmente competem ao Superior Provincial e seu Conselho.  

 
92.01 Poderes  

 
1. A Região celebre seu Capítulo e proceda às consultações para a nomeação do Superior 
Regional, como aquelas da Província. O Superior Geral deve aprovar a candidatura de três 
religiosos para esta função como para a eleição do Superior Provincial (cf. E.G. 82.02). 
 
2. O mandato do Superior Regional é de quatro anos renovável uma vez.  
 
3. A Província dará à Região maior autonomia à medida que cresce, até que um dia ela possa 
ser erigida em Província autônoma.  
 
4. A Região sempre necessitará da confirmação do Provincial com o consentimento do seu 
Conselho para a admissão à profissão primeira e perpétua, ao diaconato e ao presbiterado.  
 
5. Compete ao Capítulo Provincial determinar os limites da autonomia financeira da região.  

 
92.02 Representatividade  

 
1. A representatividade da Região ao Capítulo e ao Conselho Provincial será determinada 
pelos Estatutos Provinciais. O modo de eleger os delegados compete aos Estatutos Regionais.  
 
2. Para a representação ao Capítulo Geral, veja-se E.G. 70.01. Para a representação ao 
Conselho Geral Ampliado, veja-se a RV 78.  

 
92.03 Designação do Provincial  

 
Quando uma Região torna-se Província, o Superior Regional, o Conselho e o Ecônomo 
Regional permanecem nas funções até o próximo Capítulo Provincial que deverá acontecer no 
prazo de um ano.  

 

Conferência Geográfica 
 
93.01 Ereção e poderes  

 
1. Assim que for projetada a formação de uma conferência geográfica, seja estabelecido nos 
Estatutos as normas de seu funcionamento, a periodicidade de suas reuniões e a maneira de 
escolher um presidente e um secretário.  
 
2. A fim de assegurar a unidade com todas as Províncias/Regiões, a conferência geográfica 
comunicará ao Conselho Geral a pauta de suas reuniões. Um membro do Conselho Geral 
poderá assistir a essas reuniões e participar nos trabalhos.  

 
 
 
 

4. A COMUNIDADE LOCAL 
 
94.01 Vida Comunitária  

 
A vida comunitária partilhada, vivida e sustentada pelo mesmo ideal, é uma exigência 
fundamental de nossa vocação. Cada um se esforçará em contribuir para uma comunidade 
unida, servidora e orante.  
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O Superior Local 
 
95.01 Nomeação  

 
1. A nomeação do Superior Local acontecerá após consulta a todos os religiosos da 
comunidade, de acordo com as normas estabelecidas nos Estatutos Provinciais/Regionais. O 
mandato do Superior Local seguindo a periodicidade dos Capítulos Provinciais/Regionais é de 
quatro anos renovável uma vez.  
 
2. O Superior pode ter seu cargo renovado seguidamente na mesma casa por mais uma vez. 
Segundo o direito comum, ele deve ser Presbítero (can. 588, § 2); contudo a Santa Sé 
facilmente concede dispensas em cada caso, seja para a função de Superior, seja para a 
função de Vigário.  

 
95.02 Atribuições  

 
1. O Superior Local exercerá a autoridade num espírito de serviço a seus irmãos, de modo a 
exprimir o amor que o Senhor tem por eles; para isso, ele se inspirará nas diretrizes pastorais 
dos cann. 618, 619 do direito universal.  
 
2. Ele será acolhedor e disponível para recebê-los e escutá-los.  
 
3. Ele estimulará num diálogo fraterno o esforço comum dos irmãos para o bem do Instituto e 
da Igreja. Ele tomará decisões em clima de diálogo e discernimento. Em caso de conflito ou de 
impasse, cabe ao Superior, se for necessário com seu Conselho, resolver a questão.  
 
4. Ele será o animador na elaboração e realização do projeto comunitário.  
 
5. Ele assegurará o bom funcionamento das reuniões do Conselho Local e da comunidade e 
velará pela execução das decisões tomadas.  
 
6. Ele cuidará com carinho da vida espiritual de seus irmãos, favorecendo também sua vida 
intelectual e profissional.  
 
7. Ele será conciliador e procurará fortalecer a unidade de seus irmãos na caridade.  

 
 

O Conselho Local 
 
96.01 O Conselho Local  

 
1. Para as comunidades que tem mais de seis religiosos, o Superior Provincial/Regional, com a 
comunidade, iniciará um diálogo para a constituição de um Conselho Local e a nomeação de 
seus membros, sabendo que o Superior e seu Vigário (RV 96) devem fazer parte dele. 
 
2. As normas referentes às modalidades da nomeação, composição e competência do 
Conselho Local são determinadas pelos Estatutos Provinciais/Regionais; a composição do 
Conselho Local pode incluir todos os membros da Comunidade.  

 
96.02 Diversas funções locais  

 
1. O Vigário do Superior e o Ecônomo devem ser professos perpétuos.  
2. Os Párocos, seus Vigários Paroquiais e Capelães devem ser capazes de uma real 
colaboração com o Bispo e segundo a necessidade da Diocese.  
 
3. O modo de nomeação, a duração do mandato e as atribuições dessas pessoas e de outras 
que prestam serviços à comunidade são determinados pelos Estatutos Provinciais/Regionais 
ou Locais.  
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97.01 Projeto e regulamento comunitários  
 
1. Cada comunidade fará o seu projeto de vida, e o revisará em tempos oportunos, levando em 
conta as diretrizes da Província/Região e da Congregação, no contexto da Igreja local.  
 
2. Igualmente, cada comunidade, estabelecerá seu próprio regulamento com as precisões 
necessárias sobre as reuniões da comunidade, das celebrações e concelebrações, da oração 
comum e da maneira de rezar diante do Santíssimo Sacramento, etc. Este regulamento será 
submetido à aprovação do Conselho Provincial/Regional.  

 
 

5. A ADMINISTRAÇÃO DOS BENS  
 
98.01 A administração dos bens  

 
É dever dos responsáveis em todos os níveis de instituir uma divisão equilibrada dos recursos, 
de tal maneira que os setores mais providos não percam de vista seu dever em relação aos 
irmãos menos favorecidos e deste modo, sejam atenuadas as diferenças que poderiam existir 
nas condições de vida das comunidades.  

 
98.02 Patrimônio estável da Congregação ou de uma Província/Região 

 
1. O patrimônio estável é constituído por todos os bens móveis e imóveis que por legítima 
designação são destinados a garantir a subsistência e às finalidades do Instituto. Para os bens 
da Congregação esta designação é determinada pelo Superior Geral com o consentimento do 
seu Conselho, após ter consultado ao CGA. 
 
2. Da mesma maneira para uma Província/Região, a designação é determinada pelo Superior 
Provincial/Regional, com o consentimento de seu Conselho, após ter consultado ao CPA/CRA 
e confirmado pelo Superior Geral com o consentimento de seu Conselho. 
 
3. A mesma autoridade é competente para adaptar (Can. 677 §1), reformar e alienar os bens 
designados ao patrimônio estável.  
 
4. Deve-se necessariamente constar na lista do patrimônio estável:  

a. Os bens que fazem parte da “propriedade” depois da fundação do Instituto; 
b. Os bens que são doados ao Instituto se aqueles que os doaram assim estabeleceram;  
c. Os bens destinados ao patrimônio estável pelo órgão administrativo competente do 

Instituto; 
d. Os bens (móveis) doados ex voto à personalidade jurídica; 

 
98.03 Inventário  

 

Cada Ecônomo Provincial/Regional deverá conhecer o custo real de compra ou da construção 
dos bens imóveis da Província/Região, como também o custo dos bens móveis, dos 
maquinários e dos veículos. A cada ano a desvalorização ou depreciação desses bens 
constará nas despesas do exercício.  

 
98.04 Avaliação  

 

A cada seis anos, por ocasião do Capítulo Provincial/Regional que precede o Capítulo Geral, 
cada Ecônomo Provincial/Regional reavaliará os bens móveis e imóveis da Província/Região e 
enviará o resultado ao Conselho Geral.  

98.05 Bens que não pertencem a nenhuma Província/Região  
 
O Ecônomo Geral fará também o inventário e a avaliação dos bens temporais do Instituto que 
não pertencem a nenhuma Província/Região.  

 
 

Administração Ordinária 
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99.01 Comunidade de bens  

 
As normas da administração e do uso do dinheiro, previstas nos Estatutos Provinciais 
/Regionais podem variar de uma Província/Região a outra, mas elas devem sempre 
salvaguardar a comunidade dos bens.  

 
99.02 Disposições  

 
Na administração dos bens, o Instituto, cada Província, Região e cada casa seguirão as 
seguintes disposições:  
 
1. Na avaliação dos terrenos e das construções, seguir-se-á um método seguro e realista.  
 
2. Os títulos de propriedade devem ser legais e serão conservados em lugar seguro. O 
Ecônomo Geral, Provincial e Regional, guardarão uma lista completa e uma cópia autenticada 
dos mesmos.  
 
3. Todas as contas bancárias da Congregação (as de uma Província, de uma região, de uma 
casa ou de um religioso autorizado pelo Conselho Local) devem ser abertas em nome da 
entidade legal. Para isso serão exigidas o mínimo de duas assinaturas.  
 
4. A escrituração dos livros de contabilidade se fará segundo as normas da contabilidade 
reconhecidas e identificadas em cada casa da mesma Província/Região.   
 
5. Adotar-se-á um sistema prático de classificar o material de contabilidade.  
 
6. Cuidar-se-á de recorrer ao serviço de um contador, onde Província/Região não tenha um 
religioso qualificado para esta função.  
 
Todos os documentos a serem enviados para a administração geral deverão responder a 
essas exigências.  

 
99.03 Balancetes  

 
1. Pelo menos a cada três meses os Ecônomos Locais prestarão conta da situação financeira 
de sua casa para o Ecônomo Provincial/Regional. Este relatório deverá ser aprovado 
anteriormente pela comunidade ou Conselho Local e a assinatura do Ecônomo e do Superior.  
 
2. Cada ano, em nome do Conselho Provincial/Regional, o Ecônomo Provincial/Regional deve 
enviar ao Conselho Geral um relatório do estado financeiro da Província/Região e de cada 
casa, utilizando-se do formulário indicado.  

 
99.04 Responsabilidade das despesas ordinárias  

As despesas ordinárias e os atos jurídicos da administração ordinária, que podem ser 
realizados validamente pelos respectivos Superiores, podem ser realizados também pelos 
Ecônomos ou por outros responsáveis oficiais, nos limites de seus cargos (cf. Can. 638, §2).  

 
 
 
 
 

Administração extraordinária 
 
99.05 Responsabilidade da administração extraordinária  

 
O Superior Geral, com voto colegiado de seu Conselho, tem competência para cumprir e 
conceder autorização para cumprir todos os atos jurídicos da administração extraordinária dos 
bens do Instituto, conforme o direito.  
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99.06 Determinação de soma limite  
 
1. O Superior Geral, com voto colegiado do seu Conselho, determinará a soma limite que o 
Superior Provincial/Regional, com seu Conselho, deverá observar ao fazer e autorizar a fazer 
despesas extraordinárias e executar atos administrativos extraordinários.  
Para os atos de administração extraordinária, esta soma limite não poderá ultrapassar a 
metade da soma fixada pelo direito universal para qual exige-se recurso à Santa Sé (cf. can. 
638, §3).  
 
2. O Superior Provincial, com o acordo do seu conselho ampliado, e o Superior Regional, em 
diálogo com o Provincial, e após ter recebido o consentimento do seu Conselho ampliado, 
estabelecerá a soma limite que os Superiores Locais, de acordo com seu Conselho, poderão 
empreender nas despesas extraordinárias e ao realizar atos de administração extraordinária.  

 
99.07 Alienações  

 
1. Ao se tratar de alienação de bens cujo valor atinge a quantia pela qual o direito universal 
exige que se recorra à Santa Sé, ou de conceder empréstimos, ou contrair dívidas e 
obrigações do mesmo valor, ou também alienar bens preciosos por motivo de valor artístico ou 
histórico, o contrato é inválido, se antes não tiver a licença da Santa Sé.  
 
2. Nos demais casos é necessário e suficiente a licença dada por escrito pelo Superior Geral 
ou Provincial ou Regional, com o voto colegiado do seu Conselho, no quadro das 
competências de cada um e observando as normas estabelecidas pelo Direito.  
 
3. Em todos os casos de alienação de bens preciosos, terrenos, móveis e imóveis cujo valor 
alcança uma soma que requeira a permissão do Superior Geral com voto colegial de seu 
Conselho, 10 % da venda será enviada à administração geral para manutenção do fundo das 
missões.  

 
99.08 Aceitação de obrigações  

 
1. Os Superiores nos diversos níveis de governo têm o dever e o direito de velar sobre a 
celebração de missas recebidas e aceitas como ofertas. (cf. Cann. 945 – 958). 
 
2. Para aceitar legados, pias fundações ou ainda dons que comportam a obrigação prolongada 
de celebrar missas, de manter bolsas de estudos é necessária autorização escrita do Superior 
Geral ou Provincial/Regional com o consentimento de seu Conselho. Para a administração, o 
controle e a redução das obrigações, seguem-se as normas do direito universal.  

 
99.09 Relatório ao Conselho Geral em matéria financeira  

 
Em matéria financeira, para todas as questões que são de competência do Conselho Geral, o 
Conselho Provincial/Regional ampliado deverá submeter:  
 
1. As atas com as motivações bem fundamentadas dos Conselhos Provinciais/Regionais e 
Locais, sem omitir o relatório das opiniões da minoria contra o projeto.  
 
2. O parecer da comissão econômica da Província/Região.  
 
3. No caso de uma construção: o anteprojeto pormenorizado, o orçamento e o plano de 
financiamento.  
4. O parecer dos peritos locais: peritos financeiros e fiscais, e eventualmente arquiteto e chefe 
de obras.  

 
 

6. SEPARAÇÃO DO INSTITUTO 
 
100.01 Procedimento  

 



Estatutos Gerais 
 

50 

1. Se um religioso recusa habitualmente viver nossa vida religiosa comunitária, sobretudo nos 
pontos mais importantes, os Superiores adotarão, com uma grande compreensão, os meios 
adequados para ajudar esse religioso.  
 
2. Se, porém o religioso persiste em sua recusa e não muda de conduta, o Superior Provincial, 
em diálogo com o Regional, quando se trata da região, dará por escrito a este religioso uma 
advertência canônica, e procederá, segundo as normas do Direito, usando de caridade e 
discrição e sempre em vista de uma melhora.  
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