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PROCEDIMENTOS DO CAPÍTULO 
 

I. Natureza 

O Capítulo Provincial é o órgão de governo e de animação da 
Província (cf. EG 82.01), e como tal, assume as suas competências 
descritas pelo direito próprio. 

Além de suas competências próprias, este Capítulo tem o objetivo 
de concretizar as determinações do XXXV Capítulo Geral para a 

Província Nossa Senhora de Guadalupe. 
Estes procedimentos concretizam os princípios da Regra de Vida e 
dos Estatutos Gerais e Provinciais. Sua finalidade é ordenar os 

procedimentos, segundo o direito próprio e a tradição do Instituto, 
para que seja melhor favorecido o desenvolvimento do Capítulo. 

O que não for previsto nos procedimentos, recorrer à tradição 
comum das Províncias na leitura dos Estatutos Gerais. 
 

II. Estrutura do Capítulo Provincial 
  

1. Composição 

São membros de direito do Capítulo Provincial todos os religiosos de 
votos perpétuos da Província N. Sra. de Guadalupe (cf. EP 81.01.30). 

 
2. Presidência  

O Capítulo Provincial é presidido pelo Superior Provincial em exercício. 

Com a eleição do novo Superior Provincial, este assume 
automaticamente a presidência do Capítulo (cf. EG 82.03/2).  

Além disso, cabe ao Superior Provincial: 

 presidir as reuniões da Equipe de Moderadores do Capítulo; 

 participar das reuniões das comissões ou grupos, quando 
julgar oportuno; 

 convidar especialistas para ajudar nos trabalhos de reflexão 
após consulta ao Conselho, e posterior aprovação do 

Capítulo; 

 propor nomes para constituir as diversas estruturas do 

Capítulo. 

 romper um empate com seu voto (cf. EG 65.04; CIC 119, 2). 

 
3. Coordenação 

Para coordenar os trabalhos e condução do Capítulo, o Superior 

Provincial contará com o auxílio de uma Equipe de Moderadores, 
previamente indicada por ele, com o assentimento do seu Conselho e 
aprovada pelos capitulares, no início do Capítulo. Sua função é a de 

conduzir e coordenar os trabalhos de cada dia, alternadamente, para 
que a pauta seja cumprida e seja garantida a palavra a todos que a 

solicitem. Os Moderadores podem ser os mesmos membros da 
Comissão Preparatória.  
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III. Demais serviços ao Capítulo Provincial 

 
1. Secretário do Capítulo e adjunto 

O Secretario do Capítulo e seu adjunto, são indicados pelo Superior 

Provincial, com a anuência do seu Conselho, e ratificados pelos 
capitulares por maioria simples. 

Sua responsabilidade é: 

 redigir as atas e apresenta-las a cada dia para leitura, 

correção e aprovação; 

 recolher todo o material redigido pelos grupos e prepara-los 

para o dossiê final; 

 recolher as propostas das comissões e anexá-las ao dossiê 

final; 
 

2. Escrutinadores 

São indicados pelo Superior Provincial, com anuência do seu 
Conselho, e ratificados por maioria simples pelos capitulares ao 
início do Capítulo Provincial. Eles estão obrigados ao sigilo das 

informações. 
 

3. Assembleia Capitular 
 

3.1.  Competência 

É o órgão máximo de governo da Província e competente para as 
decisões oficiais. 

 
3.2. Decisões e indicações para o Conselho Provincial 

O Capítulo Provincial toma as decisões e faz as indicações para os 

documentos finais a serem redigidos posteriormente pelo Conselho 
Provincial, como por exemplo, o Plano Global de Ação – PGA, inclusive a 
aprovação da ata do último dia do Capítulo. 

 
3.3. Comissão de estudos e assessorias 

O Superior Provincial, com a anuência do seu Conselho, define e 
nomeia as assessorias para os estudos que serão realizados durante o 
Capítulo provincial. Suas funções são: 

 estudar, aprofundar e propor itinerário de trabalho de 
forma clara e sintética, com apresentação breve, 

precisa, dinâmica e concreta; 

 indicar pistas para os projetos da Província a partir da 

matéria tratada. 
 

3.4. Outros serviços 
O Superior Provincial e seu Conselho, ratificados pelos capitulares, 
podem solicitar outros membros do Capítulo para cuidarem de 

questões técnicas e práticas. Esses não terão direito a voto (cf. EG 
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81.01/4; EP 81.01.30). 
 

3.5. Convidados 
O Superior Provincial e seu Conselho, ratificados pelos capitulares, 
podem convidar ao Capítulo alguns participantes e ouvintes, em 

particular, escolásticos e entre aqueles que partilham de nosso 
carisma, precisando bem o critério de admissão e participação nos 
trabalhos. Esses não terão direito a voto (cf. EG 81.01/4; EP 81.01.30). 

 
IV. Critérios para uma espiritualidade de comunhão num Capítulo 

Os capitulares estarão atentos aos desígnios de Deus, tal como se 
manifesta nos acontecimentos, “interpelados à luz do Evangelho e 
segundo o espírito da Congregação” (RV 63). 

 

1. Atitude de Fé 
Os religiosos, reunidos em Capítulo, devem ser capazes, principalmente 

nos momentos difíceis, de animar e sempre conduzir o andamento do 
Capítulo Provincial com atitude de fé na ação do Espírito Santo de 
Deus, que age em suas decisões. 

 

2. Um clima de liberdade 
Enquanto um irmão fala, sempre de forma sintética e breve, não deverá 

ser interrompido. As intervenções serão sempre marcadas pela 
serenidade e jamais alimentarão polêmicas. 
 

3. Um clima de fraternidade 
“O Cristo destrói todas as barreiras de separação e suscita unidade, na 
qual cada um é chamado a viver como irmão entre irmãos” (RV 11). Por 

isso, jamais alimentaremos divisões na Assembleia capitular. 
 
V. Itinerário do Capítulo Provincial 

 

1. Abertura do Capítulo 
O Superior Provincial, na qualidade de Presidente do Capítulo, faz o 

discurso inaugural e proclama oficialmente aberta a Assembleia 
capitular. 

 

2. Apresentação da pauta do Capítulo 
Ao iniciar o Capítulo será apresentado, para confirmação, a sua pauta, 
calendário e documentos para o bom andamento dos trabalhos. 

 

3. Relatórios 
Ao início do Capítulo o Superior Provincial apresentará o documento “O 

estado da Província” e os demais conselheiros apresentarão os relatórios 
das suas respectivas comissões para a apreciação dos capitulares. 

 

4. Eleições e confirmação de serviços ad hoc num Capítulo 
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O Presidente, ao início do Capítulo, apresentará as listas de 
secretários, escrutinadores, comissões e o que achar necessário, para 

serem confirmados pelos capitulares. Outras confirmações, se 
necessárias, serão apresentadas pelo Presidente e seus Moderadores no 
decorrer do próprio Capítulo. 

 

5. Exame de assuntos em Capítulo 
 

5.1. Método de discussão 
Cada assunto será apresentado ao Capítulo, havendo um momento 
para esclarecimentos e, se necessário, um pequeno “cochicho” e/ou 
trabalhos em grupos. 

 
Os grupos terão um coordenador e um secretário. Este último 

apresentará por escrito uma síntese das discussões aos capitulares, 
que farão suas reações e, se necessária, sua aprovação. As comissões, 
por sua vez, tratarão de considerar os elementos mais relevantes que 

surgirão dos grupos e das reações dos capitulares para incluir no seu 
trabalho. Se achar necessário, a coordenação pode suprimir um dos 

passos do método. 
 

5.2. As intervenções em Capítulo 

Serão breves e ordenadas, mantendo sempre o clima de diálogo. Se a 
discussão tomar muito tempo com repetições, pode-se pedir ao 
moderador do dia, apoiado pelos capitulares, para que se encerre a 

discussão. 
 

                5.3.  Discussões com impasses  
Quando uma discussão chega a um impasse, recolhem-se todas as 
intervenções e as entrega a uma comissão já existente ou criada ad 
hoc, especificamente para apresentar o resultado à coordenação, e 
posteriormente aos capitulares. 

 
5.4. Os textos definitivos 

As comissões não têm a responsabilidade de apresentar um texto 

definitivo; bem como o Capítulo não deve ter tal pretensão. As decisões 
e indicações são entregues ao Conselho Provincial eleito, que tem a 

responsabilidade de oferecer um texto elaborado posteriormente. 
 

5.5. Reuniões privativas 

Para assuntos privados, conforme juízo da coordenação do Capítulo, 
poderá haver momentos reservados entre os religiosos de votos 

perpétuos, a serem solicitados pelo Presidente do Capítulo ou outro 
religioso, sob a condução da Comissão de Moderadores. 
 

6. Eleições durante o Capítulo 
É competência do Capítulo Provincial realizar todas as eleições 
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necessárias ao bom andamento da vida da Província. No dia da eleição 
do Superior Provincial e dos conselheiros não haverá discernimento ou 

diálogo (cf. EP 82.03.33). Serão eleitos: o Superior Provincial e quatro 
(4) conselheiros. A sequência das eleições é a seguinte: 1. Superior 

Provincial; 2. Vice-provincial; 3. Ecônomo Provincial; 4. 1o Conselheiro; 

e 5. 2o Conselheiro. 
 
VI. Sessões de votações 

 

1. Direito de voto 

1.1. Religioso de votos perpétuos 
Para as votações, requer-se amplo discernimento e que os religiosos 

sejam de votos perpétuos (cf. EP 81.01.30/1). 
 

1.2. Religiosos que vivem fora da comunidade 

 Os religiosos que vivem fora de uma comunidade em 
missão designados pela Província, preservam direito de 

voto ativo e passivo. 

 Os religiosos que vivem fora de uma comunidade, com 

autorização e licença regularizada, se convidados a 
participar do Capítulo, preservam o direito de voto ativo 

(eleger), mas não passivo (ser eleito). 

 Os religiosos que vivem fora da comunidade, sem 

autorização, perdem seus direitos de voto ativo e 
passivo (cf. EG 08.05/4). 

 

2. Votação  

2.1. Maioria absoluta (cf. EG 65.02) 
Por “maioria absoluta” entende-se a metade do número dos capitulares 
presentes no Capítulo Provincial, mais um (+1).  Quando o número dos 

votantes for impar, a maioria absoluta torna-se a metade mais dois 
(+2).  Requer-se maioria absoluta em todos os casos de matéria 
importante. 

 

2.2. Maioria simples 
Por “maioria simples” entende-se a preferência do maior número de 

votantes. Ou seja, a obtenção de mais votos que os outros candidatos 
ou matérias no processo de eleição. Requer-se maioria simples para os 

casos de votação global ou de sondagem. 
 

2.3. Procedimentos das eleições (EG 65.03): 
“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.  

2. No primeiro e segundo escrutínio, vota-se para qualquer um dos que 
sejam elegíveis e será considerado eleito quem obtiver a maioria 
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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. 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 será considerado eleito. Se eles fizeram a primeira 
profissão 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, ele somente assume o direito à função (cf. Can. 178) e entrará 

em exercício do seu cargo após ter recebido a confirmação do superior 
competente”.  
 

2.4.  Procedimento para os outros atos colegiados (EG 65.04): 
“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)”.  
 

2.5. Quórum 

Ao início de cada eleição ou votação será feita a contagem dos 
capitulares presentes, definindo assim, o quórum para os resultados 
que exigem maioria simples ou absoluta. O religioso capitular que não 

estiver presente no início da eleição não será contado para esta 
referência.  

 
VII. Conclusão do Capítulo 
 

1. Decisões 
O Capítulo Provincial orienta o caminho da Província mediante os 
Projetos aprovados. Contudo, é importante recordar, como indicado 

anteriormente (III. 3.2), que não compete, necessariamente, ao Capítulo 
concluir os textos definitivos de projetos, senão ao Provincial e seu 
Conselho. 

 

2. Sigilo 
Os religiosos membros do Capítulo Provincial e convidados estão 

obrigados ao sigilo, também após o Capítulo, sobretudo no que se refere 
às pessoas e vivências; bem como outras situações que o Superior 
Provincial achar convenientes. 
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3. Atas 
As atas são a coleção oficial dos documentos que contêm tudo o que foi 

feito durante o Capítulo. Sua publicação deve ser feita o quanto antes, 
após o Superior Provincial receber do Superior Geral o seu nihil osbstat 
(cf. EG 82.07). 
 

4. Conclusão 
O Superior Provincial eleito faz o seu pronunciamento de conclusão e 

proclama oficialmente encerrado o Capítulo Provincial. 
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Eleições para Superior Provincial e seu Conselho 
 

I. O momento para as eleições 
Seguindo a tradição da Congregação, as eleições, quando necessárias, 
tomam lugar depois das avaliações e informes na Assembleia, quando 

convocada para esse fim, ou Capítulo Provincial. 
 
II. Eleições eletrônicas 

Todo o processo eletivo será realizado eletronicamente, através do 
programa: http://sacramentinos.ddns.com.br/eleicoes  

 
1. Método eletrônico 

1.1. Eleição para Superior Provincial 

a) Os escrutinadores prepararão, com antecedência, a 
eleição, montando a cédula com os três nomes dos 

candidatos indicados pelo Superior Geral e definindo a 
relação dos eleitores, a partir da lista de presenças do 
Capítulo Provincial. 

b) No dia da eleição, antes do seu início, os escrutinadores 
darão o comando para a abertura da mesma, dando a 
conhecer aos capitulares a “zerésima” (relação dos 

candidatos conferindo que todos têm zero (0) voto).  
c)  Após a “zerésima” todos os eleitores procederão à 

eleição, acessando do seu celular, tablete ou 
computador pessoal (podendo ter um computador 
pronto apenas para este fim), escolhendo um dos três 

candidatos da cédula e confirmando o seu voto. 
d) Os escrutinadores, tendo conferido que todos os 

eleitores tenham votado, caso não tenha encerrado o 
prazo determinado para o encerramento automático, 
darão o comando para a finalização da eleição à vista de 

todos e revelarão o seu resultado.  
e) Caso um dos candidatos não tenha adquirido a maioria 

absoluta, proceder-se-á nova eleição, seguindo os passos 

acima, até que se obtenha o resultado satisfatório (cf. 
Procedimentos do Capítulo nº VI. 2.3). 

 
1.2. Eleições para Vice-Provincial, Ecônomo e demais 

conselheiros 

a) A partir das relações dos candidatos indicados na 
primeira consulta anterior ao Capítulo, os capitulares 

poderão acrescentar outros nomes para cada uma das 
funções no Conselho Provincial. 

b) Para cada uma dessas votações os escrutinadores 

prepararão, com antecedência, a eleição, montando as 
cédulas com os nomes dos candidatos indicados pelos 
religiosos e definirão a relação dos eleitores, a partir da 

http://sacramentinos.ddns.com.br/eleicoes
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lista de presenças do Capítulo Provincial. 
c) No momento da eleição, antes do seu início, os 

escrutinadores darão o comando para a abertura da 
mesma, dando a conhecer aos capitulares a “zerésima” 
(relação dos candidatos conferindo que todos têm zero 

(0) voto) de cada uma delas.  
d) Após a “zerésima” todos os eleitores procederão à 

eleição, acessando do seu celular, tablete ou 

computador pessoal (podendo ter um computador 
pronto apenas para este fim), escolhendo um dentre os 

candidatos da cédula e confirmando o seu voto. 
e) Os escrutinadores, tendo conferido que todos os 

eleitores tenham votado, caso não tenha encerrado o 

prazo determinado para o encerramento automático, 
darão o comando para a finalização da eleição à vista de 

todos e revelarão o seu resultado.  
f) Caso um dos candidatos não tenha adquirido a maioria 

absoluta, proceder-se-á nova eleição, seguindo os 

passos acima, até que se obtenha o resultado 
satisfatório (cf. Procedimentos do Capítulo nº VI. 2.3). 

 

2. Método tradicional 
Os religiosos capitulares que não se sentirem à vontade para a eleição 

eletrônica, poderão votar da maneira tradicional. Para tanto, ser-lhes-ão 
preparadas cédulas para a sua votação.  

a) Para garantir o segredo do voto, o religioso que decidir 

votar com o método tradicional solicitará a um dos 
escrutinadores ou a um religioso de sua confiança, para 

inserir seu voto na urna eletrônica, utilizando-se do seu 
usuário e senha. 

 

III. Os momentos das eleições 
As eleições se darão em três (3) momentos. 
 

1.  Primeiro momento: Vida Orante   
Vinde, Espírito Santo. Na noite anterior à eleição para Superior 

Provincial, os capitulares se reunirão em oração na capela local e, com 
fé, invocarão o Espírito Santo, suplicando-lhe as luzes para o seu 
discernimento e decisão. 

 
2.  Segundo momento: Vida Fraterna 

Eram unânimes...! Após a oração, os religiosos de votos perpétuos se 
reunirão em assembleia, em sessão privada com os três religiosos 
indicados pelo Superior Geral, após o segundo escrutínio prévio. Este 

diálogo será realizado em clima de serenidade e fraternidade, na busca 
de compreensão das capacidades e disposições dos candidatos em 

assumirem esse ministério.  
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Ao final da sessão desse dia, os candidatos, após terem refletido, podem 
retirar sua indicação, apresentado, por escrito, o pedido à presidência 

do Capítulo. Contudo, os capitulares têm a liberdade de votar em 
qualquer um dos três indicados. O eleito pode aceitar ou recusar, dando 
razões da decisão após as eleições. 

 
3. Terceiro momento: Vida Servidora 

Eis-me aqui, Senhor! No dia seguinte, em Assembleia Capitular, 

procede-se a eleição para Superior Provincial conforme método acima 2. 
Será eleito o candidato que obtiver a maioria absoluta. Anunciado o 

resultado da eleição o moderador perguntará ao eleito se aceita a 
eleição; tendo aceitado, o mesmo assume o serviço com pleno direito e 

dever, passando a presidir o Capítulo Provincial. 
 
IV. Procedimentos (cf. EG 65.03/2.3.4) 

1. No primeiro e segundo escrutínio será eleito o candidato que 
tiver maioria absoluta (cf. EG 65.04; Procedimentos VI. 2). Em 
caso de postulação, será eleito aquele religioso que obtiver 

dois terços dos votos. 
2. Após dois escrutínios sem obter o resultado de maioria 

absoluta, para o terceiro escrutínio serão candidatos os dois 
religiosos que obtiveram o maior número de votos no segundo 
escrutínio. Se são vários os candidatos, proceder-se-á a 

votação entre os dois com mais anos de profissão religiosa. 
Caso mais de dois tenham igual número de votos e de anos de 
profissão religiosa, o escrutínio será entre os que têm maior 

idade.   
 


