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APRESENTAÇÃO

Querido irmão!

Tem nas suas mãos o texto oficial das nossas Consti-

tuições na sua versão renovada: é um documento muito 

valioso e uma referência clara para seguir Jesus na sua 

vocação de Irmão Marista.

No número 12, o seu caráter vital é definido de forma 

clara e motivadora para nós:

Nossas Constituições, aprovadas pela Santa Sé, orien-

tam-nos no modo de vivermos nosso ser irmãos na Igre-

ja, de acordo com o espírito e o coração de nosso Fun-

dador.

Consideramos as Constituições como a aplicação do 

Evangelho a nossa vida e um guia seguro para cum-

prirmos a vontade de Deus a nosso respeito.

Por nossa profissão religiosa, nos comprometemos a 

vivê-las. 

Atentos à riqueza e aos apelos que contêm, nós as lemos 

com frequência em atitude de oração e discernimento.

Aprovadas pela Santa Sé, sua autêntica intérprete, po-

dem ser modificadas somente com sua autorização.
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Decorre daí a importância de as lermos e de as 
meditarmos frequentemente, de nos deixarmos 
confrontar por elas com um coração aberto e bem 
disposto, e de nos esforçarmos diariamente para que 
cada irmão, comunidade e obra marista as convertam 
em vida. Está convidado a passar tempos particulares 
rezando com elas pessoalmente e partilhando-as em 
comunidade. Tudo isto com uma atitude de abertura 
ao Espírito, que é quem move e transforma os nossos 
corações.

Para chegar ao texto atual, legado genuíno do 
nosso Fundador, relido para o nosso tempo, fizemos 
juntos, como Instituto, um caminho importante e 
determinado: 

•	 Em 2009, o XXI Capítulo Geral convidou-nos a fazer 

uma revisão profunda de nossas Constituições e Es-

tatutos, com o objetivo de chegar a uma conversão 

do coração ao serviço de um novo mundo e facilitar 

a revitalização da nossa vocação de irmão. 
•	 A partir de 2013, realizamos conversas comunitárias, 

inspirando-nos em “Relatos do caminho ao redor do 

fogo” e fizemos propostas de alteração ao texto. 
•	 Em 2017, o XXII Capítulo Geral dedicou vários dias 

ao estudo e aprovação da proposta apresentada 

pela comissão.  
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•	 O Conselho-Geral apresentou o texto à Santa Sé e, 

depois de ter feito alguns ajustes finais, foi aprovado 

no dia 6 de junho de 2020, festa do nosso Fundador.
•	 Pelo caminho, surgiu a ideia de ter outro documento 

do direito próprio, Aonde fores: Regra de Vida dos Ir-

mãos Maristas, que foi acolhido e aprovado pelo mes-

mo Capítulo Geral e que é agora um texto integrado e 

complementar das Constituições e Estatutos.  

Somos herdeiros e portadores de um valioso carisma, 

dom de Deus para toda a Igreja. Desejamos vivê-lo sig-

nificativamente no mundo de hoje, caminhando com os 

leigos maristas e com tantos outros empenhados nesta 

vida e missão. Nossas Constituições e Estatutos, assim 

como o texto Aonde Fores: Regra de Vida dos Irmãos Ma-

ristas, são uma explicitação deste carisma e oferecem-

-nos luz para o encarnar no mundo de hoje.

Que Maria, nossa Boa Mãe, continue a ser nossa fonte 

de inspiração. Que nós vivamos como seus filhos, levando 

o seu nome e sendo o seu rosto materno para as crianças 

e jovens de hoje. De mãos dadas com Maria, caminhamos 

sempre em direção a Jesus, como aprendemos com São 

Marcelino Champagnat. 
Fraternalmente,

Ir. Ernesto Sánchez Barba

Superior-Geral

Roma, 2 de janeiro de 2021.
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CONGREGATIO
PRO INSTITUTIS VITAE CONSECRATAE
ET SOCIETATIBUS VITAE APOSTOLICAE

Prot. n. L. 35-1/ 2002

D E C R E T O
O Instituto dos Irmãos Maristas das Escolas corroborou, durante 

o Capítulo Geral, o novo texto das Constituições elaborado com a 
participação ativa dos Irmãos do Instituto, atualizado e enriquecido 
com os mais recentes documentos da Igreja relacionados com a 
vida consagrada.  O Superior-Geral apresentou o novo texto ao 
Dicastério, pedindo a sua aprovação. 

Depois de estudar atentamente o documento, no qual se 
introduziram alguns pontos, a Congregação para a Vida Consagrada 
e Sociedades de Vida Apostólica, através do presente decreto, aprova 
o novo texto das Constituições tal como apresentado na cópia em 
língua espanhola mantida no seu Arquivo. 

Este Dicastério confia fortemente que os Irmãos Maristas das 
Escolas, fiéis ao seu carisma e de acordo com o seu Fundador, São 
Marcelino Champagnat, procurarão ser memória profética na Igreja 
da dignidade comum e da igualdade fundamental de todo o Povo 
de Deus, dando vida ao seu lema “Tudo a Jesus por Maria, tudo 
a Maria para Jesus”, dedicando-se à evangelização e educação das 
crianças e jovens, especialmente os pobres, os mais necessitados e os 
que vivem nas periferias geográficas e existenciais. 

Não havendo nada em contrário, 
Cidade do Vaticano, 6 de junho, 2020.

José Rodríguez Carballo, OFM João Card. Braz de Aviz

Arcebispo Secretário Prefeito
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CAPÍTULO I

NOSSO INSTITUTO RELIGIOSO
DE IRMÃOS

Identidade do Irmão Marista na Igreja

1 O humilde começo de nosso Institu-

to data do dia 2 de janeiro de 1817, quando 

o Padre Marcelino Champagnat fundou, em 

La Valla (Departamento de Loire, França), a 

primeira comunidade de Irmãos e lhes deu o 

nome de “Irmãozinhos de Maria”.1

Marcelino desejava que seus irmãos fossem 

um ramo da Sociedade de Maria.2 O primei-

ro passo para a fundação dessa Sociedade 

foi a promessa que fizeram Jean-Claude 

Colin, Marcelino e seus companheiros ma-

ristas, no Santuário de Nossa Senhora de 

Fourvière (Lyon), no dia 23 de julho de 1816.

Em 9 de janeiro de 1863, a Santa Sé nos 

aprovou como Instituto religioso de Irmãos, 

autônomo, laical3 e de direito pontifício.4 

Origem do 

Instituto
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Deu-nos o nome de “Irmãos Maristas das 

Escolas” (Fratres Maristae a Scholis, F.M.S.). 

Somos também conhecidos, habitualmente, 

como “Irmãos Maristas”.

2 Nossa vocação de religiosos irmãos 

é, na Igreja, a memória profética da dignida-

de comum e da igualdade fundamental de 

todo o Povo de Deus.1

Somos irmãos de Cristo, irmãos entre nós 

e irmãos de todos, especialmente dos mais 

pobres e necessitados. Irmãos para que rei-

ne maior fraternidade na Igreja e no mundo.2

Seguimos Jesus Cristo, nosso Senhor, pela 

profissão pública dos conselhos evangélicos 

e moldamos nossas vidas de acordo com o 

Evangelho no serviço fraterno.3

3 O amor que o Espírito Santo1 der-

rama em nossos corações faz de nós par-

ticipantes do carisma de Marcelino Cham-

pagnat2 e orienta todas as nossas energias 

na direção dessa única finalidade: SEGUIR 

CRISTO COMO MARIA, em sua vida de amor 

Nossa 

identidade: 

ser irmãos

Discípulos 

de Marcelino 

Champagnat
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ao Pai e à humanidade. Vivemos esse ideal 

em comunidade.3

Contemplamos a vida de Maria nas Escritu-

ras para tornar nosso o seu espírito. Suas 

atitudes de mãe e discípula de Jesus confi-

guram nossa espiritualidade, nossa vida fra-

terna e nossa participação em sua missão 

de gerar a vida de Cristo na Igreja.4

Segundo o nosso lema: “Tudo a Jesus por 

Maria, tudo à Maria para Jesus”, trabalha-

mos para torná-la conhecida e amada como 

caminho que nos leva a Ele.5 Formamos uma 

comunidade em torno de Maria, nossa Boa 

Mãe, como membros de sua família.6

Herdamos de São Marcelino Champagnat 

as três virtudes de humildade, simplicidade 

e modéstia.7 Como ele, vivemos a presen-

ça de Deus8 com quem nos encontramos 

no mistério do presépio, da cruz e do altar.9 

Inspirada na casa de Nazaré e na mesa de 

La Valla,10 nossa vida fraterna está marcada 

pelo “espírito de família”11 feito de amor, per-

dão, apoio mútuo, esquecimento de si, aber-

tura aos outros e alegria.12
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4 Nascida do Espírito, a missão que 

Marcelino confiou a seus irmãos foi a de 

“tornar Jesus Cristo conhecido e amado”.1 

Entregamo-nos, junto com outros maristas, 

à evangelização e à educação das crianças 

e jovens, especialmente dos empobrecidos, 

dos mais necessitados e dos que vivem nas 

periferias geográficas e existenciais.2

Através de nossa vida e presença, os jo-

vens, suas famílias e as comunidades a que 

pertencem ficam cientes de que são ama-

dos pessoalmente por Deus.3

O bem-estar, a segurança e a proteção das 

crianças e jovens são uma importante priori-

dade e a primeira responsabilidade de cada 

irmão, de cada comunidade e obra marista e 

de todo o Instituto.4*

5 O Instituto do qual nos tornamos 

membros mediante a profissão religiosa 

pública é composto por irmãos professos 

temporários e perpétuos.1 Como irmãos, es-

tamos unidos pelo amor fraterno e pela vi-

vência obediente de nossas Constituições.2

Nossa missão: 

dar a conhecer 

Jesus Cristo

Membros do 

Instituto
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Os noviços, que iniciam sua vida no Institu-

to, se beneficiam de nosso patrimônio espi-

ritual, de nossa oração e do apoio fraterno.3

6 Reconhecemos e acolhemos todas 

as pessoas que se sentem atraídas por nos-

so carisma e se identificam como “maris-

tas”. Esse movimento do Espírito une todos 

os maristas de Champagnat em uma família 

carismática global.1

Nessa família carismática, como irmãos, 

contribuímos com alegria a riqueza de nos-

sa vida consagrada, criamos comunhão, 

oferecemos acompanhamento, comparti-

lhamos nossa espiritualidade e nossa vida 

comunitária, participamos na formação 

conjunta e em obras solidárias e promove-

mos a corresponsabilidade na vida e na mis-

são maristas.2

Nossa caminhada de comunhão com os 

leigos maristas constrói-se a partir do pró-

prio seguimento de Jesus, da mesma fé, do 

mesmo Evangelho e batismo. Nessa comu-

nhão, nossas identidades específicas se en-

riquecem e se fortalecem.3

Irmãos e leigos, 

maristas de 

Champagnat
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6.1 Como Instituto, e em nossas Uni-

dades Administrativas, discernimos a 

melhor maneira de apoiar o desenvol-

vimento de movimentos, como o Mo-

vimento Champagnat da Família Ma-

rista1 e outras entidades devidamente 

aprovadas, dotados de seus próprios 

estatutos e estruturas. Cada uma des-

sas organizações é responsável pela 

animação e coordenação de suas ativi-

dades e processos.

Em sua Unidade administrativa, os Su-

periores, com seu Conselho, podem 

acolher os compromissos pessoais 

com respeito à espiritualidade e mis-

são maristas, que algumas pessoas 

queiram contrair livremente e por um 

período determinado.2 Com solicitação 

prévia, também podem reconhecer al-

guma associação de leigos como uma 

expressão do carisma de São Marce-

lino Champagnat e, se for necessário, 

revogar tal reconhecimento.3

6.2 As pessoas que manifestam uma 

vivência significativa dos valores e vir-

tudes maristas podem ser afiliadas ao 
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Instituto, ou a uma Unidade Administra-

tiva. Oramos por essas pessoas e lhes 

oferecemos nosso apoio fraterno.

O Superior da Unidade Administrativa, 

com seu Conselho, pode conceder-lhes 

a afiliação à própria Unidade1 ou propor 

ao Superior-Geral, com seu Conselho, 

sua afiliação ao Instituto.2

7 O Instituto divide-se em Unidades 

Administrativas, chamadas Províncias, Vice-

-Províncias ou Distritos. Cada Unidade Ad-

ministrativa é formada por casas religiosas 

e obras associadas,1 e é governada e ani-

mada por um Superior com seu Conselho.2

Uma forte colaboração regional é também 

um meio para favorecer a vida e a missão do 

Instituto.3

8 Somos um Instituto internacional en-

carnado em diversas culturas.1 Nossa unida-

de se fundamenta na herança espiritual lega-

da por Marcelino Champagnat e transmitida 

pelos irmãos que continuaram sua obra.2

Estruturas 

a serviço 

da vida e da 

missão

Somos uma 

família global
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Essa unidade exige comunhão de oração, 

discernimento, testemunho de fraternidade 

e solidariedade internacionais, ação apos-

tólica global coordenada, e o serviço de au-

toridade em todos os níveis.3

9 A consagração religiosa nos une de 

maneira especial à Igreja e a seu mistério. No 

seio do povo de Deus e de nossa família caris-

mática, oferecemos o testemunho profético e 

alegre de uma vida totalmente dedicada a Deus 

e à humanidade.1 Fiéis ao carisma do Instituto, 

colaboramos na pastoral da Igreja local.2

Como Marcelino Champagnat, amamos e 

respeitamos profundamente o Papa, a quem, 

por obediência, reconhecemos como nossa 

autoridade suprema. Manifestamos nossa 

fé e cooperamos na unidade do Corpo de 

Cristo, esforçando-nos por viver de acordo 

com o magistério da Igreja.3

10 Por desejo expresso de São Marceli-

no, nosso amor fraterno se estende a todos 

os demais Institutos Religiosos.1

Irmãos em 

comunhão com a 

Igreja

Caminhando com 

outros Institutos 

Religiosos
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Compartilhamos um vínculo especial de 

unidade com os demais ramos da Socieda-

de de Maria.2 Juntos, contribuímos para ser 

um rosto mariano da Igreja para o mundo.3

Apoiamos, colaboramos e agimos em soli-

dariedade com outros Institutos Religiosos, 

especialmente com Institutos de Irmãos, 

com os quais temos muito em comum.4*

11 Nosso Instituto, dom do Espírito 

Santo à Igreja, é para o mundo uma graça 

sempre atual.1

Nossas comunidades, simples e fraternas, 

constituem um apelo a viver de acordo 

com o espírito das bem-aventuranças.2 O 

testemunho de nossa irmandade e serviço 

fraterno encoraja os que nos cercam, par-

ticularmente os jovens, a construir uma so-

ciedade mais justa, e revela a todos o senti-

do da existência humana.3

12 Nossas Constituições, aprovadas 

pela Santa Sé, orientam-nos no modo de 

vivermos nosso ser irmãos na Igreja, de 

Uma graça 

sempre atual

Constituições, 

aplicação do 

Evangelho
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acordo com o espírito e o coração de nosso 

Fundador.1 Consideramos as Constituições 

como a aplicação do Evangelho a nossa 

vida e um guia seguro para cumprirmos a 

vontade de Deus a nosso respeito.2

Por nossa profissão religiosa, nos compro-

metemos a vivê-las.3 Atentos à riqueza e 

aos apelos que contêm, nós as lemos com 

frequência em atitude de oração e discerni-

mento.

Aprovadas pela Santa Sé, sua autêntica in-

térprete, podem ser modificadas somente 

com sua autorização.4*

12.1 As Constituições podem ser modi-

ficadas somente por votação do Capí-

tulo Geral com uma maioria de dois ter-

ços de votos favoráveis. A modificação 

dos Estatutos, com exceção dos que 

tratam de prescrições do Direito Ca-

nônico, pode ser aprovada com maioria 

absoluta de votos pelo Capítulo Geral.*

12.2 No decorrer do ano, destinamos 

tempo para a leitura completa das 

Constituições e da Regra de Vida1 em 
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atitude de oração. Sendo possível, será 

feita em comunidade, conforme deci-

são comum.
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CAPÍTULO II

NOSSA IDENTIDADEDE
RELIGIOSOS IRMÃOS

Consagração como irmãos

13 Deus tem uma promessa de vida 

para toda a humanidade e nós somos par-

tícipes e companheiros na realização dessa 

missão de Deus.1

Ele nos chama pelo nome, nos conduz ao 

deserto e nos fala ao coração.2 Por seu Es-

pírito, Ele nos converte constantemente e 

acrescenta em nós o amor para nos confiar 

sua missão. Essa é a fonte de nossa consa-

gração, uma aliança de amor na qual Deus 

mesmo se entrega a nós, e nós a Ele.3

14 A ação amorosa de Deus1 nos con-

sagra como irmãos. Respondemos ofere-

cendo-nos a Ele pela profissão dos votos 

Aliança de amor

Consagrados 

como irmãos
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públicos de castidade, obediência e pobre-

za.2 Seguindo as pegadas de Jesus, quere-

mos continuar sua missão e ser um sinal de 

fraternidade para o mundo.3

Nossa consagração tem suas raízes na consa-

gração batismal e expressa nosso desejo de 

viver totalmente para Deus e para os outros.4

14.1 Renovamos nossa profissão reli-

giosa uma vez ao ano. 

15 Por nossa profissão pública de vo-

tos, feita com total liberdade perante a co-

munidade eclesial e aceita pelo Superior 

Maior, comprometemo-nos a viver as Cons-

tituições do Instituto. Esse nos acolhe como 

membros e nos oferece os meios para cres-

cermos em nossa vida e missão como ir-

mãos.1

Nos momentos de dificuldade e secura, en-

contramos conforto e apoio em nossos ir-

mãos, no amor de nossos familiares e ami-

gos e nos sacramentos da reconciliação e 

da eucaristia, que nos aproximam de Jesus, 

aquele que nos comprometemos seguir.2

Profissão no 

Instituto
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15.1 A Província proporciona aos ir-

mãos o que precisam. Garante sua 

formação humana, espiritual e profis-

sional, tanto inicial como permanente. 

Atende a suas necessidades em rela-

ção à saúde e segurança social.*

15.2 Irmãos, vestimo-nos com simplici-

dade, como expressão de nossa iden-

tidade de consagrados. Onde existe o 

costume, usamos a cruz marista e o há-

bito marista.

Nosso hábito é a batina com colarinho 

romano ou o rabat, o cordão e, para os 

professos perpétuos, o símbolo da cruz.

As Normas da Província estabelecem 

os detalhes.*

16 Consagrados como religiosos ir-

mãos, somos enviados, de modo especial, 

às crianças e jovens mais necessitados, 

“para tornar Jesus Cristo conhecido e ama-

do”.1 Nossa missão apostólica, em comu-

nhão com a Igreja, é parte da identidade de 

nossa família religiosa marista.2

Vocação na 

Igreja
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17 Fiéis a Marcelino Champagnat, e a 

exemplo dos primeiros irmãos, dedicamo-

-nos com paixão à missão que nos é confia-

da.1

Zelamos para que nossa ação apostólica 

emane sempre da união íntima com Deus, 

fortifique-a e a favoreça.2

Configuramos nossa vida em uma perspecti-

va mística e profética, que é um dos dons com 

que a vida consagrada enriquece a Igreja.3

A) CONSELHO EVANGÉLICO
     DE CASTIDADE

18 Optamos por viver em plenitude 

nossa existência humana no seguimento 

de Cristo, através da consagração.1 Nosso 

compromisso de celibato pelo Reino é me-

mória antecipada da ressurreição, e evoca a 

aliança de amor de Cristo com sua Igreja.2

19 Seguindo Jesus casto, compromete-

mo-nos a viver com um coração indiviso que 

observa a perfeita continência no celibato.1

Apaixonados 

pela missão

Seguindo as 

pegadas de 

Jesus Cristo

Viver com 

um coração 

indiviso
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Vivemos esse dom como experiência do 

terno amor de Deus conosco. Ao mesmo 

tempo, sentimo-nos impelidos a um amor 

universal e a sermos artesãos de comunhão 

pelo testemunho de nossa fraternidade, que 

é sinal do Reino.2

20 Nossa comunidade é o lugar mais 

próximo no qual vivemos e crescemos no 

amor universal a que nos comprometemos.1 

O amor a nossos irmãos é simples e cordial, 

atento para reconhecer suas qualidades e 

intuir suas dificuldades, humilde para com-

partilhar suas alegrias e generoso para nos 

dar a todos.2 Expressa-se também na aco-

lhida que oferecemos a quantos se aproxi-

mam de nós.3

21 Uma vida fraterna rica, calorosa e 

acolhedora nos ajuda em nosso desenvol-

vimento pessoal e na vivência madura de 

nossa castidade.1 Nos momentos de maior 

solidão, contamos com o apoio delicado e 

cordial de nossos irmãos.2 Sua amizade pro-

porciona alegria aos nossos corações e fa-

No seio da 

comunidade

Fraternidade, 

castidade e 

amizade
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vorece nosso equilíbrio emocional. O espírito 

de fé e confiança mútua facilitam a abertura, 

o diálogo e a interpelação fraterna.3

22 A castidade é um dom de Deus, sus-

tentada por nossa intimidade com o Senhor 

e nossa entrega aos outros. É uma graça 

que pedimos com humildade através da 

oração.1

Em Maria, buscamos inspiração e apoio.2 

Ao acolhê-la em nossa casa,3 aprendemos 

a amar todos, para nos converter em sinais 

vivos da ternura do Pai.4

No acompanhamento pessoal, procuramos 

obter o apoio mais adequado para crescer-

mos no amor e superarmos as dificuldades.5

23 Aprendemos a amar e a nos deixar 

amar como Jesus para crescer numa cas-

tidade fecunda e adulta. Vivemos positi-

vamente as renúncias de toda existência 

humana, e as que são próprias de nossa 

opção.1 Purificamos progressivamente os 

egoísmos que nos impedem de amar gra-

A castidade, 

dom de Deus

Um caminho 

fecundo
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tuitamente, aceitando e integrando as limi-

tações e feridas de nossa história pessoal, e 

assumindo os desafios que se apresentam 

nas diferentes etapas da vida.2

23.1 Para viver a castidade de um modo 

maduro e equilibrado, com uma ascese 

saudável, asseguramo-nos de:

1 levar a cabo uma educação psi-

cológica e uma formação nos do-

mínios da sexualidade, da afetivi-

dade e das relações humanas;

2 receber a formação necessária 

para trabalhar com a infância e a ju-

ventude, garantindo sua segurança;

3 viver nossas relações com inte-

gridade, abertura, honestidade e 

respeito. Nós nos mantemos aten-

tos para usar expressões de afeto 

e amizade que respeitem a digni-

dade e a liberdade das pessoas, 

assim como nossa condição de 

consagrados;

4 recorrer ao acompanhamento e 

à direção espiritual;
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5 agir com sabedoria e prudência 

na escolha de atividades de lazer, 

diversões e no uso das tecnologias 

de informação e de comunicação.

B) CONSELHO EVANGÉLICO DE OBE-
DIÊNCIA

24 Toda a existência de Jesus foi co-

munhão com a vontade do Pai, de quem 

tinha consciência de ser o Filho muito ama-

do.1 Essa vontade foi o alimento e susten-

to em sua vida e no cumprimento de sua 

missão. “Ele se fez obediente até a morte 

na cruz” (Fl 2,8). Como religiosos irmãos, 

procuramos tornar visível Jesus obediente, 

buscando e realizando, em tudo, a vontade 

do Pai.2*

25 Uma espiritualidade de discernimen-

to está no coração do conselho evangélico 

de obediência.

A contemplação de Jesus nos evangelhos 

é o exercício essencial que torna possível a 

tomada autêntica de decisões. Educa nos-

Seguindo 

os passos 

de Cristo 

obediente

Discernimento 

evangélico
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sos corações e nos guia para decidir o que 

nos aproxima de Deus.1

O costume da oração pessoal nos ajuda a 

conhecer Jesus e a fazer nosso o seu modo 

de discernir e tomar decisões.2

26 A indiferença espiritual é um compo-

nente essencial no exercício deste conse-

lho evangélico.

Para um bom discernimento, desenvolve-

mos uma total disposição de desapego em 

relação a qualquer coisa ou pessoa que en-

torpeça nossa capacidade de escuta da Pa-

lavra de Deus.

Com a ajuda da graça e de práticas ascéti-

cas, chegará o dia em que haverá uma uni-

dade entre o que Deus quer de nós, e o que 

nós queremos. A vontade de Deus se torna-

rá nossa própria vontade.*

27 O conselho evangélico de obediên-

cia, vivido com espírito de fé e amor no 

seguimento de Cristo, nos compromete a 

obedecer aos Superiores do Instituto quan-

Cultivo da 

liberdade

interior

Comprometidos 

na obediência
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do mandam algo em conformidade com as 

Constituições.*

27.1 Somente os Superiores Maiores, e 

em casos excepcionais, podem dar or-

dem formal em virtude do voto.*

27.2 Por motivos pastorais, e em caso 

de falta grave, o Superior Maior tem 

obrigação de prevenir o irmão com uma 

monição por escrito.*

28 Em nossa caminhada de busca e fi-

delidade à vontade de Deus, acolhemos li-

vremente uma série de mediações: obede-

cemos ao Papa, à hierarquia da Igreja, aos 

nossos Superiores e às nossas Constitui-

ções e Capítulos.1

Todos somos depositários do carisma do 

Fundador, devemos, por isso, praticar o dis-

cernimento pessoal e comunitário, assim 

como o diálogo fraterno, que nos ajudam a 

escutar Deus para o bem de nossa vida co-

munitária e da nossa missão.2

28.1 Na organização das obras de 

apostolado, agimos de acordo com o 

Mediação e 

escuta
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Bispo, conforme o Direito Canônico, 

e de acordo com o carisma e o Direito 

Próprio do Instituto.*

28.2 Não aceitamos, sem permissão do 

Provincial, cargos ou funções fora do 

Instituto.*

28.3 Mesmo se exercermos um aposto-

lado externo ao Instituto, dependemos 

de nossos Superiores e permanece-

mos sujeitos à disciplina do Instituto.*

C) CONSELHO EVANGÉLICO DE POBREZA

29 Cristo, em seu amor pela humanida-

de, sendo rico se esvaziou de si mesmo, fez-

-se pobre e convida-nos a sermos um, com 

Ele, em sua pobreza.1 Por amor a Jesus, se-

guimos os seus passos e aprendemos com 

Ele como viver plenamente nosso voto de 

pobreza na comunhão de bens, com espírito 

de desapego alegre e generoso.2

30 Vivemos a pobreza pessoal e comu-

nitária adotando um estilo de vida simples. 

Seguindo os 

passos de 

Cristo pobre

Viver a pobreza
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Evitamos o consumismo e praticamos o uso 

responsável dos recursos naturais.1 Apre-

ciamos as coisas pequenas da vida e nos 

sentimos solidários com todas as criaturas. 

Comprometemo-nos ativamente a cuidar 

do planeta, nossa casa comum.2

30.1 A comunidade avalia periodica-

mente o uso de seus bens e analisa seu 

estilo de vida e sua residência para ver 

em que medida testemunha a pobreza 

evangélica.*

30.2 Fiéis à tradição marista, e por es-

pírito de pobreza e solidariedade com 

os pobres, fazemos os pequenos tra-

balhos manuais que se apresentam em 

nossas casas.*

31 Em nossa atividade apostólica, tes-

temunhamos a importância da simplicidade 

própria de nosso carisma.1

Nesse espírito, compartilhamos o que so-

mos e o que temos, em particular nosso 

tempo.2

31.1 Tanto nas compras como nas 

Simplicidade 

de vida e 

missão
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construções, colocamos particular em-

penho em manter a simplicidade.*

32 Por fidelidade a Cristo e ao Funda-

dor,1 amamos os pobres: são abençoados 

por Deus e nos evangelizam.2

Nossa solidariedade com eles nos obriga a 

ser generosos, a nos esforçar para suprimir 

as causas de sua miséria e a nos libertar de 

todo preconceito, indiferença ou medo.3

Praticamos o uso evangélico de nossos 

bens e recursos, e compartilhamos gene-

rosamente com os mais empobrecidos.4 

Ficamos atentos para que nossas atitudes 

e estilo de vida não os ofendam ou escan-

dalizem.5

Como educadores e evangelizadores, tra-

balhamos com os jovens na promoção da 

justiça, da paz e da integridade da criação.6

32.1 Damos preferência aos empobre-

cidos, qualquer que seja nosso lugar 

de missão e nosso trabalho apostólico. 

Buscamos oportunidades para estar 

em contato pessoal com eles. Dessa 

Evangelizados 

pelos pobres
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forma, compartilhamos e compreen-

demos a realidade cotidiana de suas 

vidas.*

32.2 No início de seu mandato, o Pro-

vincial, com o seu Conselho, estabele-

ce um plano para continuar e ampliar, 

sempre que for possível, o que a Pro-

víncia faz em favor dos necessitados.

Comunica esse plano ao Superior-Ge-

ral. Além disso, avalia a aplicação das 

Normas provinciais relativas à prática 

da pobreza.*

32.3 Ao elaborar o orçamento anual, a 

comunidade prevê o montante destina-

do aos pobres, em conformidade com 

as diretrizes do Provincial.

Esforça-se também para encontrar o 

modo de aumentar esse montante, pri-

vando-se de coisas úteis, ou, inclusive, 

necessárias.*

33 Pelo conselho evangélico de pobre-

za, comprometemo-nos a levar uma vida 

pobre em espírito e de fato, visivelmente só-

Um caminho de 

desprendimento
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bria e desprendida das riquezas terrenas.1 

Renunciamos a usar e dispor do dinheiro ou 

de qualquer outro bem material de algum 

valor sem a devida autorização.2

Como irmãos, podemos manter a proprie-

dade de nossos bens, a capacidade de ad-

quirir outros e a de acrescentar ao patrimô-

nio o que esse possa produzir, entretanto 

transferimos a outros sua administração. 

Também podemos renunciar ao nosso pa-

trimônio com a permissão dos Superiores.3*

33.1 No uso do dinheiro, agimos de 

acordo com o estabelecido nas Nor-

mas da Província. Periodicamente, 

prestamos conta do dinheiro posto à 

nossa disposição.*

33.2 Para fazer uso de um presente, em 

dinheiro ou em espécie, necessitamos 

da autorização do Animador de Comu-

nidade.*

33.3 Antes da profissão, o noviço cede 

a administração de seus bens a quem 

desejar e disporá livremente do seu uso 

e usufruto.*
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33.4 Antes da profissão perpétua, fa-

zemos um testamento que seja válido 

perante o direito civil.*

33.5 Para modificar esses atos, é ne-

cessária a permissão do Provincial ou, 

em caso de urgência, do Animador de 

Comunidade.*

33.6 Tudo o que adquirimos por nosso 

trabalho, ou por ser membro do Institu-

to, e o que recebemos a título de apo-

sentadorias, subvenções, seguros, sa-

lários ou benefícios sociais, pertence 

ao Instituto.*

33.7 O que recebemos por direitos au-

torais pertence ao Instituto. As Normas 

da Província, segundo a legislação do 

país, regulamentam o que se refere a 

esses direitos.*

33.8 Dez anos após a profissão perpé-

tua, podemos renunciar ao nosso patri-

mônio. Para tanto, fazemos o pedido ao 

Provincial que, com seu parecer e o de 

seu Conselho, transmite-o ao Superior-

-Geral, a quem compete decidir.*
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33.9 Não podemos aceitar a adminis-

tração de bens pertencentes a outras 

pessoas físicas, ou entidades legais, 

sem autorização do Provincial. Igual-

mente, não podemos ser avalistas, 

mesmo sendo com nossos próprios 

bens.*

33.10 Recusamos as ofertas que nos 

fazem a título pessoal, como objetos 

de valor, viagens e permanências fora 

da comunidade. Mesmo que não impli-

quem custos para a comunidade, po-

dem prejudicar a vida fraterna e o tes-

temunho de pobreza.

33.11 O Capítulo Provincial estabelece-

rá normas relativas ao uso do dinheiro 

que, por diferentes necessidades (estu-

dos, viagens, férias), é entregue aos ir-

mãos. Determinará também as normas 

relativas aos objetos de uso pessoal.1

Poderá estabelecer, igualmente, outras 

normas para a prática da pobreza, levan-

do em consideração as situações locais. 

Nesse caso, o Provincial com seu Con-

selho consultará o Superior-Geral.2*
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CAPÍTULO III

NOSSA VIDA COMO IRMÃOS

Vida no Instituto

34 O amor de Deus derramado em nos-

sos corações1 frutifica em nossa vida de ir-

mãos, principalmente nas três dimensões: 

a relação fraterna em comunidade, a espi-

ritualidade apostólica marista2 e nossa mis-

são a serviço da Igreja.

São aspectos essenciais do sonho de Mar-

celino e dos irmãos que o sucederam. Nós 

nos esforçamos por vivê-los de modo inte-

grado, como resposta coerente e fecunda.3

Essas três dimensões se alimentam mutua-

mente e nos levam à maturidade e à integri-

dade de nossa vida.4

Por meio delas, tornamo-nos uma presença 

de Maria no mundo de hoje.

Uma vida 

unificada
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A) VIDA FRATERNA EM COMUNIDADE

35 O amor trinitário é a fonte de toda 

vida comunitária.1 Respondemos ao chama-

do de Cristo vivendo em união em uma co-

munidade de consagrados.2

Como a primeira comunidade em Pente-

costes, reconhecemos que Maria está co-

nosco.3 Sua presença nos convoca a viver 

a fraternidade marista e nos ajuda a com-

preender que formamos a comunidade de 

Jesus.4 Em torno de Maria, vamos cons-

truindo uma Igreja com rosto mariano.5

36 Vivemos nossa fraternidade inspira-

dos no espírito de família do Fundador e dos 

primeiros irmãos,1 fazendo com que seu de-

sejo em relação a nós se realize: “Amem-se 

uns aos outros como Jesus Cristo os amou. 

Que não haja entre vocês senão um só cora-

ção e um mesmo espírito”.2

Nossas comunidades, como a de La Valla, 

são lares que ajudam cada membro a cen-

trar sua vida em Jesus e a crescer no amor 

fraterno. Assim, a comunidade marista vai 

Com Maria, 

formamos a 

comunidade 

de Jesus

Comunidade 

ao estilo 

de nossas 

origens
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se transformando em um espaço de amiza-

de, simplicidade, acolhida e vida evangélica 

a serviço da missão.3

36.1 Para alimentar o espírito de família:

1 vivemos nossas relações frater-

nas com alegria, respeito mútuo e 

cordialidade;

2 oferecemos acolhida afetuosa 

aos coirmãos da Província e do 

Instituto bem como aos nossos fa-

miliares e leigos maristas;

3 manifestamos nosso sentido de 

fraternidade nas festas de família: 

aniversários, celebrações jubila-

res, encontros provinciais;

4 dedicamos prazerosamente al-

gum tempo para trabalhos de lim-

peza e manutenção da residência 

ou da propriedade;

5 participamos em atividades e em 

momentos de lazer comunitários.*

36.2 As comunidades nas quais con-

vivem irmãos e leigos são espaços de 
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mútuo enriquecimento e compromisso 

comum para viver o Evangelho e o ca-

risma.*

37 O Animador de Comunidade,1 com 

sua presença atenta e disponível, providen-

cia os meios para que a comunidade viva 

unida, cada irmão sinta o apoio dos demais, 

favoreça um clima de ajuda e entendimento 

mútuos, e se viva uma espiritualidade que 

situe Cristo e a paixão pelo Reino no centro 

da própria comunidade.2

O Animador de Comunidade promove tam-

bém a unidade com a Província e com o Ins-

tituto.3

37.1 O diálogo fraterno com o Animador 

de Comunidade favorece a compreen-

são e a harmonia na comunidade; é fa-

tor de estímulo e crescimento humano e 

espiritual. Periodicamente, o Animador 

terá um diálogo com cada irmão.*

38 A comunidade, a exemplo do Fun-

dador, considera o irmão enfermo como 

O Animador de 

Comunidade

Cuidado do 

irmão enfermo
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“fonte de bênçãos”.1 Mostra-se solícita com 

o irmão que chega ao final de sua vida.2 Do 

mesmo modo, reza com frequência pelos 

falecidos do Instituto.3

38.1 Todos os irmãos, especialmente 

os Animadores de Comunidade, mos-

tram-se bondosos e pacientes com os 

irmãos enfermos. Eles os visitam, os 

animam e rezam por eles.

A comunidade está atenta para ofere-

cer a ajuda do sacramento da unção 

dos enfermos a seus membros idosos 

ou doentes. Esses, por sua vez, aco-

lhem essa graça com fé, e abandonan-

do-se à vontade de Deus.

38.2 Na morte do Superior-Geral ou de 

um antigo Superior-Geral, cada comu-

nidade do Instituto mandará celebrar a 

eucaristia e recitará o ofício dos defun-

tos, ou outra oração apropriada.

38.3 Na morte de um noviço ou de um 

irmão, cada comunidade da Província 

mandará celebrar uma missa e rezará o 

ofício dos defuntos.

COSTITUZIONE_PT_DEF.indd   49COSTITUZIONE_PT_DEF.indd   49 31/05/21   09:1631/05/21   09:16



50

38.4 Na morte dos pais de um irmão, 

sua comunidade mandará celebrar uma 

missa e rezará o ofício dos defuntos.

38.5 Durante o retiro anual, celebramos 

uma missa para os falecidos e rezamos 

o ofício dos defuntos: irmãos, pais dos 

irmãos, afiliados, antigos alunos, cola-

boradores e benfeitores.

38.6 Os sufrágios em favor dos defun-

tos podem ser aumentados pelo Provin-

cial, de acordo com os costumes locais.

39 Nossa primeira missão é sermos ir-

mãos e construirmos fraternidade.1 Pelo 

testemunho profético de amor fraterno de 

consagrados, convertemo-nos em memó-

ria viva de Jesus Cristo e de seu Evangelho 

para a Igreja e para o mundo.2

A comunidade marista, comprometida em 

diversos ministérios, considera como seu 

o trabalho apostólico de cada irmão. Por 

sua vez, seja qual for nosso serviço, como 

irmãos nos integramos plenamente à vida e 

à missão da comunidade.3

Ser irmãos, 

nossa 

primeira 

missão
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39.1 O projeto comunitário é um meio 

importante para construir a comuni-

dade marista. Ele permite exercer a 

corresponsabilidade na busca pelo 

cumprimento da vontade de Deus. O 

Capítulo Provincial decide sobre sua 

obrigatoriedade ou, se for o caso, indi-

ca o modo de substituí-lo.1

Esse projeto refere-se a determinados 

pontos das Constituições em relação 

com a situação concreta da comunida-

de e as prioridades da Província e do 

Instituto. O projeto contempla também 

a relação da comunidade com a Igreja 

local e a participação na vida do entor-

no, assim como a sua responsabilidade 

pelo cuidado do planeta, nossa casa 

comum.

Por fidelidade à nossa missão, no pro-

jeto avaliamos se as atividades apos-

tólicas da comunidade respeitam sufi-

cientemente a preferência do Fundador 

pelos mais necessitados.

O projeto deve ser aprovado pelo Pro-

vincial.2
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40 A reunião comunitária é um meio pri-

vilegiado para construir comunidade e para 

o crescimento humano e espiritual de cada 

irmão. Compartilhamos com nossos irmãos 

o melhor de nós mesmos: a experiência de 

Deus, a vida, a missão e a caminhada comu-

nitária, nossas fragilidades, nossas alegrias 

e tristezas.*

40.1 A comunidade reconhece a impor-

tância da reunião comunitária e deter-

mina sua periodicidade.

40.2 Esforçamo-nos para estar presen-

tes nos diferentes encontros que nos 

permitem estar juntos e nos fortalecer 

como comunidade, especialmente nas 

refeições comunitárias.*

41 Vivemos em harmonia conosco 

mesmos, com nossos irmãos e com a cria-

ção, conscientes de que Deus habita em 

tudo e é a fonte de nosso ser.1

Inspirados por Jesus, ajudamo-nos mutua-

mente a viver o momento presente e a “su-

perar a ansiedade doentia que nos torna 

Comunicação 

de vida

Uma vida em 

harmonia
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superficiais, agressivos e consumistas con-

tumazes”.2

Cultivamos o silêncio que nos concentra em 

nossa própria interioridade e na acolhida 

sincera aos irmãos. O silêncio proporciona 

profundidade à nossa comunicação e cria o 

ambiente necessário para a oração, o traba-

lho e o descanso.3

41.1 Determinamos em comunidade os 

momentos de silêncio para favorecer a 

vida interior e o respeito aos demais.

Determinamos, também, com o devido 

discernimento, o uso dos meios de co-

municação social.*

41.2 As férias são um tempo propício 

para refazer nossas forças e estreitar 

nossa união fraterna. A comunidade 

organiza esse período segundo as Nor-

mas da Província e reserva alguns dias 

para serem passados juntos.*

41.3 As visitas de família são regidas 

pelas Normas da Província, levando em 

consideração a diversidade de cultu-
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ras, o tipo de comunidade e as exigên-

cias da vida religiosa marista.*

42 Por nossa opção de vida, moramos 

na residência da comunidade. Asseguramos 

que nossa casa responda às necessidades 

da vida em comum e permita a privacidade e 

reserva adequadas, considerando o caráter 

e missão de nosso Instituto. Uma parte de 

nossas residências é reservada à comuni-

dade para preservar a intimidade necessá-

ria à vida fraterna.*

42.1 Por justa razão, o Provincial, com o 

consentimento de seu Conselho, pode 

conceder a um irmão autorização de 

ausência prolongada da comunidade 

até por um ano. Não concederá por mais 

tempo a não ser por motivos de saúde, 

estudos ou para exercer o apostolado 

em nome do Instituto. Para prorrogá-la, 

apresentará o caso à Santa Sé, a quem 

corresponde conceder a outorga.*

43 Cultivamos a acolhida atenta e cor-

dial para receber as pessoas que nos visi-

Nosso lar

Hospitalidade 

e abertura
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tam, de modo especial as famílias dos ir-

mãos, os jovens e os leigos maristas.*

43.1 Decidimos, de comum acordo, a 

maneira de acolher as pessoas na co-

munidade. Convidamos nossos hós-

pedes a compartilharem nossa vida de 

oração e de fraternidade.*

43.2 Organizamo-nos de tal maneira 

que fiquem garantidos os tempos in-

dispensáveis para uma vida comunitá-

ria equilibrada.*

B) CULTIVO DA ESPIRITUALIDADE

44 Jesus, em diálogo com o Pai, ensi-

na-nos a escutar Deus e a responder-lhe. 

Manifesta a Ele seus anseios e amor, seu 

louvor e gratidão, sua angústia e alegria no 

Espírito,1 e mostra-nos quão profundamen-

te Deus se comove pelas necessidades e 

pelos sofrimentos das pessoas.2 Essa atitu-

de perante a vida, tecida de amor por Deus 

e compaixão pela humanidade, inspira, cada 

dia, nossa maneira de viver a espiritualida-

de.3

Unidos na 

oração de 

Cristo
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45 Nós, irmãos, vivemos em busca do 

Deus vivo.1 Nossa oração não se limita aos 

exercícios de piedade, nem se identifica uni-

camente com o trabalho apostólico. Nossa 

espiritualidade está alicerçada na presen-

ça e na comunhão com Deus, que se torna 

mais perceptível quando interagimos com 

os outros.2

Maria, bem-aventurada por escutar a Pala-

vra e colocá-la em prática, é nosso modelo 

de espiritualidade.3

Como Marcelino, estamos atentos para re-

conhecer a presença de Deus e para com-

provar seu amor nos acontecimentos de 

nossa vida.4

45.1 A oração é uma necessidade vital 

para o religioso consagrado. Cada um é 

o primeiro responsável por sua oração 

pessoal e corresponsável pela oração 

comunitária.*

46 Vivemos a eucaristia como celebra-

ção antecipada do sonho de Deus para a 

humanidade: congregarmo-nos todos no 

Viver na 

presença de 

Deus

Em torno 

da mesa do 

Senhor
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banquete do Reino.1 Cada vez que nos reu-

nimos para esse encontro com Jesus Cris-

to, celebramos, comunitariamente, nossa fé, 

que se alimenta da Palavra, do pão da euca-

ristia e do testemunho cotidiano de carida-

de.2 Assim, como “corpo de Cristo”, somos 

enviados à vida, para sermos sinal e sacra-

mento de fraternidade.3

46.1 A eucaristia é o coração de nossa 

vida consagrada. Onde é possível, nós a 

celebramos diariamente. Quando isso não 

for possível, se as circunstâncias o permi-

tem, celebramos uma liturgia da Palavra.*

46.2 Na medida do possível, aos do-

mingos, participamos de uma eucaris-

tia na Igreja local, manifestando nossa 

unidade com o povo de Deus junto com 

Cristo ressuscitado.*

47 Quando nos reunimos em oração na 

comunidade, experimentamos a presença 

de Jesus em nosso meio.1

Fazemos nossa a atitude contemplativa de 

Jesus e, ao rezar com Ele, expressamos ao 

Orar com o 

povo de Deus
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Pai nosso louvor e intercessão pela huma-

nidade.2 Rezamos com as Sagradas Escritu-

ras, especialmente com os Salmos, que nu-

triram a própria oração de Jesus, a Liturgia 

das Horas, ou outra forma de oração inspi-

rada na Palavra e na vida.3

47.1 A comunidade organiza de modo 

responsável e criativo sua vida de ora-

ção, de modo particular a oração coti-

diana da manhã e da tarde/noite.

47.2 Convidamos e acolhemos, em 

nossa oração, os que partilham conos-

co vida e missão.

Nossa espiritualidade se enriquece as-

sim pelos vários modos de nos encon-

trarmos com Deus.*

47.3 Em cada residência há um orató-

rio. É o lugar habitual para a oração co-

munitária, e a presença eucarística o 

torna centro da comunidade.*

48 Na meditação, cultivamos o silêncio 

interior que nos permite escutar Deus no 

mais íntimo de nós mesmos.1

Silêncio e 

contemplação
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Aprendemos a contemplar a Palavra de 

Deus, a criação, nossa própria história, as 

pessoas e os acontecimentos. Na contem-

plação, aprendemos o que precisamos para 

viver com amor e integridade.2

48.1 Diariamente, dedicamos pelo me-

nos meia hora à meditação e à contem-

plação em silêncio.*

49 Vivemos em contínua conversão do 

coração em relação a tudo o que nos impe-

de ser de Deus.1

Reconciliamo-nos como pessoas e enquan-

to comunidade para dar maior visibilidade 

a nossa experiência de sermos filhos e ir-

mãos.2

Cultivamos a leitura espiritual, o acompa-

nhamento pessoal e os dias de retiro para 

aprofundar e revitalizar nosso crescimento 

no Espírito.3

49.1 Valorizamos, de maneira especial, 

a Lectio Divina, a oração pessoal, a as-

cese interior, a revisão do dia e a cele-

bração da reconciliação.*

Conversão do 

coração
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49.2 Celebramos, periodicamente, em 

comunidade, o sacramento da recon-

ciliação, como um espaço privilegia-

do para experienciar a misericórdia de 

Deus com nossa debilidade.*

49.3 Cada irmão, em seu projeto pes-

soal, e a comunidade, no projeto co-

munitário, reservam semanalmente 

espaços de qualidade para a leitura e o 

estudo, em vista da formação espiritual 

e pastoral.*

49.4 Seguindo a tradição do Instituto, 

no final do ano e em outros momentos 

significativos, reservamos um período 

para a revisão e a ação de graças.*

49.5 Anualmente, fazemos retiro espi-

ritual de uma semana, segundo as in-

dicações do Provincial. A comunidade 

ou a Província estabelecem os dias de 

recolhimento durante o ano.*

49.6 Compartilhamos nossa experiên-

cia de Deus em nossa própria comuni-

dade e com outros membros da família 

marista e da comunidade eclesial.*
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50 A exemplo de Marcelino Champag-

nat, recorremos a Maria como o filho recorre 

a sua mãe.1 Inspiramo-nos nela, nossa irmã 

na fé, para viver nossa caminhada de discí-

pulos de Jesus.2

Nutrimo-nos de seu espírito através da ora-

ção e do estudo da Mariologia.3

Agradecemos a Deus o dom da vida e o ca-

risma do Padre Champagnat.4 Nosso amor 

pelo Fundador estende-se aos irmãos que 

nos precederam e a todos os membros e 

obras do Instituto e da Família Marista.5

50.1 Iniciamos o dia com o canto da Sal-

ve Regina ou outra saudação mariana, e 

motivamos a oração a partir de algum 

texto marista e recordando as datas im-

portantes do Instituto, os aniversários 

de nossos irmãos vivos ou falecidos.*

50.2 Diariamente, louvamos a Mãe de 

Deus com o rosário ou outra oração 

mariana.*

50.3 Preparamos as festas marianas 

de acordo com o espírito litúrgico, em 

Com Marcelino, 

na escuta de 

Maria
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particular a Assunção, festa patronal do 

Instituto.

Celebramos também São José, primei-

ro patrono do Instituto e pedimos a ele 

que nos faça partícipes de seu amor a 

Jesus e Maria.*

50.4 Celebramos o mês de Maria em 

comunidade e, sendo possível, com os 

alunos e jovens com quem trabalha-

mos, com os membros da família ma-

rista e outros fiéis.*

50.5 O dia 6 de junho, festa de São Mar-

celino Champagnat, é uma excelente 

ocasião para promovermos o conhe-

cimento de sua pessoa e de sua obra. 

Sendo possível, celebramos a festa 

com nossos alunos, com jovens, com 

todos aqueles com quem partilhamos 

vida e missão, com os membros dos 

outros Institutos Maristas e com a co-

munidade eclesial.*

50.6 No dia 2 de janeiro, recordamos 

o aniversário de nossa fundação agra-

decendo o dom que o Instituto é para 
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a Igreja e também o dom de nossa vo-

cação.*

50.7 Recordamo-nos dos irmãos que 

são modelos de santidade para nós 

pelo testemunho de sua vida de fé e 

paixão evangélica.*

C) ENVIADOS EM MISSÃO

51 Jesus, enviado do Pai, é fonte e mo-

delo de toda missão.1 Pela encarnação, faz-

-se solidário com cada ser humano.2 Consa-

grado e guiado pelo Espírito Santo, anuncia 

a Boa Nova do Reino.3 Faz-se servidor de 

seus irmãos e irmãs até a entrega total de 

sua vida.4

O Espírito, enviado pelo Pai e o Filho, é a fon-

te de nossa energia e criatividade, como co-

laboradores na missão divina de dar vida e 

amor à humanidade.5

Pelo batismo e confirmação, todos os cris-

tãos somos chamados, na qualidade de 

discípulos missionários, a seguir Cristo e a 

participar de sua missão.6

Jesus, o 

enviado do Pai
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52 O Padre Champagnat, confiando em 

Maria,1 encarna uma paixão evangélica que 

consegue dar respostas adequadas aos 

problemas das crianças e dos jovens.2

Como irmãos, em comunhão com os leigos 

maristas, animados por uma paixão apos-

tólica semelhante à de Marcelino, participa-

mos da missão de Deus para responder às 

necessidades de nosso mundo atual.3

A presença, o exemplo e o amor são ele-

mentos-chave de nosso estilo educativo.4

52.1 O Capítulo Provincial discerne a 

quais necessidades da Igreja local a 

Província pode atender. Cabe ao Pro-

vincial com seu Conselho a tomada de 

decisões oportunas.*

53 Suscitado pelo Espírito, nosso Insti-

tuto é enviado pela Igreja para evangelizar 

os jovens, especialmente os mais abando-

nados, pela educação e por outros serviços 

pastorais e sociais.1

As comunidades maristas, enviadas pelo 

Instituto, realizam sua missão em comunhão 

Marcelino 

Champagnat, 

apaixonado 

pela missão

Enviados para 

evangelizar 

educando
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com os pastores da Igreja local e em cola-

boração com outras pessoas e instituições 

comprometidas no serviço dos jovens.2

53.1 Para fundar uma casa, os Superio-

res precisam ter o prévio consentimen-

to por escrito do Bispo diocesano.*

53.2 Para fechar uma casa, é necessá-

rio consultar previamente o Bispo da 

diocese.*

53.3 Por ocasião de suas visitas às co-

munidades, o Provincial entra em con-

tato com os responsáveis pela Igreja 

local.*

54 Nosso apostolado é comunitário. A 

fraternidade que vivemos já é um sinal da 

mensagem que anunciamos.1 A cordialida-

de alegre e cheia de esperança de nossa 

comunidade anima os jovens a escutar a 

voz de Jesus e a comprometer-se em seu 

seguimento.2

54.1 Em nossas propostas evange-

lizadoras, levamos em consideração 

que os questionamentos e aspirações 

Nossa 

fraternidade, 

dom que 

entregamos
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daqueles a quem servimos, sua lingua-

gem e os símbolos de sua cultura são 

caminhos abertos para a mensagem 

evangélica.*

54.2 Por fidelidade à tradição marista, 

asseguramos aos jovens a catequese 

mariana. Apresentamos Maria como 

inspiração e estímulo em suas vidas.*

55 Aberto a qualquer apostolado, em 

consonância com o carisma fundacional, 

nosso Instituto faz da evangelização e do 

anúncio da Palavra o centro e a prioridade 

de sua atividade apostólica.*

55.1 Às crianças e jovens que nos são 

confiados oferecemos educação in-

tegral e sólida cultura religiosa, aberta 

ao diálogo e à interioridade. Aos que 

iniciam seu itinerário de fé, oferecemos 

uma educação católica, os introduzi-

mos na descoberta e na vivência do 

Evangelho e na vida sacramental, e os 

ajudamos a inserir-se numa comunida-

de eclesial.*

Evangelizadores 

entre os jovens
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55.2 Para responder às necessidades 

da Igreja local, o Instituto colabora, se-

gundo suas possibilidades, na forma-

ção de agentes de pastoral juvenil, ca-

tequistas e professores cristãos.*

55.3 Os irmãos que trabalham nos 

meios de comunicação social aprovei-

tam as ocasiões que se apresentam 

para anunciar a Boa Nova de Jesus 

Cristo. No desempenho dessa incum-

bência respeitam o prescrito pelo Direi-

to Canônico.*

56 Todos nós, irmãos, entregamo-nos 

generosamente pelo Reino, comprometi-

dos em instituições educativas e em obras 

ou projetos a serviço das crianças e jovens, 

especialmente dos excluídos ou dos mais 

vulneráveis.*

56.1 O irmão que trabalha em uma obra 

que não pertence ao Instituto manifes-

ta-se como testemunha de Jesus Cris-

to pela qualidade de sua vida e serviço. 

Seu compromisso profissional sempre 

Especialmente 

os mais 

excluídos e 

vulneráveis
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procura harmonizar-se com sua condi-

ção de religioso marista.*

57 Sejam quais forem nossas funções, 

idade ou saúde, todos os irmãos estamos 

comprometidos na missão confiada ao 

Instituto com nossa oração, trabalho e tes-

temunho alegre de nossa vida.1 Esse com-

promisso inclui o apoio que oferecemos a 

quantos participam na missão marista.2

57.1 Os irmãos que concluem sua ati-

vidade profissional são convidados a 

continuar contribuindo na missão ma-

rista, ou em outras formas de compro-

misso de acordo com suas capacida-

des. Discernem essas atividades com 

o Provincial e as integram no projeto 

comunitário.*

58 As obras educativas maristas ofe-

recem à sociedade um projeto educativo 

inovador e inclusivo que ajuda os jovens a 

crescerem como “bons cristãos e virtuosos 

cidadãos”.1 Esse projeto harmoniza fé, cul-

tura e vida, apresentando o saber como um 

Todos, 

testemunhas na 

missão

Nosso projeto 

educativo 

marista
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compromisso de serviço, e a cultura como 

um meio de comunhão entre as pessoas.

Nossas obras educativas, abertas a toda 

família que aceita nosso projeto educativo, 

promovem o diálogo entre as pessoas de 

diferentes culturas e crenças.2*

58.1 Nossos documentos “Missão Edu-

cativa Marista” e “Evangelizadores Entre 

os Jovens” desenvolvem e atualizam o 

espírito, as metas e os itinerários de nos-

so projeto educativo e evangelizador.*

58.2 Ajudamos os jovens a desenvol-

ver capacidades de reflexão e discerni-

mento, para crescerem como pessoas 

comprometidas e sensíveis frente aos 

novos desafios que vive nosso mundo.

Para fornecer-lhes respostas, nossos 

programas educativos e evangelizado-

res promovem principalmente: o cultivo 

da interioridade, o desenvolvimento da 

espiritualidade, a busca do sentido da 

vida, o compromisso com a solidarie-

dade, a justiça, a paz e o cuidado com 

a criação.*

COSTITUZIONE_PT_DEF.indd   69COSTITUZIONE_PT_DEF.indd   69 31/05/21   09:1631/05/21   09:16



70

59 A sensibilidade de Marcelino Cham-

pagnat frente às necessidades e sofrimen-

tos das crianças de seu tempo nos anima a 

responder aos desafios emergentes que a 

humanidade enfrenta hoje.1

Por essa razão, promovemos e defendemos 

os direitos das crianças e dos jovens em to-

dos os âmbitos de nosso Instituto. Com ou-

tras organizações, defendemos esses direi-

tos em organismos internacionais, Estados 

e outras instituições públicas ou privadas 

comprometidas com a dignidade e o bem-

-estar da infância e da juventude.2

Fazemos de todas as nossas casas, dos 

centros educativos e das obras sociais, am-

bientes seguros nos quais crianças, jovens 

e adultos, em situação de vulnerabilidade, 

se sintam sempre respeitados.3

59.1 Nossos centros educativos e 

obras sociais que atendem crianças e 

jovens são o primeiro campo de defesa, 

proteção e promoção de seus direitos.

59.2 Cada Unidade Administrativa deve 

ter uma política de proteção às crian-

Comprometidos 

com as crianças 

e jovens e seus 

direitos
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ças que se ajuste à legislação nacional 

e internacional e às normas da Igreja.

Essa política abrange tanto a vida e o 

trabalho dos irmãos como todas as 

obras e programas que estão, de algu-

ma forma, sob a responsabilidade do 

Instituto Marista.

A política detalha as ações para a preven-

ção de toda sorte de abusos e os proce-

dimentos para acolher as denúncias e 

investigá-las de maneira adequada.

Acolhemos decididamente, com com-

paixão, justiça e dignidade, todas as 

vítimas de abuso em instituições maris-

tas.*

59.3 Empoderamos as crianças e os 

jovens, através da educação, para que 

exerçam seus direitos e coloquem em 

prática suas responsabilidades.*

59.4 Avaliamos, periodicamente, nos-

sas práticas educativas e nossas políti-

cas de proteção das crianças, para que 

sejam tratadas como sujeitos de direi-

tos e responsabilidades.*
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60 Contemplamos o mundo através dos 

olhos das crianças e dos jovens empobre-

cidos.1 Mantemo-nos atentos e disponíveis 

para ir a novos campos de missão junto aos 

mais vulneráveis dentre eles.2

60.1 Como Maristas, cooperamos com 

outras instituições para atender às ne-

cessidades das crianças e jovens em 

situações de crise derivadas de guer-

ras, conflitos sociais ou desastres na-

turais, tais como refugiados, migrantes 

e atingidos por calamidades.*

60.2 Em solidariedade com as pessoas 

a quem servimos na missão, permane-

cemos a seu lado em situações de crise 

ou convulsão social.

61 Inspirados no coração missionário 

de Marcelino que afirmava: “Todas as dio-

ceses do mundo entram em nossos planos”, 

renovamos continuamente o dinamismo 

missionário de nossa vocação.*

Maristas

em saída

Um coração 

missionário
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61.1 Cada Província fomenta o espírito 

missionário entre seus membros.

Para isso, facilita aos que sentem esse 

chamado para que possam estar dis-

poníveis para novos projetos missioná-

rios da região ou do Instituto, oferecen-

do-lhes a formação adequada.*

61.2 Como Maristas, desejamos cres-

cer em disponibilidade global, abertos 

para ir além dos horizontes habituais 

de nossas Unidades Administrativas e 

Regiões e comprometidos na colabo-

ração internacional para a missão.*

61.3 Como Maristas, desejamos que a 

interculturalidade se amplie entre nós.

Nossas comunidades, particularmen-

te as missionárias, estão chamadas a 

encarnar-se em seu contexto local e se 

esforçam por cultivar o diálogo entre as 

culturas e religiões, bem como a valori-

zar a diversidade.*
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CAPÍTULO IV

NOSSO CAMINHO COMO IRMÃOS

Formação marista e pertença

62 A formação desempenha um papel 

fundamental para sustentar e desenvolver a 

vitalidade do Instituto.

O objetivo da formação marista, desde o iní-

cio, e ao longo de toda a vida, é formar ho-

mens que:

1 atinjam a plena maturidade em Cristo, se-

guindo Jesus como Maria;1

2 consagrem livremente suas vidas a Deus,2 

vivendo em comunidades apostólicas, e 

disponíveis a serviço da missão global con-

fiada ao Instituto.

Sob a ação do Espírito Santo e com o acom-

panhamento de formadores bem prepara-

dos,3 cada um é o principal artífice de sua 

própria formação.4

Propósito 

da formação 

marista
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Os Superiores Maiores do Instituto5 são os 

primeiros responsáveis por toda a formação 

marista.

63 Nossa formação, como irmãos, dura 

toda a vida. É um caminho de graça, conver-

são e crescimento rumo à santidade, levan-

do à plenitude o mandato de amar Deus e o 

próximo.1

São elementos necessários a todo proces-

so formativo: a liberdade pessoal, a colabo-

ração responsável e o discernimento comu-

nitário.2

Na formação inicial ou permanente, são ofe-

recidos a cada candidato, ou a cada irmão, 

processos e itinerários de formação ade-

quados e devidamente personalizados.

Durante nossa caminhada vocacional, rea-

lizamos experiências de formação conjunta 

com leigos maristas para reforçar nossos 

laços de comunhão, compartilhar a vitalida-

de do carisma de Champagnat, e aprofun-

dar nossa vocação cristã comum em nos-

sas identidades específicas.3

Itinerários e 

processos
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63.1 Na sua Unidade Administrativa, o 

Provincial acompanha o desenvolvi-

mento e a avaliação de um plano sis-

temático, bem coordenado e integrado 

de pastoral vocacional e de formação 

inicial e permanente.*

63.2 Os responsáveis pela formação 

elaboram programas adaptados à cul-

tura, às necessidades e às circunstân-

cias pessoais. Esses programas são 

abertos e flexíveis e refletem as priori-

dades do Instituto e da Unidade Admi-

nistrativa.

Como Instituto global, é importante pla-

nejar para que, em algum momento do 

processo de formação, todos se envol-

vam em experiências maristas interna-

cionais e interculturais.

63.3 Os Superiores Maiores apoiam a 

realização de programas de formação 

conjunta para os candidatos à vida de 

irmãos ou de leigos maristas.*

COSTITUZIONE_PT_DEF.indd   77COSTITUZIONE_PT_DEF.indd   77 31/05/21   09:1631/05/21   09:16



78

A) PASTORAL VOCACIONAL

64 Deus chama cada pessoa a uma 

vida de amor, comunhão e plenitude pela 

ação do Espírito. Todos os batizados so-

mos discípulos de Jesus Cristo, chamados 

a empregar os dons recebidos para sermos 

sinais visíveis do amor, da compaixão e da 

misericórdia de Deus, especialmente com 

os que sofrem, os empobrecidos e os ne-

cessitados.1

Nosso carisma, dom do Espírito Santo à 

Igreja e ao mundo, inspira algumas pessoas 

a viver sua vocação cristã como maristas: 

seja como irmão, como irmã, como leigo ca-

sado ou solteiro, ou como sacerdote.2

É por essa razão que o objetivo da pastoral 

vocacional é proporcionar oportunidades 

formativas, por meio das quais as pessoas 

possam descobrir o chamado pessoal de 

Deus e responder a Ele oferecendo o dom 

da própria vida.3

Trata-se também de propor itinerários e 

experiências que promovam, eduquem e 

acompanhem o discernimento e o compro-

Despertando 

vocações
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misso de todas as vocações cristãs, espe-

cialmente as maristas, em comunhão com a 

Igreja local.4

65 Com outros maristas, trabalhamos 

na criação de uma “cultura vocacional” em 

nossas comunidades e lugares de aposto-

lado. Damos testemunho da alegria de viver 

como maristas, na vida consagrada e em 

outras opções de vida.1

Oramos frequentemente pelas vocações.2 

Ajudamos os jovens para que aprendam a 

escutar em seu íntimo as moções do Espí-

rito e a responder compassivos às pessoas 

necessitadas.3 Apoiamos, com nossa pre-

sença e estímulo, as atividades educativas, 

pastorais e de solidariedade.4

Oferecemos acolhida e hospitalidade em 

nossas comunidades àqueles que desejam 

experimentar nossa vida marista.5

65.1 O Provincial favorecerá para que a 

pastoral vocacional seja uma priorida-

de na Unidade Administrativa.1

Chaves para 

uma cultura 

vocacional
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Ele se certifica de que esteja coorde-

nada, planejada, dotada de recursos e 

avaliada segundo o Guia da Formação,2 

e fomenta a colaboração ativa de ir-

mãos e de leigos.

65.2 Os Provinciais garantem aos res-

ponsáveis pela pastoral vocacional a 

formação e a capacitação necessárias 

para um trabalho eficaz de acompanha-

mento e animação.*

65.3 Cada comunidade determina em 

seu projeto comunitário anual como 

colaborar na criação de uma “cultura 

vocacional” e na promoção das voca-

ções maristas, particularmente a voca-

ção de irmão.*

65.4 Promovemos movimentos apos-

tólicos maristas nos quais os jovens 

possam encontrar uma cultura voca-

cional que facilite sua resposta ao cha-

mado do Senhor.

Trabalhamos em íntima colaboração 

com as famílias, paróquias, dioceses e 

outros movimentos apostólicos.*
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65.5 Os responsáveis pela pastoral vo-

cacional marista trabalham em harmo-

nia com os responsáveis pela pastoral 

juvenil e pela formação inicial.*

B) PRÉ-NOVICIADO

66 O objetivo do Pré-Noviciado marista 

(que tem duas fases: Aspirantado e Postu-

lado) é oferecer, aos jovens que se sentem 

chamados a ser Irmãos Maristas, um pro-

cesso para:

1 conhecer-se e compreender-se melhor e 

aprofundar sua experiência de vida humana, 

cristã e marista;

2 aprender a escutar atentamente o Espí-

rito que age em suas vidas a aceitar-se e 

a transcender a si mesmos no caminho de 

conversão evangélica;

3 com seu formador, discernir suas moti-

vações e verificar se têm as qualidades e 

disposições necessárias para serem Irmãos 

Maristas.*

Discernimento 

do chamado
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66.1 Cada Unidade Administrativa es-

tabelece a organização das etapas do 

Pré-Noviciado.

66.2 Os primeiros passos do Pré-No-

viciado são feitos no próprio país. Isso 

permite ao candidato permanecer em 

contato com sua própria cultura e fazer 

experiência apostólica em ambientes 

familiares.

66.3 Durante o Pré-Noviciado, o candi-

dato vai realizando uma passagem gra-

dual de seu anterior estilo de vida e de 

relacionamentos, para experimentar a 

vida comunitária marista e aprender o 

que significa para ele desenvolver uma 

identidade marista. O irmão que o acom-

panha ajuda também a família do postu-

lante a compreender a vocação marista.

66.4 Criamos as condições necessá-

rias para que o candidato possa tomar 

uma decisão livre e responsável.*

66.5 O Postulado tem a duração de, ao 

menos, seis meses. O Provincial admite 

os candidatos.
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66.6 O Postulado é feito, normalmen-

te, em uma casa separada da casa do 

Noviciado e de acordo com o Plano de 

Formação da Província.

66.7 O Provincial nomeia um irmão pro-

fesso perpétuo como responsável pela 

formação dos pré-noviços. Os outros 

irmãos da comunidade participam ati-

vamente na formação dos candidatos.

66.8 Durante o Pré-Noviciado, ou antes, 

é necessária uma avaliação psicológi-

ca do candidato por um profissional. O 

relatório dessa avaliação será compar-

tilhado com o Provincial e o formador, 

com o consentimento do candidato.

Essa avaliação proporciona ao can-

didato informação útil para seu cres-

cimento pessoal e pode revelar, caso 

haja, qualquer contraindicação para a 

vida religiosa.

É imprescindível, também, que o can-

didato possua os requisitos para o tra-

balho com crianças e adolescentes, 

segundo o que vem explicitado nas 
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políticas da Província sobre a proteção 

infantil.*

66.9 Aproximando-se o final do Pos-

tulado, o candidato escreve ao Pro-

vincial solicitando seu ingresso no 

Noviciado. Seus formadores anexam 

um relatório sobre a idoneidade do 

postulante. Obtendo resposta favo-

rável do Provincial, o postulante pode 

iniciar o Noviciado.*

C) NOVICIADO

67 A vida no Instituto Marista começa 

com o Noviciado, que tem como finalida-

de acompanhar o noviço no discernimento 

de seu chamado para seguir Cristo do jeito 

de Maria, como irmão Marista, a serviço de 

nossa missão como Instituto global.1

O processo de discernimento está proje-

tado para ajudar o noviço a aprofundar sua 

fé, conduzi-lo a um encontro amoroso com 

Deus e a tornar claras suas motivações e 

idoneidade.

Iniciação na 

vida religiosa
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Ajudado pelo Mestre de noviços e seus co-

laboradores, o noviço começa a viver de 

acordo com as Constituições.2

Aproximando-se o final do Noviciado, o no-

viço se prepara para sua profissão religiosa.

67.1 O noviço se compromete unica-

mente em trabalhos ou estudos que 

contribuam diretamente para a sua for-

mação.

68 O programa do Noviciado permite ao 

noviço aprender a desenvolver e integrar, 

em sua vida, as virtudes humanas, cristãs e 

maristas.

O noviço aprende, gradualmente, a abrir seu 

coração a Jesus e a Maria e a internalizar os 

valores evangélicos, orientado pelo Mestre 

de noviços e pela comunidade formadora.

Mediante a contemplação, torna-se mais 

sensível à ação do Espírito Santo em sua 

vida e continua se aprofundando na inti-

midade com Deus. Aprende a viver o valor 

da vida comunitária com a diversidade das 

pessoas e das culturas numa mesma fé.

Formação 

humana e 

cristã
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Através do estudo aprofundado das Cons-

tituições e da Regra de Vida, o noviço inte-

gra progressivamente o que significa en-

tregar-se totalmente a Deus e aos outros, 

especialmente pela vivência dos conselhos 

evangélicos.*

69 O noviço se apropria de coração do 

carisma marista através do estudo da teolo-

gia mariana, do conhecimento da pessoa e 

da obra de Marcelino Champagnat e da his-

tória, espírito e finalidade do Instituto.

Ele descobre nossos primeiros irmãos 

como ícones de uma vida simples e frater-

na. O trabalho manual, realizado no espírito 

desses primeiros maristas, contribui para a 

sua formação equilibrada.*

70 O Noviciado é realizado sob a direção 

do Mestre de noviços, em uma casa criada 

por decreto escrito do Superior-Geral.1

Dura, no mínimo, dezoito meses e, no máxi-

mo, dois anos. Para sua validade, se requer 

doze meses contínuos de presença na co-

munidade do Noviciado.2

Formação 

marista

Casa e 

duração do 

Noviciado
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A ausência por mais de três meses, contí-

nuos ou com interrupções, torna o Novi-

ciado inválido. A ausência que ultrapassar 

quinze dias deve ser compensada.3

70.1 A casa do Noviciado deve situar-

-se em um local que permita atingir a 

finalidade dessa etapa. Deve ser sim-

ples, acolhedora e apropriada para a 

reflexão tranquila, a oração e a vida co-

munitária.*

70.2 O Superior-Geral, com o consen-

timento de seu Conselho, pode autori-

zar que um candidato faça o Noviciado 

em outra casa do Instituto. O Superior 

Provincial pode autorizar que um grupo 

de noviços, durante um período deter-

minado, faça o Noviciado em outra casa 

do Instituto.*

70.3 Em casos particulares, o Provincial 

pode prolongar o tempo do Noviciado, 

mas não além de seis meses.*

70.4 O funcionamento de um Noviciado 

interprovincial será definido, de comum 

acordo, pelos Provinciais das Unidades 

Administrativas implicadas.*
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71 O Mestre de noviços, com aprova-

ção do Provincial, pode organizar períodos 

de experiência comunitária e apostólica fora 

da comunidade do Noviciado.*

71.1 Os períodos prolongados de ex-

periência apostólica devem ser organi-

zados sem interrupção do ano canôni-

co do Noviciado. Iniciam decorridos 

ao menos seis meses de presença no 

Noviciado e terminam, pelo menos, três 

meses antes da primeira profissão.

71.2 Para garantir êxito a essas expe-

riências comunitárias e apostólicas, o 

Mestre de noviços assegura que:

1 o trabalho com o qual o noviço 

estará implicado esteja de acor-

do com a finalidade do Instituto e 

adaptado a sua idade e maturidade;

2 a comunidade que recebe o no-

viço compreenda os objetivos da 

experiência e colabore para que 

sejam atingidos.

Períodos de 

atividade 

apostólica
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72 Aproximando-se o término do Novi-

ciado, o noviço solicita ao Provincial sua ad-

missão à profissão, por escrito.

Como preparação para a profissão, o noviço 

faz um retiro. O Noviciado termina com a ce-

lebração da profissão temporária.*

72.1 Três meses antes do final do Novi-

ciado, o noviço é convidado a apresen-

tar ao Provincial seu pedido de admis-

são à profissão. Nesse pedido, presta 

contas de sua experiência de Novicia-

do e expõe os motivos que o levam a 

entregar-se a Deus no Instituto.

O Mestre de noviços e sua equipe tam-

bém enviam ao Provincial um relatório 

sobre o noviço.

72.2 O Provincial pode admitir à pro-

fissão um noviço em perigo de morte. 

Essa profissão não terá efeito jurídico 

se o noviço recuperar a saúde.

Final do 

Noviciado
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D) PÓS-NOVICIADO

73 O irmão de profissão temporária rea-

liza o Pós-Noviciado em uma comunidade 

formativa. Essa etapa tem como finalidade:

1 continuar aprofundando o sentido de sua 

consagração religiosa, levando em conta a 

realidade de sua própria personalidade, sua 

situação de vida e o apelo à disponibilidade 

global para a missão;

2 comprometer-se em um processo de for-

mação pessoal, espiritual e profissional que 

o prepare bem para a participação ativa na 

missão marista;

3 realizar um processo de discernimento 

para decidir se deve fazer a profissão per-

pétua.*

73.1 A formação do  -Noviciado se 

realiza em duas etapas:

1 preparação para a missão em 

uma comunidade de formação 

criada especificamente para esse 

fim, sob a direção do irmão desig-

nado pelo Provincial; 

Crescimento 

como 

consagrado 

para a missão

COSTITUZIONE_PT_DEF.indd   90COSTITUZIONE_PT_DEF.indd   90 31/05/21   09:1631/05/21   09:16



91

2 aprendizado apostólico, vivido 

em uma comunidade apostólica, 

até a profissão perpétua.

73.2 O Provincial, com o seu Conselho, 

estuda a melhor forma de conseguir os 

objetivos de cada etapa, nomeia os for-

madores e aprova os itinerários forma-

tivos adequados à Unidade Administra-

tiva.*

74 Na sua preparação para a missão, o 

irmão professo temporário vai consolidan-

do sua vivência da consagração religiosa e 

se compromete com um programa integral 

de formação humana, cristã, cultural, social 

e ecológica.

Aprende a harmonizar sua vida pessoal e 

comunitária, sua oração, seus estudos e sua 

atividade apostólica.*

74.1 O Provincial, junto com os forma-

dores, dialoga com cada irmão profes-

so temporário para discernir seu futuro 

apostolado e seu itinerário formativo 

durante essa fase.

Viver em 

harmonia 

as diversas 

dimensões
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74.2 O Provincial certifica-se de que o 

irmão professo temporário dispõe do 

tempo suficiente para continuar sua 

formação humana, teológica e marista, 

antes de iniciar sua dedicação plena no 

trabalho apostólico. Esse período pode 

incluir cursos de estudos teológicos 

ou profissionais destinados a adquirir 

competências e qualificações profis-

sionais necessárias para o apostolado.

74.3 Os formadores certificam-se de 

que o irmão de profissão temporária 

não se engaje em nenhum trabalho ou 

função que possa interferir em sua for-

mação.*

74.4 O irmão que realiza sua formação 

em outra Província, distinta da própria, 

conforma-se com as normas acorda-

das pelos Provinciais implicados.

75 O irmão de votos temporários conti-

nua sua formação como apóstolo:

1 praticando o que aprendeu durante sua 

preparação para a missão;

Consolidando-se 

como apóstolo
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2 refletindo sobre as experiências que vive e 

aprendendo com elas;

3 desenvolvendo novas perspectivas e ha-

bilidades.

O Provincial escolhe uma comunidade ade-

quada na qual o irmão professo temporário 

recebe o apoio e acompanhamento de que 

necessita durante sua inserção apostólica.

Essa etapa termina com a profissão perpé-

tua do irmão, precedida de um período de 

preparação.*

75.1 O Provincial pode nomear um ir-

mão, que não seja o Animador de Co-

munidade, para acompanhar o irmão 

professo temporário. Todos os mem-

bros de sua comunidade o apoiam e 

participam ativamente na formação 

dele.

75.2 Antes da profissão perpétua, um 

tempo suficiente (que pode ser de três 

a seis meses) é dedicado a uma prepa-

ração pessoal e espiritual mais intensa.
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E) FORMADORES

76 Cada irmão oferece apoio pessoal 

e ânimo àqueles que estão na formação 

inicial. O melhor que podemos oferecer a 

nossos formandos é o testemunho de nos-

sa fidelidade, nossa presença alegre, nosso 

serviço generoso e nossa oração por eles.*

77 Os irmãos designados como forma-

dores, especialmente o Mestre de noviços, 

são escolhidos por sua competência, sua ma-

turidade humana e espiritual, sua capacidade 

para a oração e o discernimento. São irmãos 

que conseguem facilmente a confiança dos 

jovens e que sabem trabalhar em equipe.

Os formadores veem em Maria uma fonte 

de inspiração para seu trabalho. Dela apren-

dem docilidade ao Espírito, paciência, dis-

crição, perseverança e amor aos que lhes 

são confiados.*

77.1 O Mestre de noviços e os irmãos 

responsáveis pela formação do Pós-

-Noviciado devem ser professos per-

pétuos.

A formação, 

obra de todos

Perfil dos 

formadores
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Os formadores estarão liberados de 

qualquer outra responsabilidade que 

impeça o pleno cumprimento de sua 

função.

77.2 Os Provinciais colocam especial 

atenção na seleção, preparação e cui-

dado pastoral dos formadores. Tam-

bém se certificam de que contam com 

os recursos de que necessitam e que 

disponham de períodos de renovação.

F) FORMAÇÃO PERMANENTE

78 Como irmãos professos perpétuos, 

somos responsáveis por nossa própria for-

mação permanente e nos mantemos atentos:

1 aos apelos, sempre novos, de Deus que 

experimentamos na vivência de nossa vo-

cação no mundo e na Igreja;

2 aos temas cruciais e aos questionamentos 

que enfrentamos nas diferentes etapas da vida;

3 à necessidade de melhorar nossas capa-

cidades, conhecimentos e habilidades para 

a ação apostólica.

Responsáveis 

de nossa 

formação
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Priorizamos a formação permanente. Isso 

implica tomarmos iniciativas para continuar 

nossa formação em todos os níveis: huma-

na, espiritual, doutrinal ou profissional.

O processo de formação permanente é 

pessoal e comunitário. A formação se or-

ganiza no contexto de um discernimento 

comunitário cujo objetivo é conseguir uma 

mudança no conjunto da comunidade e não 

somente nas pessoas.*

78.1 Por fidelidade à nossa vida de re-

ligiosos irmãos e à missão do Instituto, 

em constante adaptação, nossa forma-

ção permanente prioriza as seguintes 

áreas:

1 Espiritualidade e vida contempla-

tiva.

2 Educação, catequese, evangeli-

zação, pastoral juvenil e vocacio-

nal.

3 Trabalho social, justiça e educa-

ção ecológica, uso das tecnologias 

da informação e das redes sociais.
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4 Promoção e defesa dos direitos 

das crianças.

5 Finanças.

6 Estudo de outras línguas.

78.2 Cada Unidade Administrativa de-

senvolve seu próprio plano de formação 

permanente. Esse plano se adapta às cul-

turas locais e às necessidades e priorida-

des dos diversos indivíduos e grupos.

78.3 O Provincial assegura que cada 

irmão disponha das oportunidades e 

dos recursos adequados para sua for-

mação permanente.

78.4 O irmão interessado e o Provincial 

estabelecem um processo de diálogo 

e discernimento ao planejar a partici-

pação em estudos de especialização, 

capacitação e renovação.

78.5 O Provincial garante programas de 

formação para quem exerce funções de 

animação comunitária ou apostólica.

78.6 Dedicamos tempo ao estudo do 

patrimônio espiritual do Instituto para 
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aprofundar nosso conhecimento sobre 

o Fundador, os primeiros irmãos, a nos-

sa espiritualidade e a nossa história.

O Provincial convida e apoia irmãos e 

leigos maristas para realizarem cursos, 

estudos de aprofundamento ou pesqui-

sa nessa temática.*

78.7 Destinamos tempo à leitura, pes-

soal ou comunitária, das publicações e 

documentos do Instituto, do Superior-

-Geral e de nossa Província.*

78.8 O Superior-Geral, com seu Conse-

lho, organiza periodicamente progra-

mas internacionais de formação para 

determinadas funções e serviços do 

Instituto. Quando necessário, esses 

programas oferecem uma experiência 

de formação conjunta de irmãos e lei-

gos maristas.*

78.9 O Superior-Geral com seu Conse-

lho organiza Centros de Espiritualidade 

Marista que ofereçam aos irmãos e lei-

gos maristas a oportunidade de se re-

novarem, ou se aprofundarem, em sua 
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vocação e no sentido de sua missão, 

onde possam reviver o itinerário do 

Fundador e dos primeiros irmãos.

Esses Centros avaliam regularmente 

seus serviços para responder, da me-

lhor maneira possível, às necessidades 

de cada momento e às prioridades do 

Instituto.*

78.10 Para ampliar o conhecimento de 

nossas origens e de nossa espirituali-

dade, o Superior-Geral, com seu Con-

selho, promove e coordena pesquisas 

sobre a vida do Fundador e sobre a his-

tória do Instituto.*

G) ADMISSÃO E PROFISSÃO NO INSTITUTO

79 Para a admissão de candidatos ao 

Instituto, seguimos as prescrições do Códi-

go de Direito Canônico.

Os irmãos responsáveis pela admissão dos 

candidatos recebem aqueles que manifes-

tam um autêntico chamado de Deus e o de-

sejo sincero de responder a esse chamado: 

Admissão ao 

Instituto
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boa saúde física e psicológica; maturidade 

para participar plenamente do processo for-

mativo; capacidade e qualidades necessárias 

para viver como religioso irmão e dedicar-se 

ao apostolado das crianças e dos jovens.*

80 A admissão ao Noviciado é da com-

petência do Provincial. Ele deve certificar-se 

de que o postulante tenha recebido o batis-

mo e a confirmação e esteja livre de todo 

impedimento segundo o Direito Universal e 

de qualquer dívida financeira ou outras obri-

gações.1

Além disso, o candidato deve manifestar as 

condições requeridas para a vida de Irmão 

Marista tais como juízo perfeito, saúde sufi-

ciente, capacidade e maturidade para viver 

em comunidade e trabalhar com os jovens.2

80.1 Para iniciar o Noviciado, o postu-

lante deve ter, ao menos, dezoito anos 

completos, ser de condição laical e es-

tar livre de impedimentos canônicos.*

80.2 O Mestre de noviços decidirá os 

detalhes práticos do início do Novicia-

Admissão ao 

Noviciado
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do. Em celebração simples de acolhida, 

será entregue ao noviço uma cópia das 

Constituições e outros símbolos apro-

priados.*

81 Compete ao Provincial, com o con-

sentimento de seu Conselho, admitir os que 

solicitam fazer a profissão temporária ou 

perpétua. A admissão deve ser confirmada 

pelo Superior-Geral.1

A profissão temporária é feita por um ou 

três anos. O tempo de profissão temporária 

dura, ao menos, quatro anos. Esse tempo 

termina com a profissão perpétua.2

Quando se completa o período pelo qual o 

irmão fez a profissão temporária, ele está 

livre para solicitar uma nova emissão de vo-

tos. Sendo considerado apto, é aceito para 

a profissão temporária ou para a profissão 

perpétua; caso contrário, o irmão deve reti-

rar-se.3

81.1 Antes da profissão, o noviço, ou o 

irmão, dirige um pedido de admissão, 

por escrito e motivado, ao Provincial 

Admissão à 

profissão
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que lhe dá a conhecer a resposta em 

uma entrevista pessoal, se possível.*

81.2 Para a validade da profissão tem-

porária requer-se que:

1 o noviço tenha, pelo menos, vinte 

anos completos;

2 o Noviciado tenha sido feito vali-

damente;

3 a admissão tenha sido feita li-

vremente pelo Provincial com seu 

Conselho;

4 a profissão seja explícita e emiti-

da sem violência, temor grave, ou 

dolo;

5 o Provincial a receba pessoal-

mente, ou por meio de um delega-

do, em nome do Superior-Geral.*

81.3 Para a validade da profissão per-

pétua, além das condições menciona-

das no estatuto, requer-se:

1 idade mínima de vinte e quatro 

anos completos;

COSTITUZIONE_PT_DEF.indd   102COSTITUZIONE_PT_DEF.indd   102 31/05/21   09:1631/05/21   09:16



103

2 profissão temporária com dura-

ção de, pelo menos, quatro anos 

completos.

A profissão perpétua pode ser anteci-

pada pelo Provincial, não, porém, por 

um período superior a três meses.*

81.4 Antes de ser admitido à profissão 

perpétua, o irmão deve ter vivido, pelo 

menos, dois anos de vida apostólica 

numa comunidade marista.

81.5 Quando um irmão pede para reno-

var sua profissão temporária ou fazer a 

profissão perpétua, aqueles que o co-

nhecem, sobretudo os de sua comuni-

dade, fazem um relatório escrito sobre 

ele e o enviam ao Provincial. Essa infor-

mação refere-se aos aspectos obser-

váveis da vida pessoal, comunitária e 

apostólica do irmão.*

81.6 O ano de profissão temporária 

estende-se, normalmente, de um re-

tiro anual a outro. Para outras situa-

ções, requer-se a autorização do Pro-

vincial.
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81.7 Em casos excepcionais, o Supe-

rior-Geral pode prolongar o período da 

profissão temporária até nove anos.*

81.8 As atas de admissão ao Noviciado 

e às diferentes profissões são envia-

das, sem demora, à Secretaria-Geral. 

Essa fornecerá os formulários adequa-

dos.

81.9 A pedido do Provincial, o Superior-

-Geral, com o consentimento de seu 

Conselho, pode readmitir, sem obriga-

ção de repetir o Noviciado, quem saiu 

legitimamente do Instituto, tendo feito o 

Noviciado ou depois da profissão tem-

porária. O Superior-Geral determina 

uma provação conveniente, bem como 

a duração dos votos temporários, antes 

da profissão perpétua.*

82 A fórmula da profissão é:

“Eu, irmão..., faço voluntária e livremente, em 

suas mãos, Irmão Superior-Geral (ou irmão... 

delegado do Superior-Geral), a profissão 

dos conselhos evangélicos pelos votos de 

Fórmula de 

profissão
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castidade, de pobreza e de obediência, por 

um ano (ou por três anos, ou por toda minha 

vida), de acordo com as Constituições do 

Instituto dos Irmãozinhos de Maria (ou Ir-

mãos Maristas das Escolas)”.

Se o irmão desejar acrescentar uma introdu-

ção, e/ou conclusão pessoal a essa fórmula, 

pode fazê-lo, com a condição de que tenha 

sido previamente aprovada pelo Provincial.*

83 Atingindo a idade em que se mani-

festa uma clara harmonia entre nossa voca-

ção pessoal e nosso pertencimento à famí-

lia religiosa,1 podemos, se o Espírito Santo 

nos inspirar, solicitar a emissão do voto de 

estabilidade.2

Mediante esse voto, reconhecemos que 

Deus nos tem sido sempre fiel e expressa-

mos nosso agradecimento à Virgem Maria e 

ao Instituto.3

Fazendo o voto de estabilidade, em presen-

ça de nossos irmãos, queremos reafirmar 

nosso profundo desejo de continuar viven-

do com generosidade o dom de nossa vo-

Voto de 

estabilidade
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cação de Irmão Marista, segundo as Cons-

tituições. Renovamos nosso compromisso 

de responder sem reservas aos apelos da 

Igreja e do Instituto e de enfrentar os desa-

fios de nosso tempo.

83.1 Podemos emitir o voto de estabilidade 

depois de dez anos de profissão perpétua. 

Para tanto, pedimos a autorização ao Pro-

vincial, que informa o Superior-Geral, para 

confirmação.*

83.2 O voto de estabilidade se emite du-

rante uma eucaristia que reúne os irmãos e 

convidados.

O irmão que emite o voto de estabilidade pro-

nuncia a seguinte fórmula, ou outra similar:

“Deus da vida e da fidelidade, eu lhe dou gra-

ças pelo precioso e sagrado dom de minha 

vida e de minha vocação de Irmão Marista. 

Nas alegrias e dificuldades de minha vida, 

seu amor sempre me convidou mais inten-

samente para servir meus irmãos e ser uma 

presença evangelizadora entre as crianças 

e jovens. Hoje, desejo renovar o dom to-

tal de mim mesmo, viver fielmente nossas 
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Constituições, estar disposto a responder 

aos contínuos apelos da Igreja e de nosso 

Instituto. Com este espírito e em presença 

de meus irmãos (familiares e amigos) faço o 

voto de estabilidade no Instituto dos Irmão-

zinhos de Maria (ou Irmãos Maristas das 

Escolas). Maria, minha Boa Mãe, ajude-me a 

perseverar fielmente até a morte”.

H) SEPARAÇÃO DO INSTITUTO

84 O irmão de votos temporários que, 

terminado o tempo de sua profissão, quer 

deixar o Instituto, está livre para fazê-lo, de-

pois de ter orado, discernido e dialogado 

com seu Superior Maior imediato.1

Quem solicita sair do Instituto durante o 

tempo da profissão temporária, e por mo-

tivos graves, pode obter do Superior-Geral, 

com o consentimento de seu Conselho, o 

indulto de saída.2

Terminado o tempo da profissão temporá-

ria, um irmão pode, por causas justas, ser 

excluído da profissão seguinte pelo Provin-

cial, com o parecer de seu Conselho.3

Saída do 

Instituto
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O irmão professo de votos perpétuos não 

deve pedir para ser dispensado dos mes-

mos a não ser por gravíssimas razões, ma-

duramente ponderadas, num processo de 

oração, discernimento e diálogo. Se ocorrer, 

dirige seu pedido ao Superior-Geral, o qual, 

com o parecer do seu Conselho, o transmite 

à Santa Sé manifestando a sua opinião e a 

de seu Conselho.4*

84.1 O irmão que se convence de que deve 

sair do Instituto fará os trâmites através de 

seu Provincial.

84.2 O indulto de saída, legitimamente con-

cedido e comunicado ao irmão, implica ple-

no direito à dispensa dos votos e de todas 

as obrigações decorrentes da profissão a 

menos que, no momento da notificação, o 

irmão recuse o indulto.*

85 Outros casos de separação podem 

ser por:

1 transferência a outro Instituto;1

2 exclaustração;2

3 expulsão.3

Outros casos 

de separação
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Em matéria de separação do Instituto, se-

guimos as prescrições do Direito Canônico.

85.1 O irmão exclaustrado provê, ele 

próprio, as suas necessidades. Em 

caso de dificuldade, expõe a sua situa-

ção ao Provincial, que decide, com seu 

Conselho, a forma como a Província 

pode ajudá-lo.*

85.2 O Instituto não esquecerá seu de-

ver de caridade com os irmãos que se 

retiram. Embora o irmão nada possa re-

clamar pelos serviços prestados, o Ins-

tituto os ajuda material e espiritualmen-

te a integrar-se em outra forma de vida. 

Mantemos relações de amizade com os 

antigos membros do Instituto.*

86 Com relação à expulsão do Instituto, nos 

atemos ao prescrito pelo Direito Canônico.*

86.1 O Provincial recomendará ao Su-

perior-Geral a expulsão de qualquer ir-

mão que seja julgado e condenado por 

abuso sexual, o que inclui a condena-

ção por produzir, acessar ou distribuir 

Expulsão do 

Instituto
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imagens ou materiais de abuso infantil 

através da internet.

Se houver sérios motivos que desa-

conselhem a expulsão do irmão em 

questão, o Provincial deve informar o 

Superior-Geral.*

86.2 A expulsão também pode ser 

apropriada para irmãos que foram jul-

gados e condenados por abuso sexual 

no passado. Isso dependerá da nature-

za, do número e da notoriedade do de-

lito, do grau de contrição do irmão e de 

seu compromisso de viver com as res-

trições que lhe serão impostas.*

86.3 Por motivos graves, o Provincial, 

com seu Conselho, pode impor restri-

ções a um irmão que abusou de menores. 

Essas restrições podem consistir em:

1 supervisão permanente;

2 limitações nas atividades que 

executa e nas funções que pode 

desempenhar no Instituto e na vida 

secular;
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3 lugares a que pode ter acesso;

4 perda do direito de voto;

5 restrições no uso do hábito reli-

gioso e do título de Irmão.*

86.4 De acordo com as prescrições do 

Direito Canônico, um irmão pode ser 

expulso do Instituto quando:

1 descuida habitualmente das 

obrigações da vida consagrada 

marista;

2 viola repetidamente seus víncu-

los sagrados;

3 se obstina em desobedecer às 

ordens legítimas dos Superiores 

em matéria grave;

4 gera um escândalo grave com 

um comportamento culposo;

5 se apega obstinadamente, ou di-

funde teorias e práticas condena-

das pelo magistério da Igreja.*
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CAPÍTULO V

NOSSA ORGANIZAÇÃO
COMO IRMÃOS

O serviço da autoridade

87 Cristo, que recebeu toda a autorida-

de do Pai, fez-se servo e, ao lavar os pés de 

seus discípulos, deixou-lhes um novo mo-

delo de autoridade no serviço.1

Como Maria na Igreja primitiva, Marcelino 

acompanhou os primeiros irmãos com aten-

ção, delicadeza e equanimidade.2

Irmão entre os irmãos, quem é chamado 

a exercer o serviço da autoridade busca, 

como o mesmo Senhor, “não ser servido, 

mas servir”,3 segundo a finalidade do Insti-

tuto. Com esse espírito, assume a responsa-

bilidade de mandar, quando é necessário,4 

mas, antes de tudo, promove o discerni-

mento, a escuta e o diálogo fraterno, para 

Cristo, Maria e 

Marcelino, fonte 

de inspiração
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edificar uma autêntica fraternidade, semen-

te do Evangelho.5

88 Na comunidade fraterna e apostó-

lica, sentimo-nos todos corresponsáveis 

pela vida e missão do Instituto. Contribuí-

mos com nossas capacidades e talentos, 

competência e criatividade nos diversos ní-

veis e estruturas de participação e respon-

sabilidade.

Nosso Direito Próprio estabelece as atribui-

ções de cada instância. Os órgãos de go-

verno tomam as decisões que lhes compe-

tem, respeitam as funções das demais e se 

mantêm sempre abertos à colaboração. A 

instância superior somente intervém quan-

do a situação o requeira.*

88.1 Os organismos legislativos do Ins-

tituto são o Capítulo Geral e o Capítulo 

Provincial. Estabelecem o direito di-

retamente ou através de um Superior 

Maior. O Direito Próprio compreende as 

Constituições aprovadas pela Santa Sé, 

os Estatutos, a Regra de Vida; além dos 

Guias, Normas e Regulamentos aprova-

Corresponsabilidade 

e subsidiariedade
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dos pelos Superiores Maiores do Insti-

tuto.*

88.2 Qualquer referência à correspon-

sabilidade e subsidiariedade refere-se, 

exclusivamente, às normas internas do 

Instituto, aprovadas pelo Capítulo Geral 

ou pela Santa Sé. Não se aplicam nem 

se estendem ao âmbito da legislação 

civil ou penal dos países em que o Insti-

tuto está presente.

89 São Superiores Maiores o Superior-

-Geral, o Vigário-Geral, os Provinciais, os 

Vigários Provinciais e os Superiores de Vi-

ce-Província.*

89.1 Os Superiores Maiores podem de-

legar algumas funções e responsabi-

lidades a outras pessoas, organismos 

ou entidades para o melhor desempe-

nho de sua missão. O Direito Próprio 

descreve essas delegações, com suas 

funções e respectivas atribuições.

No caso de funções ou competências 

reguladas pela legislação civil, essa 

Serviços de 

autoridade no 

Instituto

COSTITUZIONE_PT_DEF.indd   115COSTITUZIONE_PT_DEF.indd   115 31/05/21   09:1631/05/21   09:16



116

delegação se realiza em conformidade 

com o estabelecido nessa legislação.*

89.2 Os Superiores ou Animadores da 

Comunidade têm as responsabilidades 

que o Direito Canônico atribui ao Supe-

rior de Comunidade.*

89.3 Os Diretores de uma obra apostó-

lica marista estão a serviço da missão e 

das pessoas nela envolvidas. Oferecem 

a cada uma delas sua colaboração, seu 

conselho e o apoio de sua autoridade.

Eles levam a cabo seu serviço de go-

verno trabalhando em equipe e contam 

com a ajuda de outros dirigentes. Todos 

são os principais animadores do espí-

rito apostólico e dos valores maristas 

nos espaços em que exercem sua mis-

são.

O modo de nomeação, o mandato e 

as atribuições do Diretor e dos demais 

responsáveis pelas obras maristas es-

tão determinados pelas leis, estatutos 

e regulamentos daqueles que adminis-

tram a obra.1
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Essas pessoas cuidam do bom funcio-

namento da obra, evitam a ostentação 

e zelam para que em tudo se evidencie 

a simplicidade marista.

Agem com a necessária prudência e 

nos limites estritos de suas atribuições.

Os que são irmãos dependem de seu 

Animador de Comunidade em tudo o que 

se refere a sua condição de religiosos.*

90 Os Superiores têm um Conselho que 

devem reunir periodicamente. Animam e go-

vernam com sua ajuda, segundo o Direito 

Canônico e o Direito Próprio, que estabele-

cem os casos em que os Superiores têm que 

agir de forma colegiada com seu Conselho 

e aqueles nos quais não podem agir sem o 

consentimento, ou sem o parecer do mesmo.

No âmbito de sua competência, os Superio-

res podem dispensar de algum ponto disci-

plinar das Constituições, por algum tempo.3

90.1 O Superior é sempre o responsá-

vel pelo ato jurídico. Pode fazê-lo de vá-

rios modos:

O Conselho: 

animação e 

governo em 

fraternidade
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1 Pode agir sozinho, se o ato está 

em suas atribuições.

2 Se o direito exige o parecer de 

seu Conselho, o Superior deve so-

licitá-lo. Mesmo não estando obri-

gado a segui-lo, não deve atuar 

contra o parecer unânime de seu 

Conselho, a não ser por sérias ra-

zões. Tampouco tem obrigação de 

convocar o Conselho, a não ser em 

casos importantes, mas deve con-

sultar cada um de seus membros. 

Também são válidos os meios ele-

trônicos para dar o parecer.

3 Quando o direito exige que o Su-

perior precisa do consentimento do 

Conselho, deve convocá-lo. Estuda-

do o assunto, a decisão do Conselho 

é tomada normalmente, por maioria 

absoluta de votos dos membros 

presentes, no mínimo quatro.

Obviamente, o Superior não vota, 

pois está solicitando o consenti-

mento de seu Conselho. Se o voto 

for positivo, não é vinculante para 
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o Superior. Este, entretanto, não 

pode proceder contrariamente a 

um voto majoritário negativo.

4 Quando o direito ordena que o 

Superior deve agir colegiadamen-

te com seu Conselho, deve con-

vocá-lo. O ato é colegiado quando 

o Superior e seu Conselho agem 

juntos, com igualdade de direitos. 

A decisão é tomada por maioria 

absoluta de votos com, ao menos, 

quatro Conselheiros presentes. 

Quando não se trata de eleições, 

se, depois de dois escrutínios, per-

sistir o empate, o Superior, como 

presidente do colegiado, pode diri-

mi-lo com seu voto de Minerva.

5 Nos casos em que há necessida-

de de agir através de uma corpo-

ração civil, o ato jurídico é tomado 

formalmente de acordo com as 

leis civis que regem seu funciona-

mento, no entanto o procedimento 

interno para a tomada de decisão 

respeita o estabelecido no Direito 

Canônico e no Direito Próprio.*
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90.2 Além do Conselho, distintos ór-

gãos de participação e consulta esti-

mulam a corresponsabilidade de todos 

na vida e desenvolvimento do Instituto.*

A) UNIDADES DE VIDA E MISSÃO

91 A Unidade Administrativa é uma gran-

de comunidade de vida, de oração e de missão.

Encarna o Instituto nas Igrejas locais e, por 

sua união com o Superior-Geral, vincula-se 

à Igreja universal.

Mesmo sendo Unidades administrativamen-

te independentes entre si, cada uma delas é 

chamada a formar corpo global, a estreitar 

as relações com as outras unidades e com 

o Governo-Geral e a fortalecer os laços fra-

ternos e a comunhão de bens.*

92 Nosso Instituto está dividido em Pro-

víncias, Vice-Províncias e Distritos. Essas 

Unidades Administrativas são erigidas pelo 

Superior-Geral com seu Conselho, bem 

como seu agrupamento em Regiões.*

Unidade 

Administrativa

Tipos de 

Unidade 

Administrativa
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92.1 Por iniciativa do Superior-Geral e 

prévia consulta aos responsáveis im-

plicados, as Unidades Administrativas, 

cujos efetivos forem escassos, podem 

vincular-se a outra Unidade ou passar a 

depender diretamente do Governo-Ge-

ral.*

93 A Província é a Unidade Administra-

tiva constituída por um conjunto de casas 

com pessoal e recursos materiais suficien-

tes para garantir uma vida autônoma. É go-

vernada por um Superior Provincial.*

93.1 O Superior-Geral, com o consenti-

mento de seu Conselho, pode autorizar 

a nomeação e o processo de designa-

ção de Vigários Provinciais para asses-

sorar os Provinciais que pedirem, onde 

a animação e o governo da Província 

requeiram.*

94 A Vice-Província é a Unidade Admi-

nistrativa constituída por um grupo de casas 

com pessoal e recursos suficientes para ter 

uma vida semiautônoma em alguns aspec-

Província

Vice-Província
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tos. É governada por um Superior da Vice-

-Província, de acordo com o estatuto aprova-

do pelo Superior-Geral com seu Conselho.1

O Superior da Vice-Província é nomeado 

pelo Superior-Geral com seu Conselho por 

três anos renováveis, após prévia consulta a 

todos os irmãos da Vice-Província.2

94.1 Entre os poderes atribuídos a um 

Provincial nas Constituições e Estatu-

tos, o Estatuto da Vice-Província indica 

os que o seu Superior assume, ou os 

que são excluídos. Os poderes que não 

lhe forem outorgados nesse estatuto 

são assumidos pelo Superior-Geral, 

que pode delegá-los.*

95 O Distrito é uma Unidade Adminis-

trativa constituída por um grupo de casas 

com interesses comuns, mas que não reú-

ne as condições necessárias para ser uma 

Província nem uma Vice-Província. Depende 

diretamente do Superior-Geral ou do Pro-

vincial, e é governado por um Superior de 

Distrito, de acordo com o estatuto aprovado 

pelo Superior-Geral com seu Conselho.1

Distrito
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O Superior do Distrito é nomeado pelo Su-

perior-Geral2 ou pelo Provincial,3 caso a 

caso, por três anos renováveis, após prévia 

consulta a todos os irmãos do Distrito.4

95.1 Os Estatutos do Distrito indicam 

os poderes que são delegados ao seu 

Superior pelo Superior-Geral1 ou pelo 

Provincial,2 de acordo com as circuns-

tâncias.

96 As Unidades Administrativas de uma 

mesma área geográfica constituem uma 

Região, oficialmente aprovada pelo Supe-

rior-Geral com seu Conselho, do mesmo 

modo que seu estatuto.

Na Região, as Unidades Administrativas 

estabelecem vínculos mais estreitos de 

colaboração, solidariedade e interdepen-

dência. Estendem seus vínculos de frater-

nidade a outras regiões para serem, com 

o Governo-Geral, artífices de um Instituto 

que vive e age como corpo global, a partir 

da presença e do compromisso em cada 

realidade local.*

Região

COSTITUZIONE_PT_DEF.indd   123COSTITUZIONE_PT_DEF.indd   123 31/05/21   09:1631/05/21   09:16



124

96.1 Em nível administrativo, as Províncias, 

Vice-Províncias e Distritos são parte da Re-

gião onde se encontram geograficamente.

96.2 Aquelas Províncias, Vice-Províncias 

ou Distritos que tenham interesses comuns 

podem agrupar-se livremente. Esses agru-

pamentos podem elaborar um estatuto que 

será apresentado para aprovação ao Supe-

rior-Geral.*

97 A comunidade é a célula básica do 

Instituto. Vive em uma casa legitimamente 

erigida pelo Provincial, com o consentimen-

to escrito do Bispo diocesano. É dirigida por 

um Animador de Comunidade. A supressão 

de uma casa é da competência do Superior-

-Geral, após consulta ao Bispo local.*

97.1 Os procedimentos descritos no 

Direito Canônico para abrir e fechar 

uma casa devem aplicar-se também à 

sede de uma obra apostólica vinculada 

à Província.*

97.2 Para a fundação de uma casa em 

conjunto com outra instituição, é assinado 

Comunidade
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um contrato entre o Governo-Geral, ou a 

Unidade Administrativa, e as autoridades 

responsáveis pela outra instituição.*

97.3 Algumas casas dependem direta-

mente do Governo-Geral, não perten-

cem a nenhuma Província. Têm como 

Superior Maior imediato o Superior-Ge-

ral. Regem-se por um Estatuto particu-

lar, aprovado pelo Superior-Geral.*

97.4 As comunidades dessas casas se 

compõem de irmãos designados pelo 

Superior-Geral, de acordo com seus 

respectivos Provinciais, por um tempo 

determinado. Esses irmãos continuam 

membros de sua Província. Conservam 

voz ativa e passiva para as eleições ao 

Capítulo Geral e para a consulta para a 

nomeação do Provincial.

Durante o tempo em que estão a ser-

viço do Governo-Geral, estão privados 

de voz passiva para qualquer outra elei-

ção que se faça em sua Província. O 

Provincial poderá pedir uma exceção a 

essa norma e o pedido será submetido 

à decisão do Superior-Geral.
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B) ADMINISTRAÇÃO DOS BENS

98 Na gestão e no uso dos bens que 

estão sob nossa responsabilidade, guiamo-

-nos sempre pelos princípios que funda-

mentam uma economia evangélica: justiça, 

fraternidade, generosidade, gratuidade, cui-

dado da criação.1

Trabalhamos por uma boa utilização dos re-

cursos e uma administração transparente, 

responsável, eficiente, sustentável e confiá-

vel.2 Os bens de que dispomos estão a ser-

viço da evangelização, da solidariedade e da 

comunhão, de acordo com o nosso carisma.3*

98.1 Mesmo que todos nos sintamos 

responsáveis pelos bens a serviço do 

Instituto e de sua missão, delegamos 

algumas funções a irmãos e leigos que 

nos ajudam a administrá-los e geri-los 

com humanidade, senso apostólico e 

profissionalismo.*

99 Somente o Instituto, as Províncias, 

as Vice-Províncias e os Distritos, enquanto 

pessoas jurídicas, têm o direito de adquirir, 

Uso 

evangélico 

dos bens

Administração 

dos bens 

temporais
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possuir, alienar e administrar bens materiais. 

As casas podem administrá-los apenas le-

vando em conta as suas competências.*

99.1 Canonicamente, todos os ativos de 

uma Província, Vice-Província ou Distri-

to, os recursos das comunidades e das 

obras e o fruto do trabalho dos irmãos e 

suas pensões, são considerados bens a 

serviço do Instituto e de sua missão.

Cada Província estabelece o que se 

deve fazer com os recursos e os ex-

cedentes das comunidades e obras 

apostólicas. Onde há estatutos civis 

particulares, será prevista a forma de 

contribuir para a Província.*

99.2 Somente o Instituto, as Províncias, 

Vice-Províncias e os Distritos podem 

acumular capital, segundo suas res-

ponsabilidades sociais e econômicas.

Embora as casas não possam nem pos-

suir nem alienar, aquelas que dispõem 

de um estatuto civil que lhes outorga 

esses poderes, tanto as comunidades 

como as obras apostólicas respeitam 
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internamente os procedimentos deci-

sórios estabelecidos no Direito Canôni-

co e no Direito Próprio.

Os responsáveis, conscientes de seu 

compromisso de pobreza e atentos às 

necessidades do mundo, utilizam par-

te de seus fundos para ajudar as Uni-

dades Administrativas com escassos 

recursos, para a expansão da missão e 

para as obras sociais.

O Superior-Geral com seu Conselho 

estabelece critérios válidos para todas 

as Unidades Administrativas que lhes 

permitam discernir o nível adequado de 

capitalização. Ao mesmo tempo, pro-

movem a partilha de bens em todos os 

níveis do Instituto.*

99.3 Lá onde for adequado, e para pro-

teger melhor seus interesses, é reco-

mendável que o Instituto e as Unidades 

Administrativas, bem como suas casas 

ou agrupamento, sejam entidades jurí-

dicas de direito eclesiástico e/ou civil. 

A aprovação depende do nível superior 

da autoridade competente.1
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Essas entidades legais são indepen-

dentes entre si, a não ser que seus es-

tatutos estabeleçam de outra forma.

Se for necessária alguma alienação ou 

transação, ao constituir essas entida-

des jurídicas, essa deve ser permitida 

pela autoridade competente.2

99.4 As entidades legais, sociedades 

civis e pessoas jurídicas fundadas pelo 

Instituto ou pelas Unidades Adminis-

trativas, consideram seus ativos como 

bens a serviço do Instituto e os admi-

nistram de acordo com o Direito Ca-

nônico e o Direito Próprio, assumindo 

as orientações do Instituto e das Pro-

víncias.*

99.5 Os ativos a serviço do Instituto 

e de sua missão incluem os ativos de 

curto prazo, os investimentos e os ati-

vos fixos ou imobilizados.

A administração dos ativos a curto pra-

zo e dos investimentos está a cargo do 

Ecônomo e seus assessores, de acor-

do com o plano adotado pelo Superior-
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-Geral e o Provincial. Isso constitui o 

que é conhecido como administração 

ordinária.

A administração do patrimônio estável 

nas Unidades Administrativas depende 

do Superior de cada uma delas, com 

base nos limites fixados pelo Direito 

Canônico e no teto autorizado para a 

Unidade Administrativa. Quando o caso 

requer, devem ser solicitadas as per-

missões pertinentes à Santa Sé, atra-

vés do Governo-Geral. Isso é conheci-

do como administração extraordinária.1

A Secretaria-Geral e as Secretarias das 

Unidades Administrativas conservam 

um registro de tudo o que constitui o 

patrimônio estável do Instituto e da Uni-

dade Administrativa.2

99.6 Quando várias Unidades Adminis-

trativas têm uma obra em comum, de-

vem estabelecer, de comum acordo, e 

por escrito, seus estatutos. O mesmo 

deve ocorrer em obras compartilhadas 

com outras entidades.*
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100 O Capítulo Geral dá orienta-

ções1 e normas2 para a administração dos 

bens a serviço do Instituto, das Unidades 

Administrativas e do Governo-Geral. Ele su-

pervisiona a gestão financeira do Economa-

to-Geral.

Em cada nível de governo, o Superior deter-

mina como devem ser utilizados os bens e 

o modo de administrá-los. Ele controla sua 

gestão, conforme as diretrizes gerais, levan-

do em conta as circunstâncias particulares. 

Cada Unidade Administrativa assume suas 

próprias responsabilidades jurídicas inde-

pendentemente das demais.*

100.1 De acordo com o estabelecido 

pela Santa Sé, o Superior-Geral com 

seu Conselho fixa o montante máximo 

que uma Província, uma Vice-Província, 

ou um Distrito que dela depende, pode 

gastar sem autorização. A pedido do 

Superior da Unidade Administrativa, 

esse montante pode ser modificado 

após exame da sua situação financei-

ra.*

Orientações e 

normas para a 

administração 

dos bens
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100.2 As Unidades Administrativas 

custeiam solidariamente os gastos de 

funcionamento do Governo-Geral do 

Instituto e os demais gastos que lhe 

compete fazer.

100.3 Em toda transação financeira se 

aplica um adequado controle interno, de 

acordo com as boas práticas bancárias, 

contábeis e de investimentos. Esses 

controles são estabelecidos e revistos 

regularmente pelo Conselho de As-

suntos Econômicos. A aprovação final 

pertence à autoridade competente, de 

acordo com a legislação de cada país.

Os métodos e procedimentos dessas 

transações também são aprovados 

pela autoridade competente.

É indispensável que haja mais de uma 

pessoa autorizada a ter acesso às di-

versas contas bancárias, contas cor-

rentes ou de poupança.*

101 Os encarregados dos bens a 

serviço do Instituto zelam por eles inspira-

Encarregados de 

cuidar dos bens
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dos pela missão que assumem no seio da 

Igreja.1 Em sua gestão, se preocupam com o 

bem comum,2 a justiça, a pobreza, a carida-

de e a missão do Instituto. No seu modo de 

administrar, respeitam o Direito Canônico e 

o Direito Próprio, bem como o direito civil de 

cada lugar.*

101.1 Nos assuntos ordinários ineren-

tes a seu cargo, os Ecônomos agem de 

acordo com as competências que lhes 

são outorgadas. Nos assuntos extraor-

dinários, recorrem a seu respectivo Su-

perior.*

101.2 Para que os Ecônomos possam 

desempenhar adequadamente seu 

trabalho, é essencial que haja uma es-

treita colaboração com seus respecti-

vos Superiores e atuem conforme suas 

orientações nos assuntos econômicos, 

tanto em nível geral como provincial e 

local.*

101.3 Os encarregados por adminis-

trar os bens nos distintos âmbitos do 

Instituto zelam para que todo o pessoal 

contratado tenha dignas condições de 
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trabalho, receba um salário de acordo 

com as leis do país, se beneficie dos 

direitos sociais e esteja protegido por 

eles, como é de justiça.*

C) GOVERNO-GERAL

1) O Capítulo Geral

102 O Capítulo Geral é uma as-

sembleia representativa de todo o Instituto. 

Exprime a participação de todos os irmãos 

na vida e na missão do Instituto bem como 

sua corresponsabilidade no governo.

O Capítulo exerce a autoridade suprema ex-

traordinária. É convocado e presidido pelo 

Superior-Geral. O Capítulo Geral ordinário 

é convocado um ano antes do término do 

mandato do Superior-Geral ou se o cargo 

estiver vacante.

Por razões graves, o Superior-Geral com o 

consentimento de seu Conselho pode con-

vocar também um Capítulo Geral extraordi-

nário.*

Definição
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102.1 As Províncias, as comunidades, e 

qualquer irmão ou grupo de irmãos ou 

leigos podem enviar livremente seus 

desejos e sugestões ao Capítulo Geral. 

Essas contribuições, assinadas, são di-

rigidas à Comissão preparatória, que as 

transmite aos capitulares.*

103 O Capítulo Geral ordinário 

tem as seguintes funções:

1 eleger o Superior-Geral, o Vigário-Geral e 

os membros do Conselho-Geral, conforme 

o Direito Próprio;1

2 estudar os temas de maior importância 

relacionados com a natureza, a finalidade e 

o espírito do Instituto e promover sua reno-

vação e adaptação, salvaguardando sempre 

seu patrimônio espiritual;2

3 estabelecer seu próprio regulamento; ela-

borar estatutos para todo o Instituto, a Regra 

de Vida e dar orientações para os guias, nor-

mas e regulamentos que recolhem elementos 

do Direito Próprio não incluídos nas Constitui-

ções, nos Estatutos ou na Regra de Vida;3

Funções
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4 propor à Santa Sé eventuais modificações 

de algum ponto das Constituições.4

Todos os que têm direito de participar nas 

votações devem ser convocados legitima-

mente. 5

104 O Capítulo Geral compõe-se 

de membros ex-officio e de membros elei-

tos. O número de membros eleitos deve ser 

superior ao de membros ex-officio. O Direito 

Próprio fixa o procedimento das eleições.*

105 São membros ex-officio do 

Capítulo Geral:

1 o Superior-Geral;

2 o Superior-Geral anterior;

3 o Vigário-Geral e os Conselheiros-Gerais 

em função no momento de abertura do Ca-

pítulo;

4 os Provinciais, os Superiores de Vice-Pro-

víncia e os Superiores de Distritos.

Os Estatutos estabelecem o que se refere 

Composição

Membros 

ex-officio e 

convidados
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aos convidados e aos irmãos escolhidos 

por sua função que não são capitulares.

105.1 O número de delegados eleitos 

ao Capítulo Geral será de dois irmãos 

por Província, um por Vice-Província e 

um por Distrito.

105.2 São também capitulares os ir-

mãos que o Capítulo Geral eleger para 

Superior-Geral, Vigário-Geral e Conse-

lheiros-Gerais se já não o forem antes. 

Se o Superior-Geral eleito não estiver 

presente, será preciso aguardá-lo an-

tes de dar sequência às eleições dos 

Conselheiros e de continuar os demais 

trabalhos capitulares.

105.3 O Superior-Geral com seu Conse-

lho pode eleger até um máximo de dois 

irmãos, se faltar alguma representativi-

dade no Capítulo. Esses irmãos serão 

considerados capitulares, com voz e 

voto em todas as decisões do Capítulo.*

105.4 O Superior-Geral com seu Con-

selho pode convidar para o Capítulo 

outras pessoas, numa proporção não 
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superior a vinte por cento do número 

de capitulares. Em diálogo com a Co-

missão Preparatória, ele define a natu-

reza e a duração da participação das 

pessoas convidadas.*

106 São elegíveis delegados ao 

Capítulo Geral todos os irmãos professos 

perpétuos, salvo aqueles que se encontrarem 

em situação canônica de exclaustração ou de 

transferência para outro Instituto, ou em pro-

cesso de expulsão ou de irregularidade.*

107 Todos os irmãos professos 

temporários e perpétuos são eleitores, sal-

vo os que se encontrarem em situação ca-

nônica de exclaustração ou de transferência 

para outro Instituto, ou em processo de ex-

pulsão ou irregularidade.*

2) O Superior-Geral e seu Conselho

108 O Superior-Geral, sucessor 

do Fundador, reúne todos os irmãos do Ins-

tituto em torno do Cristo. Guia-os e acom-

Membros 

elegíveis

Eleitores

Missão do

Superior-Geral
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panha-os na fidelidade a seus compromis-

sos. Com eles discerne como adaptar seu 

apostolado às necessidades dos tempos, 

conforme o carisma do Instituto.

Ele zela pela fidelidade à missão em to-

dos os âmbitos, comunidades e obras do 

Instituto e confirma com sua autoridade o 

desenvolvimento da missão a serviço das 

crianças e jovens, especialmente dos mais 

vulneráveis.

Tem autoridade direta sobre todos os ir-

mãos, casas e Unidades Administrativas.*

108.1 O Superior-Geral visita as Unida-

des Administrativas pelo menos uma 

vez durante seu mandato, por si mes-

mo, por seu Vigário, por seus Conse-

lheiros ou por outros delegados.*

109 O Superior-Geral é eleito pelo 

Capítulo Geral, conforme o Direito Canôni-

co, por voto secreto e por maioria absoluta 

dos irmãos presentes.

No momento de sua eleição, deve ter, no mí-

nimo, dez anos de profissão perpétua.

Eleição e 

mandato
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Seu mandato dura oito anos. Não pode ser 

reeleito mais que uma vez consecutiva. Sua 

demissão ou deposição compete à Santa Sé.*

110 O Vigário-Geral é o mais pró-

ximo colaborador do Superior-Geral. Ele o 

substitui em sua ausência e quando se en-

contrar total, ou parcialmente impedido de 

exercer seu cargo.*

110.1 O Vigário-Geral não pode ser, ao 

mesmo tempo, Ecônomo-Geral.

111 O Vigário-Geral é eleito ou 

reeleito pelo Capítulo Geral nas mesmas 

condições e no mesmo modo que o Supe-

rior-Geral.*

112 Se o Vigário-Geral estiver na 

impossibilidade de exercer o cargo durante 

o seu mandato, o Superior-Geral com seu 

Conselho elege um novo Vigário-Geral.*

113 Se o Superior-Geral, durante 

o seu mandato, estiver na impossibilidade de 

Vigário-Geral

Eleição do Vigário

Vigário-Geral: 

função vacante

Superior-Geral: 

função vacante
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exercer o cargo, o Vigário-Geral assume suas 

funções e governa o Instituto até o próximo 

Capítulo Geral. Entretanto, se o Vigário for elei-

to pelo Superior-Geral com seu Conselho, ele 

deve convocar o Capítulo no prazo de um ano.*

113.1 A residência oficial do Superior-

-Geral e do Vigário-Geral é a Casa-Geral.*

114 O Conselho-Geral é formado 

pelo Vigário-Geral e pelos Conselheiros-

-Gerais. Juntamente com o Superior-Geral, 

eles constituem o Governo-Geral.

O Capítulo Geral fixa o número de Conse-

lheiros-Gerais que deve eleger, no mínimo 

quatro, e a maneira de elegê-los. No mo-

mento da eleição, devem ter, no mínimo, dez 

anos de profissão perpétua. A duração de 

seu mandato é a mesma do mandato do Su-

perior-Geral.*

114.1 O Superior-Geral reunirá em ple-

no o seu Conselho, pelo menos uma 

vez ao ano, para analisar a situação do 

Instituto, definir seu plano de governo 

e examinar as questões prioritárias. Os 

Conselho-Geral
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outros assuntos são tratados em ses-

sões ordinárias.*

114.2 Para a validade das decisões re-

quer-se a presença de, ao menos, quatro 

membros do Conselho. Esses podem 

participar também através de meios ele-

trônicos para dar seu parecer.*

114.3 O Superior-Geral com o seu Con-

selho, depois de consulta e discerni-

mento, define a orientação estratégi-

ca para a vida e a missão do Instituto, 

como resposta aos apelos do Espírito, 

às necessidades do Instituto e às orien-

tações do Capítulo Geral.

Ele estabelece os serviços, ou os orga-

nismos internos, e as entidades legais 

que considera oportunos para a anima-

ção, coordenação e acompanhamento do 

conjunto das Unidades Administrativas e, 

de modo especial, de seus responsáveis.*

115 O Vigário-Geral e os Conse-

lheiros-Gerais são os colaboradores ime-

diatos do Superior-Geral no governo do 

Missão do 

Vigário e dos 

Conselheiros

COSTITUZIONE_PT_DEF.indd   142COSTITUZIONE_PT_DEF.indd   142 31/05/21   09:1631/05/21   09:16



143

Instituto. Ficam à sua disposição para as ta-

refas que lhes confiar. Ele os consulta sobre 

os assuntos importantes relativos às Unida-

des Administrativas e às Regiões.*

116 O Superior-Geral deve solici-

tar parecer de seu Conselho para:

1 transmitir à Santa Sé o pedido de saída do 

Instituto de um professo de votos perpé-

tuos, com seu parecer pessoal e o de seu 

Conselho;1

2 suprimir uma casa a pedido do Provincial;2

3 aprovar as Normas estabelecidas pelo Ca-

pítulo Provincial.3

117 O Superior-Geral não pode 

agir sem o consentimento de seu Conselho 

para:

a) Questões pessoais:

1 conceder a transferência de um irmão 

professo de votos perpétuos a outro Insti-

tuto, e a admissão de um professo de votos 

perpétuos procedente de outro Instituto;1

Atuação com 

o parecer do 

Conselho

Atuação com o 

consentimento 

do Conselho
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2 conceder o indulto de exclaustração, por 

no máximo três anos, a um irmão professo 

de votos perpétuos;2

3 conceder o indulto de saída do Instituto a 

um irmão professo temporário;3

4 readmitir no Instituto;4

5 autorizar um candidato, em caso particu-

lar, e por exceção, a fazer o Noviciado em 

uma comunidade do Instituto que não a do 

Noviciado, sob a responsabilidade de um 

irmão experiente que exerça a função de 

Mestre de noviços.5

b) Organização:

6 erigir, modificar ou suprimir Províncias, Vice-

-Províncias e Distritos, bem como Regiões;6

7 aprovar os Estatutos canônicos dos Dis-

tritos, Vice-Províncias e agrupamentos de 

Unidades Administrativas, bem como das 

casas que dependem diretamente do Go-

verno-Geral;7

8 aprovar os Estatutos civis das Províncias, 

Vice-Províncias e Distritos, bem como das 

Regiões;8
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9 erigir, trasladar ou suprimir a casa do No-

viciado, ou autorizar o estabelecimento de 

vários Noviciados numa mesma Província 

ou Distrito.9

c) Administração:

10 autorizar construções, empréstimos 

concedidos ou recebidos, compras e alie-

nação de imóveis e objetos preciosos, que 

ultrapassem o teto fixado para as Provín-

cias, com permissão da Santa Sé, quando 

for necessário;10

11 aprovar o orçamento anual do Governo-

-Geral e os relatórios de gestão e financei-

ro correspondentes que o Ecônomo-Geral 

apresenta a cada ano.11

d) Capítulo Geral:

12 fixar o lugar e a data do Capítulo Geral, 

a constituição da Comissão Preparatória, o 

comitê de verificação das credenciais dos 

capitulares e o comitê provisório do Capítu-

lo Geral;12

13 convocar um Capítulo Geral extraordinário.13

e) Outros casos:
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14 outros casos que exijam o consentimen-

to do Conselho, segundo o Direito Universal 

e o Direito Próprio.14

118 O Superior-Geral age cole-

giadamente com seu Conselho tomando as 

decisões por maioria absoluta de votos dos 

presentes para:

1 eleger o Vigário-Geral e os Conselheiros-

-Gerais fora do período do Capítulo Geral 

para completar o número fixado pelo Ca-

pítulo, bem como aceitar sua demissão ou 

destituí-los por razões graves;1

2 nomear Provinciais, Superiores de Vice-

-Província e de Distrito dependente do Su-

perior-Geral ou prorrogar seu mandato por 

um período inferior a seis meses, bem como 

aceitar sua demissão ou destituí-los por ra-

zões graves;2

3 nomear o Secretário-Geral, o Ecônomo-

-Geral, o Procurador-Geral, o Postulador-

-Geral, assim como outras pessoas ligadas à 

Administração-Geral; e também os membros 

do Conselho de Assuntos Econômicos do 

Atuação 

colegiada
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Instituto e do Comitê de Economia do Con-

selho-Geral, de outros órgãos internos e en-

tidades legais dependentes do Governo-Ge-

ral, segundo suas respectivas normas, caso 

delas disponham, assim como aceitar sua 

demissão ou destituí-los por razões graves;3

4 expulsar um irmão, de acordo com as nor-

mas do Direito Canônico.4*

3) Órgãos de participação e consulta

119 Além do Conselho-Geral, o 

Superior-Geral dispõe de órgãos de partici-

pação e consulta que considerar oportunos 

para incentivar a corresponsabilidade de to-

dos no andamento do Instituto. Quando jul-

gar oportuno, ele os convoca de acordo com 

o que é estabelecido pelo Direito Próprio.*

119.1 A Conferência Geral é uma as-

sembleia consultiva composta pelo Su-

perior-Geral, pelo Vigário-Geral, pelos 

Conselheiros-Gerais, pelos Provinciais 

e, se estiver previsto em seu Estatuto, 

pelos Superiores de Vice-Província e 

de Distrito.

Para exercer a 

corresponsabilidade
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O Superior-Geral convoca a Conferên-

cia Geral entre dois Capítulos. Pode 

convidar outras pessoas se julgar opor-

tuno.

A Conferência Geral é convocada para:

1 consolidar a unidade do Instituto e fa-

vorecer os contatos diretos dos Supe-

riores entre si e com o Superior-Geral e 

os membros de seu Conselho;

2 estudar assuntos de interesse geral e 

propor soluções.

119.2 O Conselho-Geral Ampliado é 

uma reunião do Conselho-Geral com 

um grupo de Superiores de Unidades 

Administrativas e seus respectivos 

Conselhos, convocados pelo Superior-

-Geral. Pode convidar também outras 

pessoas se julgar oportuno.

A convocação define as Unidades Ad-

ministrativas envolvidas, seja por as-

sunto ou por região geográfica.

Como assembleia consultiva, é um 

meio para acompanhar os Superiores 
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das Unidades Administrativas e seus 

Conselhos, conhecer melhor a realida-

de a que atendem e exercitar a corres-

ponsabilidade na animação e no gover-

no do Instituto.*

119.3 O Superior-Geral e seu Conselho, 

junto com as Unidades Administrativas 

e outras entidades maristas, promo-

vem o desenvolvimento da Assembleia 
Internacional da Missão: um espaço 

compartilhado e representativo de to-

dos os maristas, irmãos e leigos, com-

prometidos com a missão.

Essencialmente, é uma oportunidade 

para compartilhar experiências, escu-

tar a realidade, discernir as prioridades 

e propor diretrizes e estratégias para a 

vida e a missão maristas em nível glo-

bal. 

4) Administração-Geral

120 O Secretário-Geral é o en-

carregado da secretaria do Conselho-Ge-

ral. É responsável pelas atas das sessões 

Secretário-Geral
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do Conselho e da correspondência oficial 

do Instituto, dos certificados e outros do-

cumentos institucionais, e de sua correta 

conservação. Mantém íntima relação com 

os Secretários Provinciais. É nomeado pelo 

Superior-Geral com seu Conselho. Seu man-

dato dura três anos e pode ser renovado.

Além do Secretário-Geral, outros serviços 

de Administração-Geral assessoram o Su-

perior-Geral e seu Conselho na tarefa de 

animação e governo do Instituto.*

120.1 O Procurador-Geral é o encarre-

gado dos assuntos canônicos do Institu-

to, credenciado junto à Santa Sé. Comu-

nica ao Superior-Geral e a seu Conselho 

as informações procedentes da Igreja 

relativas ao direito dos religiosos.*

120.2 O Postulador-Geral é o encar-

regado das causas de canonização e 

beatificação do Instituto. Prepara os 

documentos relativos a essas causas e 

organiza a divulgação de quanto pode 

levá-las a bom termo.*

120.3 Outras pessoas são encarrega-

das dos demais serviços da Administra-

COSTITUZIONE_PT_DEF.indd   150COSTITUZIONE_PT_DEF.indd   150 31/05/21   09:1631/05/21   09:16



151

ção-Geral, especialmente comissões, 

secretariados, cursos de formação, ar-

quivos, estatísticas, pesquisas sobre a 

história do Instituto e comunicações.*

121 O Ecônomo-Geral é respon-

sável pela sustentabilidade econômico-fi-

nanceira do Instituto1 a serviço da vida e 

missão maristas e, em particular, das finan-

ças e administração dos bens do Governo-

-Geral. Supervisiona a gestão dos bens pe-

las Unidades Administrativas e promove sua 

coordenação.2

Ele é nomeado pelo Superior-Geral com seu 

Conselho e exerce o cargo sob sua direção 

e controle.3 Seu mandato dura três anos e 

pode ser renovado.*

121.1 Se o Ecônomo-Geral não for 

Conselheiro-Geral, será chamado ao 

Conselho quando o Superior-Geral 

considerar oportuno. Ele trabalha em 

equipe, contando com a contribuição 

de profissionais para oferecer um ser-

viço fraterno e competente, fruto de es-

forços compartilhados.*

Ecônomo-Geral
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121.2 Antes do início do ano contábil, 

o Ecônomo-Geral, com a ajuda das co-

missões econômicas, elabora o orça-

mento provisório do Governo-Geral e o 

submete à aprovação do Superior-Ge-

ral com seu Conselho.*

121.3 No final do exercício anual, o Ecô-

nomo-Geral apresenta o relatório de 

gestão e de finanças do Governo-Geral 

e o submete à aprovação do Superior-

-Geral com seu Conselho.*

121.4 O Superior-Geral tem a respon-

sabilidade de solicitar anualmente uma 

auditoria externa das contas do Gover-

no-Geral.*

121.5 O Ecônomo-Geral solicita extrato 

notarial dos títulos de propriedade do 

Instituto, se julgar oportuno e, em cir-

cunstâncias especiais, das Unidades 

Administrativas ou de suas entidades 

comuns.*

121.6 O Ecônomo-Geral pede aos Ecô-

nomos Provinciais os documentos ne-

cessários para supervisionar a gestão 
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dos bens do Instituto, especialmente o 

orçamento e o relatório econômico e 

financeiro da Província, no formato es-

tabelecido para esse fim.*

121.7 O Ecônomo-Geral apresenta 

anualmente, ao Superior-Geral e seu 

Conselho, informação referente à situa-

ção econômica das Unidades Adminis-

trativas.

121.8 O Ecônomo-Geral tem o direito 

de auditar as contas das Unidades Ad-

ministrativas, das obras e das comuni-

dades, seja por si mesmo, ou por meio 

de serviços profissionais contratados 

para essa finalidade.

122 O Superior-Geral com seu 

Conselho nomeia um Conselho de As-
suntos Econômicos do Instituto1 de, pelo 

menos, quatro peritos, para assessorar o 

Ecônomo-Geral no desenvolvimento e apli-

cação da política econômica e financeira do 

Instituto.2 Também cria comitês que julgar 

oportunos para atender a aspectos especí-

ficos.3*

Conselho 

de Assuntos 

Econômicos 

do Instituto
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122.1 O Superior-Geral, com seu Con-

selho, nomeia três ou mais peritos para 

que, com o Ecônomo-Geral, constituam 

a Comitê Econômico do Conselho-Ge-

ral. Esse Comitê assessora o Ecônomo-

-Geral e estuda os pedidos de caráter 

econômico submetidos ao Superior-

-Geral que, antes de decidir, consulta 

os relatórios desse Comitê.*

D) GOVERNO PROVINCIAL

1) O Capítulo Provincial

123 O Capítulo Provincial é uma 

assembleia representativa de toda a Provín-

cia que expressa a participação de todos os 

irmãos no governo. Reúne-se para a posse 

do Provincial. É convocado e presidido pelo 

Provincial.

Ele constitui a autoridade extraordinária da 

Província.*

124 O Capítulo Provincial é com-

posto por membros ex-officio e por mem-

Definição

Membros
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bros eleitos. Entre os primeiros estão o 

Provincial em fim de mandato e o Provincial 

nomeado. Pode ter também outros mem-

bros ex-officio, mas em número inferior aos 

eleitos. Os Conselheiros Provinciais eleitos 

se tornam membros do Capítulo, se já não o 

forem.

O Capítulo Provincial pode decidir que to-

dos os irmãos da Província sejam membros 

do Capítulo.*

125 O Capítulo Provincial tem ca-

ráter deliberativo para:1

1 elaborar seu próprio Regimento;

2 determinar o número de Conselheiros 

Provinciais, pelo menos quatro, e fixar a ma-

neira de elegê-los;2

3 estabelecer as Normas da Província que 

devem ser aprovadas pelo Superior-Geral;3

4 determinar, no próprio Regimento, a com-

posição do próximo Capítulo Provincial, res-

peitando o que concerne à composição do 

Capítulo.

Funções

COSTITUZIONE_PT_DEF.indd   155COSTITUZIONE_PT_DEF.indd   155 31/05/21   09:1631/05/21   09:16



156

Pode oferecer sugestões, em todos os de-

mais assuntos.4

125.1 O Capítulo Provincial tem cará-

ter consultivo quando estuda assuntos 

gerais da Província. Ele sugere as linhas 

mestras de atuação, conforme a situa-

ção da Província, as necessidades cir-

cundantes, os apelos da Igreja local e 

as diretrizes do Capítulo Geral.*

126 O Provincial, em fim de man-

dato, com seu Conselho, organiza a eleição 

dos delegados ao Capítulo. Ele mesmo o 

convoca e preside a abertura.

Depois da posse do novo Provincial, é dado 

início ao estudo dos assuntos regularmente 

colocados na ordem do dia e à eleição dos 

membros do Conselho Provincial.*

126.1 O relatório do Capítulo Provincial 

é enviado ao Superior-Geral.*

126.2 Um resumo dos temas tratados 

no Capítulo será enviado aos irmãos da 

Província. As decisões entram em vigor 

na data fixada pelo próprio Capítulo.*

Organização
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126.3 Se, ocasionalmente, uma Provín-

cia não puder reunir o Capítulo, o Pro-

vincial informa ao Superior-Geral que 

indicará como eleger os Conselheiros 

Provinciais. Nessa situação, os poderes 

do Capítulo Provincial passam para o 

Provincial e seu Conselho.*

2) O Superior Provincial e seu Conselho

127 O Provincial governa com a 

ajuda de seu Conselho. É o primeiro respon-

sável pela animação da vida religiosa e da 

missão dos irmãos. Promove continuamente 

a necessária renovação. Mantém a unidade 

entre os irmãos e coordena suas atividades.

Garante que existam planos e programas 

para o cuidado pastoral dos leigos envolvi-

dos na vida e missão maristas.

Em comunhão com o Superior-Geral, zela 

pela fidelidade à missão e, nessa sintonia, 

é o primeiro responsável pela administra-

ção dos bens na Província. Exerce autorida-

de direta sobre todos os irmãos e casas da 

Província.*

Missão do 

Provincial
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127.1 O Provincial confia uma missão a 

cada irmão da Província. Configura as 

comunidades levando em considera-

ção critérios de vitalidade e, na medida 

do possível, as aptidões e a situação de 

cada irmão.1

Pode autorizar algumas pessoas a vive-

rem numa comunidade marista por um 

tempo determinado.2

127.2 Para facilitar o governo da Pro-

víncia, o Provincial pode reunir várias 

comunidades e obras em um Setor, do-

tando-o de um estatuto particular, caso 

seja necessário.*

127.3 A transferência temporária de 

um irmão para outra Província, faz-se 

por escrito de comum acordo entre os 

respectivos Provinciais. A transferência 

definitiva deve ser confirmada pelo Su-

perior-Geral.

127.4 O Provincial facilita aos irmãos 

os seguros pertinentes conforme as 

necessidades e as circunstâncias do 

país.*
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127.5 Excepcionalmente, em casos 

urgentes, o Provincial pode autorizar 

pessoalmente uma despesa superior à 

quantia autorizada à Província, mas não 

acima de dez por cento.*

128 O Provincial é nomeado por 

três anos pelo Superior-Geral com seu Con-

selho, após consulta a todos os irmãos da 

Província. No momento de sua nomeação, 

deve ter, no mínimo, dez anos de profissão 

perpétua. Pode ser reconduzido para um se-

gundo triênio e, em caso excepcional, para 

um terceiro. Outras possíveis formas para 

estabelecer um Provincial têm de ser aprova-

das pelo Superior-Geral com seu Conselho, 

de forma excepcional e por justas razões.*

128.1 A consulta para a sua nomeação 

é feita conforme o método determina-

do pelo Superior-Geral, após diálogo 

com o Provincial e seu Conselho.*

129 O Provincial visita os irmãos e 

as casas da Província, pessoalmente, ou por 

seu delegado, ao menos uma vez por ano.*

Nomeação e 

mandato

Visita 

canônica
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129.1 Por ocasião da visita anual às co-

munidades, o Provincial, ou seu delega-

do, avalia com os irmãos a qualidade de 

vida religiosa e apostólica de cada um. 

Proporciona a cada irmão um tempo de 

diálogo pessoal.*

130 Pessoalmente, ou por seu 

delegado, o Provincial recebe a profissão 

dos irmãos da Província, em nome do Supe-

rior-Geral.*

131 Compete ao Provincial dar li-

cença àqueles que pregam em nossas ca-

sas e autorizar qualquer publicação de um 

irmão, referente à religião e à moral.*

132 O Conselho Provincial é 

composto pelos Conselheiros Provinciais. 

Junto com o Provincial, constituem o Go-

verno Provincial, que é o órgão de refle-

xão, consulta e decisão da Província. Esse 

Conselho ajuda o Provincial no governo e 

na administração dos bens. Cuida espe-

cialmente da animação espiritual e apostó-

Recepção

dos votos

Pregadores e 

publicações

Conselho 

Provincial
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lica dos irmãos e do cuidado pastoral das 

pessoas comprometidas na vida e missão 

maristas.*

132.1 O Provincial com seu Conselho 

define a direção estratégica para a vida 

e missão da Província, em comunhão 

com o Instituto.*

133 Os Conselheiros Provinciais 

são eleitos pelo Capítulo Provincial. Devem 

ser professos perpétuos. O Capítulo Provin-

cial fixa o número de Conselheiros Provin-

ciais que deve eleger, ao menos quatro, e a 

maneira de elegê-los. Seu mandato termina 

com o do Superior de cujo Conselho fazem 

parte.*

133.1 O Conselho Provincial é compos-

to de pelo menos quatro irmãos. Entre 

eles, o Provincial escolhe o Vice-Pro-

vincial. Este o substitui quando for ne-

cessário.

133.2 O Provincial reúne seu Conselho 

ao menos seis vezes por ano. Comu-

nica aos Conselheiros a ordem do dia, 

Eleição dos 

Conselheiros
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sendo possível, com alguns dias de 

antecedência. As atas são registradas 

em livro próprio e, uma vez aprovadas, 

todos assinam. Para a validade das de-

cisões, requer-se a presença de, pelo 

menos, quatro membros do Conselho. 

Eles podem participar também através 

dos meios eletrônicos para dar seu pa-

recer.*

133.3 Para as reuniões do Conselho, 

podem ser convidadas, eventualmen-

te, outras pessoas, especialmente os 

responsáveis por serviços provinciais, 

mas sem direito a voto.*

133.4 As Províncias podem criar servi-

ços ou organismos internos e entida-

des legais, a que pertençam irmãos e 

leigos, encarregados de refletir, consul-

tar e de decidir sobre as questões re-

lacionadas com as obras. O Provincial, 

com seu Conselho, determina como 

criar esses organismos e entidades, o 

alcance de seu poder de decisão e as 

decisões que necessitam ser confirma-

das pelo Governo Provincial.
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Sendo necessário, submetem os es-

tatutos à aprovação do Superior-Geral 

com seu Conselho.*

133.5 O Provincial e os Conselheiros 

Provinciais, se forem dirigentes de en-

tidades civis que representam a Provín-

cia canônica perante o Estado, assu-

mem responsabilidades legais. Essas 

responsabilidades são, por sua vez, 

institucionais e pessoais e abrangem 

todos os aspectos que estabelece a le-

gislação vigente em cada país.*

134 O Provincial consulta seu 

Conselho para os assuntos importantes da 

Província, das comunidades e das obras.*

135 O Provincial deve solicitar o 

parecer de seu Conselho para:

1 iniciar o processo pelo qual se autoriza um 

irmão a renunciar a seu patrimônio;1

2 autorizar um irmão a emitir o voto de es-

tabilidade, o que deve ser confirmado pelo 

Superior-Geral;2

Missão dos 

Conselheiros

Atuação com 

o parecer do 

Conselho
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3 prolongar o tempo de provação de um no-

viço;3

4 recusar um candidato à profissão;4

5 iniciar o processo de exclusão de um ir-

mão, exceto nos casos de expulsão automá-

tica ou obrigatória, por motivos graves que 

contempla o Direito Canônico e que exigem 

uma avaliação do Conselho.5

136 O Provincial não pode agir 

sem o consentimento de seu Conselho 

para:

a) Questões pessoais:

1 admitir à profissão temporária e perpétua, 

o que requer também a aprovação do Supe-

rior-Geral;1

2 dar permissão de ausência prolongada a 

um irmão.2

b) Organização:

3 fundar uma casa, com o consentimento 

escrito do Bispo diocesano;3

Atuação com o 

consentimento do 

Conselho
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4 propor ao Superior-Geral a supressão de 

uma casa, após consulta ao Bispo diocesano;4

5 elaborar o estatuto canônico de um Dis-

trito ou um estatuto civil para a Unidade Ad-

ministrativa, e submetê-lo à aprovação do 

Superior-Geral com seu Conselho;5

6 estabelecer, caso necessário, o estatu-

to canônico de um Setor ou de uma casa, 

quando várias comunidades moram nela;6

7 aprovar o estatuto civil de uma obra ou 

conjunto de obras, se a situação o exigir;7

8 estabelecer ou modificar o contrato com 

os fundadores de uma obra;8

9 aprovar o projeto comunitário das comu-

nidades ou seu equivalente.9

c) Administração:

10 alienar ou adquirir bens imóveis e auto-

rizar construções ou reformas e emprés-

timos concedidos ou recebidos cujo teto 

não ultrapasse o autorizado à Província. Se 

tal importância ultrapassa o autorizado, re-

quer-se a aprovação do Superior-Geral com 

seu Conselho;10
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11 aprovar os orçamentos e relatórios eco-

nômicos da Província, das comunidades e 

das obras, bem como os controles, os mé-

todos e os procedimentos que devem ser 

utilizados nas transações financeiras.11

d) Capítulo Provincial:

12 organizar a eleição de delegados ao Ca-

pítulo Provincial;12

13 fixar o lugar e a data da abertura do Capí-

tulo Provincial.13

e) Outros casos:

14 outros casos que exijam o consentimen-

to do Conselho, segundo o Direito Universal 

e o Direito Próprio.14

137 O Provincial age colegiada-

mente com seu Conselho, tomando as de-

cisões por maioria absoluta de votos dos 

presentes para:

1 eleger Conselheiros Provinciais fora do 

tempo do Capítulo Provincial, para completar 

o número fixado pelo Capítulo; e também no-

mear um Vigário Provincial como Conselhei-

Atuação 

colegiada
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ro Provincial, caso já não o fosse; bem como 

aceitar sua demissão por razões graves;1

2 nomear, após consulta prévia aos irmãos, 

um Superior de Distrito, um Responsável de 

Setor; bem como aceitar sua demissão ou 

destituí-lo por razões graves;2

3 nomear o Secretário Provincial, Ecôno-

mo Provincial, Mestre de noviços, Dire-

tores de centros de formação, Animado-

res de Comunidades e, de acordo com as 

normas estabelecidas, exercer a função 

que lhe compete para eleger os membros 

dos organismos internos e entidades le-

gais dependentes do Governo Provincial e, 

também, os diretores das obras nas quais 

a Unidade Administrativa assume essa res-

ponsabilidade; bem como aceitar a demis-

são de qualquer um deles ou destituí-los 

por razões graves;3

4 pedir ao Superior-Geral a expulsão de um 

irmão, exceto na expulsão automática ou 

obrigatória, por causas graves previstas no 

Direito Canônico e que exigem uma avalia-

ção do Conselho.4*
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3) Órgãos de participação e consulta

138 Além do Conselho Provincial, 

o Provincial dispõe de organismos de partici-

pação e consulta que considere convenien-

tes para fomentar a corresponsabilidade de 

todos no andamento da Província e, quando 

julgar oportuno, convoca-os de acordo com 

o estabelecido no Direito Próprio.*

138.1 O Provincial pode convocar 

a Assembleia Provincial. É uma reu-

nião aberta a todos os irmãos para fa-

vorecer contatos entre eles e entre as 

comunidades e despertar o interesse 

comum no exame dos assuntos impor-

tantes da Província. Essa Assembleia, 

que é consultiva, não substitui o Capí-

tulo Provincial.

O Provincial pode convidar também 

outras pessoas para participar, espe-

cialmente leigos comprometidos com a 

vida e missão maristas.

138.2 O Conselho Provincial Am-
pliado é uma reunião do Conselho 

Para exercer a 

corresponsabilidade
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Provincial com as equipes, comissões, 

comunidades, grupos ou pessoas con-

vocadas pelo Provincial, conforme os 

assuntos a serem tratados.

Como Conselho Consultivo, é um meio 

para conhecer melhor a realidade da 

Província em seus diversos âmbitos, e 

para exercer a corresponsabilidade em 

sua animação e governo.*

4) Administração Provincial

139 O Secretário Provincial as-

sessora o Provincial na correspondência 

oficial e na gestão, certificação e conser-

vação dos documentos da Província, em 

consonância com o Ecônomo Provincial. 

Mantém relação frequente com o Secre-

tário-Geral e cuida para que se enviem, no 

tempo hábil, os diversos documentos soli-

citados pela Administração-Geral. O Secre-

tário Provincial é nomeado pelo Provincial 

com seu Conselho. Seu mandato dura três 

anos e pode ser renovado.

Secretário 

Provincial
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Além do Secretário Provincial, outros servi-

ços auxiliam o Provincial e seu Conselho na 

tarefa de animação e governo da Província.*

139.1 O Provincial cerca-se de colabo-

radores para cumprir a sua missão. Se 

for necessário, cria comissões para a 

animação e coordenação das diversas 

atividades.*

140 O Ecônomo Provincial admi-

nistra os bens da Província e exerce sua fun-

ção sob a dependência do Provincial e seu 

Conselho. No âmbito da Província, assume 

responsabilidades equivalentes às do Ecô-

nomo-Geral. Orienta os outros Ecônomos 

para conseguir uma gestão unificada na 

Província.1 É nomeado pelo Provincial com 

seu Conselho. Seu mandato é de três anos e 

pode ser renovado.*

140.1 Caso o Ecônomo Provincial não 

seja Conselheiro Provincial, será cha-

mado ao Conselho quando o Provincial 

julgar oportuno. Trabalha em equipe, 

contando com a ajuda de outros pro-

fissionais para oferecer um serviço fra-

Ecônomo 

Provincial
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terno e competente, fruto de esforços 

compartilhados.*

140.2 Antes do início do ano contábil, 

o Ecônomo Provincial elabora o orça-

mento provisório da Província, das co-

munidades e das obras e o submete à 

aprovação do Provincial com seu Con-

selho.

Envia ao Ecônomo-Geral o orçamen-

to econômico completo da Província, 

ajustando-se ao formato determinado 

pelo Ecônomo-Geral.*

140.3 No final do exercício anual, o Ecô-

nomo Provincial apresenta o relatório 

econômico da Província, das comunida-

des e das obras ao Provincial com seu 

Conselho para sua aprovação. Esse inclui 

a situação dos empréstimos concedidos 

ou recebidos, das apólices de seguros, 

bem como o relatório econômico e finan-

ceiro do Economato Provincial e outros 

relatórios que lhe sejam solicitados.

Envia ao Ecônomo-Geral o relatório 

econômico completo da Província, 
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ajustando-se ao formato determinado 

pelo Ecônomo-Geral.*

140.4 O Provincial tem a responsabili-

dade de solicitar anualmente uma au-

ditoria externa das contas da Província, 

distinta do controle interno.*

140.5 O Ecônomo Provincial, de acordo 

com o Secretário Provincial, conserva 

em lugar seguro:

1 todos os títulos de propriedades 

e outros documentos relaciona-

dos a eles como: escrituras de hi-

poteca, procurações, testamentos 

de proprietários, contratos de ar-

rendamento e apólices de seguro;1

2 os documentos relativos à fun-

dação das casas, no caso de es-

sas não serem propriedade do 

Instituto.2

140.6 O Ecônomo Provincial supervi-

siona a gestão econômica das casas 

da Província e de outras obras que ad-

ministra, ou daquelas que podem acar-

retar alguma responsabilidade para a 
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Província. Pode auditar qualquer ges-

tão econômica que esteja sob sua su-

pervisão.

O Provincial e o Ecônomo Provincial 

têm o direito de acessar as contas e os 

diversos documentos similares das ca-

sas e de todas as obras pelas quais a 

Província é responsável.*

140.7 Para contrair um empréstimo, ou 

fazê-lo acima do teto autorizado, o Pro-

vincial, com aprovação de seu Conse-

lho, deve solicitar autorização ao Supe-

rior-Geral. Nessa petição, constarão as 

condições do empréstimo concedido 

ou recebido, bem como as do seu res-

sarcimento.*

140.8 Se uma Província contraiu dívidas 

e obrigações, mesmo com licença dos 

Superiores, está obrigada a saldá-las. 

Se um irmão contrai, sem autorização 

válida, dívidas ou outras obrigações de 

caráter econômico, é o único respon-

sável por elas; nem o Instituto nem a 

Província, nem a casa estão obrigadas 

a saldá-las.*
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140.9 O Ecônomo Provincial determina, 

de acordo com o Provincial, o sistema 

contábil da Província, que separa niti-

damente a contabilidade das obras e a 

das comunidades.

Com a ajuda do Conselho de Assun-

tos Econômicos da Província, o Ecô-

nomo Provincial elabora os procedi-

mentos e formulários para regularizar 

os aspectos administrativos das co-

munidades.

Tudo quanto se refere à administração 

das obras rege-se por norma provincial 

elaborada para tal fim e aprovada pelo 

Provincial com seu Conselho.*

140.10 Todas as comunidades e obras 

elaboram o orçamento anual e revi-

sam o relatório econômico. Ambos são 

apresentados ao Provincial com seu 

Conselho para sua aprovação.

Tudo deverá ser feito de acordo com as 

indicações, o modelo e os critérios fixa-

dos pelo Economato Provincial.

COSTITUZIONE_PT_DEF.indd   174COSTITUZIONE_PT_DEF.indd   174 31/05/21   09:1631/05/21   09:16



175

141 O Provincial com seu Con-

selho nomeia um Conselheiro Provincial e, 

pelo menos, dois especialistas para, com o 

Ecônomo Provincial, constituírem o Con-
selho de Assuntos Econômicos da Pro-
víncia.1 O Provincial leva em consideração 

as observações ou recomendações desse 

Conselho. Cria, também, comitês que ele 

julgar oportunos para atender a aspectos 

específicos.2*

141.1 Profissionais externos especiali-

zados podem ser nomeados para aju-

dar o Ecônomo Provincial no desempe-

nho de suas funções.

Para garantir o bom funcionamento do 

Economato Provincial, é fundamental 

que sejam claramente definidas as fun-

ções e os deveres de cada pessoa im-

plicada, a fim de garantir uma estreita 

colaboração entre o Provincial e o Eco-

nomato Provincial.*

Conselho 

de Assuntos 

Econômicos 

da Província
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E) GOVERNO DA COMUNIDADE

1) O Animador de Comunidade

142 O Superior ou Animador de 

Comunidade está a serviço de seus irmãos 

para ajudá-los a responder à sua vocação 

pessoal, comunitária e apostólica. Oferece, 

a cada um, sua colaboração, seu conselho e 

o apoio de sua autoridade.*

143 O Animador de Comunidade 

está atento a cada um dos irmãos e os ser-

ve, desempenhando as seguintes funções:1

1 acompanhar os coirmãos na busca do 

bem comum e estar à sua disposição para 

recebê-los e ouvi-los;

2 intervir, quando necessário, para confir-

mar as decisões tomadas em comunidade 

ou para decidir pessoalmente assuntos que 

não podem ficar sem solução;

3 levando em conta a sua competência, au-

torizar as despesas pessoais dos irmãos;2

4 reunir periodicamente a comunidade;3

Missão

Funções
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5 tomar providências para que os documen-

tos de arquivo estejam classificados e sal-

vaguardados;

6 zelar pela manutenção do imóvel e do mo-

biliário.4

144 Normalmente, toda a comuni-

dade age como Conselho do Animador de 

Comunidade.

De acordo com o Provincial, pode ser cons-

tituído um Conselho local mais restrito nas 

comunidades em que o número de irmãos 

ou outros motivos o exijam.*

145 O Animador de Comunidade 

não pode agir sem o consentimento da sua 

comunidade ou de seu Conselho local, para:

1 tomar as decisões sobre aspectos que 

decorram de acordos comunitários ou do 

projeto comunitário;1

2 distribuir tarefas e responsabilidades não 

determinadas pelo Provincial;2

Conselho do 

Animador da 

Comunidade

Atuação com o 

consentimento 

da Comunidade
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3 preparar o orçamento anual e o relatório 

econômico de final do exercício e submetê-

-los ao Provincial para sua aprovação;3

4 decidir sobre despesas e reformas impor-

tantes, nos limites do orçamento aprovado;4

5 elaborar projetos cuja aprovação depende 

dos Superiores Maiores;5

6 regulamentar outros casos previstos pelo 

Capítulo Provincial.6

146 O Animador de Comunidade 

é nomeado pelo Provincial, por três anos, 

após consulta adequada. Deve ter, ao me-

nos, um ano de profissão perpétua. Pode 

ser reconduzido.

Seu mandato pode ser abreviado pelo Pro-

vincial, se houver para tanto sérias razões 

e/ou em vista de serviço à Província.*

146.1 Sendo possível, depois de vá-

rios mandatos consecutivos, deve fi-

car liberado por um tempo, antes que 

se lhe confie a animação de outra co-

munidade.

Nomeação e 

mandato
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As Normas da Província determinam se 

é necessário limitar o número de triê-

nios consecutivos.*

146.2 Lá onde for julgado útil, pode-se 

nomear um Animador adjunto que auxi-

lie e, se necessário, substitua o Anima-

dor de Comunidade.

O Animador adjunto é designado de 

acordo com as Normas da Província e 

faz parte do Conselho da Comunidade.*

2) Administração comunitária

147 A comunidade administra 

seus bens com espírito evangélico e de acor-

do com as exigências da pobreza religiosa.*

147.1 A comunidade conta, sempre 

que possível, com um Ecônomo Local, 

designado de acordo com as Normas 

da Província.*

148 O Animador de Comunidade 

e o Ecônomo Local seguem as indicações 

do Ecônomo Provincial, nos aspectos que 

lhes dizem respeito.

Critérios para a 

administração 

comunitária

Coordenados 

com a Província
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Turú (2017) p. 311-314

48.1
[*] R 27; R (1837) cap. II, art. 

2/19; cap. VIII, art. 1/7

49
[1] R 14; R 17; R 20; Jo 

15,16; 2 Cor 12,9-10; Gl 
5,16.25; Ef 4,22-24; Fl 
3,13-14; 1 Jo 1,8-9; EG 
91; CG XVIII (À l’écoute) 
p. 15; 127 [fr]; CG XX p. 
27; B. Rueda (1973)” p. 
558; (1975)” p. 151-152; 
(1978) p. 8

[2] R 46; 48; 49; Rm 5,11; 2 
Cor 5,18-21; 1 Jo 3,1-3; 
can 664; VC 40; IMRII 26; 
Cartas* 42 §5; S. Sammon 
(2005) p. 74

[3] R 30; 2 Cor 3,18; can 630 
§2; Ch. Howard (1988) p. 
101-104

49.1
[*] R 29; 43; can 630 §2; 

663 §3; 664; E. Turú 
(2017) p. 311-314

49.2
[*] R 46; 49; can 630 §2; 

664

49.3
[*] R 30; can 661

49.4
[*] R 30; can 578; 664; Vida* 

p. 287; 304
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49.5
[*] R 30; can 663 §5

49.6
[*] cf. 6; 47.2; R 31; 44; can 

677 §2

50
[1] R 28; Jo 19,26-27; 

can 578; PC 2; VC 28; 
Cartas* 23 §1; 194 
§16; Vida* p. 136; S. 
Sammon (2003) p. 25-
26; (2009) p. 31

[2] cf. 45; R 8; 42; 73; Mt 12,50; 
Lc 1,38; Jo 2,5; At 1,14; LG 
53; 58; 59; Vida* p. 318-
319; B. Rueda (1976) p. 
11-286; B. Arbués (1998) 
p. 102; S. Sammon (2009) 
p. 5-56; E. Turú (2012) p. 
6-72

[3] R 28; can 663 §4; MC 2-15; 
RC (1852) parte I, cap. VI, 
art. 6; B. Rueda (1976) p. 
104; 271

[4] R 22; 25; 54; François 
(1857) p. 261-263; B. 
Rueda (1980) p. 13; 14; Ch. 
Howard (1989) p. 119

[5] cf. 8; R 84; Ef 6,18; LG 50; 
B. Rueda (1984) p. 15; S. 
Sammon (2005) p. 80-
81; E. Turú (2013) p. 93; 
(2013)” p. 110

50.1
[*] Vida* p. 321-322; R 

(1837) cap. II, art. 3; RC 
(1852) parte I, cap. IX, 
art. 3

50.2
[*] RC (1852) parte I, cap. II, 

art. 9

50.3
[*] Sentences* p. 103-

104 [fr]; Cartas* 238 
§3-4; Vida* p. 224 
(Testamento)

50.4
[*] Vida* p. 315; R (1837) 

cap. IV, art. 14

50.5
[*] Vida* p. 232

50.6
[*] Vida* p. 59-60

50.7
[*] LG 50; B. Rueda (1984) p. 

15; B. Arbués (1998) p. 
94-95; 102; S. Sammon 
(2005) p. 80-81; E. Turú 
(2013)” p. 102-127

51
[1] Jo 3,16; 17,18; LG 17; 

AG 5; AA 4
[2] Jo 1,14; Hb 4,14-15; GS 22
[3] Mt 4,1; Lc 4,1.14.18; RM 13
[4] R 66; 71; Jo 10,11; Hb 9,14; 

RM 18
[5] cf. 13; R 69; Jo 16,13-15; 
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At 2,3-4; 13,2-3; 1 Cor 
3,6-9; RM 21; S. Sammon 
(2006) p. 30; 42; E. Turú 
(2015) p. 171-179

[6] R 2; Mt 28,19; At 1,8; can 
211; 573 §1; 673; LG 11; 
AA 3; CL 33; EG 120; 
Ch. Howard (1990) p. 
193-244; (1990)” p. 257-
300; B. Arbués (1997) p. 
5-56; (1998) p. 62-120; S. 
Sammon (2006) p. 5-125; 
E. Turú (2013) p. 76-98; 
(2014) p. 132-150; (2015) 
p. 154-197

52
[1] can 578; Cartas* 4 §4; 30 

§9; 194 §12/16; Cartas* 
249 §7; Vida* p. 90; 321-
322; RC (1852) parte I, cap. 
VI, art. 6; C (1854) parte I, 
cap. I, art. 7; S. Sammon 
(2009) p. 53-54

[2] R 74; Cartas* 28 §2; 34; 59 
§6; 323 §2; Sylvestre* p. 
270-271; Vida* p. 270; 458

[3] cf. 4; 6; R 69; can 216; 676; 
759; GS 1; CL 32; MEM* 
33; 35; CG XX p. 28-30; Ch. 
Howard (1989) p. 119; E. 
Turú (2015) p. 171

[4] R 75; R 83; R 85; R 86; 
Cartas* 14 §1; 63 §5; Vida* 
p. 501; Ch. Howard (1989) 
p. 120

52.1
[*] cf. 125.1; 132.1; 136 

(14); can 677 §1

53
[1] cf. 4; 11; R 74; 75; 1 

Cor 12,4-7; Gl 2,9; can 
217; 675 §3; 801; VC 
96; 97; MEM* 55; 69; 
Sentences* p. 355-366 
[fr]; Vida* p. 86; 498; 
CG XIX p. 15-24; S. 
Sammon (2006) p. 72

[2] cf. 28; 28.1; R 79; can 678 
§1; 680

53.1
[*] cf. 97.1; 136 (3); can 609 §1

53.2
[*] cf. 97.1; 116 (2); 136 (4); 

can 616 §1

53.3
[*] cf. 108.1; 129; 129.1; 

can 628 §1; 678 §3; 680

54
[1] cf. 11; 39; At 5,12-14; 

can 602; PC 15; IMRII 
11; CG XVII p. 35-59; CG 
XX p. 27

[2] cf. 64; 65; R 26; Fl 2,2; ET 
55; EN 21; EEJ* 54; CG 
XVI (vol. 2) p. 7-138; S. 
Sammon (2005) p. 70-71

54.1
[*] can 769; 779; 787; EG 

27; EEJ* 43

54.2
[*] R 76; can 578; LG 55-65; 
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Cartas* 14 §4a; Vida* p. 
315; 318-319; R (1837) 
cap. IV, art. 14; RC 
(1852) parte I, cap. VI, 
art. 11; parte II, cap. VI, 
art. 11

55
[*] cf. 4; 65.4; R 71; 75; Cl 

1,27-28; can 677 §1; 
758; 761; GE 4; AA 
30; MEM* 69; EEJ* 86; 
Vida* p. 86; 460-461; 
S. Sammon (2006) p. 
35-36

55.1
[*] can 217; 768; 769; 795

55.2
[*] can 773; 774; 776; 778-

780

55.3
[*] can 772 §2; 831; 832; IM 

3; VC 99

56
[*] R 73; 74; 75; can 675; 

676; 677 §1; 800; VC 
96; EG 25; CG XIX p. 25

56.1
[*] cf. 28.2-3; can 671; 678 

§2; 681 §1

57
[1] cf. 39; R 57; can 673; 

675; LG 44; ET 42-45; 

EN 21; 41; 46; 76; EEJ* 
87

[2] cf. 52; IMRII 36

57.1
[*] cf. 39.1; can 211; 216; 

675 §1

58
[1] MEM* 70; 72; Cartas* 

273 §2; Vida* p. 498
[2] US 1; 76; FT 216
[*] R 75; 77; 79; can 768; 778; 

800; 801; 803; 806; 807; 
GE 3; 4; 8-10; SS 46; VC 
97; 98; FT 114; CV 223

58.1
[*] can 587 §3-4; MEM*; 

EEJ*

58.2
[*] can 214; 222 §2; 225 §2; 

227; 768; 769; CG XVII 
p. 14-26

59
[1] R 74; can 222 §2; 677 

§1; EN 31; Cartas* 323 
§1; Ch. Howard (1990)” 
p. 257-300

[2] R 78; Mt 2,14.21; Mc 9,37; 
10,13-16; can 225 §2; 768 
§2; PP 80; SS 41; CG XXI p. 
55; 216-217; Ch. Howard 
(1990)” p. 278

[3] cf. 4; R 13; R 92; CPD; Vida* 
p. 224 (Testamento)
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59.2
[*] cf. 132.1; can 587 §3-4

59.3
[*] can 227; 768 §2

59.4
[*] R 80
60 [1] R 32; R 67; R 72; can 

222 §2; VC 75; DC 34; 
CG XXI p. 187

[2] cf. 4; R 80; can 676; 677 
§1; GS 4; ET 17; 18; VC 
75; EG 49; IMRII 30; CV 
91; Cartas* 28 §2; 34; 
59 §6; 323 §2; CG XVIII 
(À l’écoute) p. 15 [fr]; CG 
XIX p. 25-30; CG XX p. 
30; CG XXI p. 51; CG XXII; 
B. Arbués (1997) p. 44; 
(1998) p. 62-120; E. Turú 
(2013) p. 76-98

60.1
[*] can 225 §2; 680

61
[*] cf. 8; R 81; 82; Mt 28,18-

20; At 1,8; can 781; 783; 
GE 9; PC 20; EN 20; RM 
1; Cartas* 93 §6; Vida* 
p. 192-194; CG XVI (vol. 
2) p. 221-285; CG XVII p. 
111-134; E. Turú (2013) 
p. 88-89

61.1
[*] cf. 8; can 784; 785

61.2

[*] R 81; can 211; 781; 783; 
784; 785; AG 32; EG 49

61.3
[*] R 82; can 787; AG 25; 

RM 55; VC 98; FT 216; 
EG 27; CG XVIII (À 
l’écoute) p. 137-138 [fr]

62
[1] Ef 4,13
[2] Jo 8,32
[3] cf. 76; 77; 77.2; PC 18 §4
[4] Lc 2,51-52; PC 18 §2
[5] cf. 89

63
[1] Mt 22,36-40; can 597; 

642; IMRII 35; GEE 66-
94; CG XVII p. 63-87

[2] cf. 25; 26; R 4; 16
[3] cf. 6

63.1
[*] cf. 132.1; can 587 §4
63.3 [*] cf. 6; 89

64
[1] cf. 51; R 2; Rm 8,28-30; 

can 210; 211; LG 33; 40; 
AA 3; CL 15-16; 33; Ch. 
Howard (1987) p. 15

[2] cf. 3; 4; VC 54; AMM* 11; 
17; 79; E. Turú (2016) p. 
202-255

[3] R 1; Mc 1,16-20; ES 66; GS 
14; CG XVII p. 63-67

[4] R 89; can 207; 214; 219; LG 
11; VC 30
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65
[1] cf. 4; 6; 52; R 44; EN 41; 46; 

76; Ch. Howard (1987) p. 
7-51; S. Sammon (2005) 
p. 70-71; E. Turú (2016) p. 
252; E. Sánchez (2020) p. 
106-140

[2] Mt 9,37-38; Cartas* 
196 §2; Vida* p. 90; 225 
(Testamento)

[3] 1 Sm 3,1-10; Lc 1,38; Vida* 
p. 460

[4] R 31; 89
[5] cf. 11; 43; 49.6; R 31; 51; 

Cartas* 56 §2

65.1
[1] cf. 88.1
[2] cf. 132.1; CG XIX p. 40-45

65.2
[*] R 89; 90

65.3
[*] cf. 39.1

65.4
[*] cf. 55; 58

65.5
[*] R 89

66
[*] R 4; 57; can 597; VC 65; 

RC (1852) parte II, cap. XI, 
art. 2

66.4
[*] can 219

66.8
[*] can 645 §2-4

66.9
[*] can 641-645

67
[1] R 58; Jo 1,35-43; can 646; 

IMRII 34; CG XXII
[2] cf. 5; can 650 §1; 652 §1-3

68
[*] Mc 10,21; Lc 9,23-24; can 

652 §2-3

69
[*] can 652 §2-3; Vida* p. 64-

65; 390-399; CG XVI (vol. 
1) p. 7-22

70
[1] cf. 117 (9); can 647 §1; 650
[2] can 648
[3] can 649 §1

70.1
[*] cf. 117 (9)

70.2
[*] cf. 117 (5); can 647 §2-3

70.3
[*] cf. 135 (4); can 653 §2

70.4
[*] cf. 96.2; 117 (9)

71
[*] can 648 §2; 650

72
[*] can 653 §2

73
[*] R 59; can 659 §1; PC 18; 

Sentences* p. 27-39 [fr]
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73.2
[*] cf. 63; 136 (14)

74
[*] can 659 §2; 660; PC 18; VC 

98; Cartas* 313; 318 §3-5; 
CG XVII p. 70-78

74.3
[*] can 660 §2

75
[*] R 60; can 659 §1-2

76
[*] R 90; can 652 §4

77
[*] R 90; can 651

78
[*] R 61; 62; can 661; VC 69; 

98; IMRII 35; CV 223; Vida* 
p. 273; 397-398; CG XVI 
(vol. 2) p. 208-209; CG XVII 
p. 81-82; CG XX p. 30

78.6
[*] can 578; PC 2

78.7
[*] can 592 §2

78.8
[*] cf. 6; 63; 117 (14)

78.9
[*] cf. 117 (14); can 677; PC 2; 

CG XVI (vol. 2) p. 208-209

78.10
[*] can 578

79
[*] can 597 §1; 690

80
[1] can 641; 644; 645 §1
[2] can 642

80.1
[*] can 643; 644; 645

80.2
[*] can 650 §2

81
[1] cf. 135 (4); 136 (1); can 607 

§2; 641; 653 §2; 654; 656 
§3; 658; 689 §1

[2] can 655
[3] can 657 §1

81.1
[*] cf. 72; 72.1; can 653 §2

81.2
[*] cf. 136 (1); can 656

81.3
 [*] can 657 §3; 658

81.5
[*] cf. 136 (1); can 645 §3-4

81.7
[*] can 657 §2 (7-9 prof)

81.9
[*] cf. 117 (4); can 690 §1

82
[*] can 656 §4-5

83
[1] R 61; B. Rueda (1984) p. 
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429-430; 456
[2] can 1191; 1192 §1; 1193; 

CG XVI (vol. 1) p. 111-119 
(n. 123-125); B. Rueda 
(1984) p. 459-460

[3] Dt 32,4; Lm 3,22-23; Rm 
11,29; 2 Cor 1,20; Hb 
10,23; Cartas* 30 §9; 194 
§12/16; Vida* p. 272-284; 
322; B. Rueda (1984) p. 
11-490

83.1
[*] cf. 135 (2)

84
[1] can 1194; 657 §1; 688 §1
[2] cf. 117 (3); can 688 §2
[3] cf. 135 (4); can 657 §1-2; 

689 §1
[4] cf. 116 (1); can 691
[*] R 64

84.2
[*] can 692

85
[1] cf. 117 (1); can 684; 685
[2] cf. 117 (2); can 686; 687
[3] cf. 118 (4); 135 (5); 137 (4); 

can 694-703

85.1
[*] cf. 136 (14); can 687

85.2
[*] can 702

86
[*] can 694-704; 1394 §2; 

1395; 1397; 1398

86.1
[*] cf. 118 (4); can 695; 698; 

699; 1395 §2

86.2
[*] cf. 118 (4); 137 (4); can 695; 

698; 699; 1395; 1395 §2

86.3
[*] cf. 136 (14); can 695 §1; 

1395 §2

86.4
[*] cf. 118 (4); 135 (5); 137 (4); 

can 696-699

87
[1] R 66; Mt 28,18; Mc 9,35; Jo 

10,11; 13,2-5; Fl 2,7; VC 75
[2] R 42; 84; Lc 2,48.51-52; 

Jo 2,3; At 1,14; Cartas* 23 
§1; 30 §4; 63 §1-2; 168 §5; 
260 §2; Vida* p. 71; 306

[3] Mt 20,20-28; Mc 10,45
[4] 1 Pd 5,3; PC 14; MR 13; 

Cartas* 56 §5-6
[5] Rm 12,6-8; 1 Pd 4,10-11; 

can 618; 619; VC 43; IMRII 
7; B. Arbués (1997) p. 36; 
E. Turú (2012) p. 44-45

88
[*] can 586; 596 §1/3; 617; 

633; Ch. Howard (1993) 
p. 519

88.1
[*] cf. 101; 125 (3); can 587; 

596 §1

89
[*] can 620; 672
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89.1
[*] cf. 133.4; can 131; 133; 

137-144; 192 §2; 586 §1; 
596 §3; 1282

89.2
[*] cf. 37; 142; R 91

89.3
[1] cf. 88.1; 136 (7-8); 137 (3)
[*] R 92; 93; can 596 §3

90
[1] cf. 114; 132; 144; can 627 

§1; PC 14; Cartas* 38 §1; 
39 §3; Vida* p. 424

[2] cf. 115; 134; 145; can 617; 
627 §2

[3] can 85; 86; 90-93

90.1
[*] cf. 114.2; can 118; 119; 

124-128; 626; 627

90.2
[*] cf. 119; 138; can 632; 633

91
[*] cf. 7; can 581; 586

92
[*] cf. 117 (6); can 581; CG XIX 

p. 46-48

92.1
[*] cf. 117 (6); can 585

93
[*] cf. 89; 128; can 621

93.1
[*] cf. 94; 117 (4); 137 (1); can 

620; 623; 625 §3

94
[1] cf. 89; 117 (6); can 581
[2] cf. 118 (2); can 624 §1; 625 

§3; 626

94.1
[*] cf. 117 (7)

95
[1] cf. 89; 117 (6-7); 136 (5); 

can 581
[2] cf. 118 (2)
[3] cf. 137 (2)
[4] can 624 §1; 625 §3; 626

95.1
[1] cf. 117 (7)
[2] cf. 136 (5)

96
[*] cf. 117 (6); CG XIX p. 48-49

96.2
[*] cf. 70.4; 117 (7)

97
[*] cf. 116 (2); 136 (3-4); can 

608; 616 §1

97.1
[*] can 609 §1; 610-612; 616 

§1

97.2
[*] cf. 99.6; 136 (8); can 680; 

681 §2

97.3
[*] cf. 117 (7)

98
[1] GS 69; PP 76; EG 202; 

ESCM 16; UEB* p. 4 
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(Introdução §2)
[2] ESCM 33; 35; 37; 41; 

Cartas* 206 §3; UEB* p. 
6-7 (Primeira Etapa: Ver)

[3] SS 42; ESCM 2; 11; 50
[*] can 222 §2; 287 §1; 634 

§2; 635 §1; 640; B. Arbués 
(2000) p. 127-175; UEB* 
p. 1-31

98.1
[*] cf. 89.1; can 129 §2; 131; 

133; 137-144; 596 §3; 636

99
[*] can 113-123; 635; 636; 638 

§2; 1254-1258; 1279; PC 
13; ESCM 38; 73

99.1
[*] cf. 136 (14); can 586 §1; 

587 §4; 635

99.2
[*] cf. 88.1; 90.1; 97.1; 100.1; 

136 (7); can 634; 635; 638 
§1-3; 640; CG XVIII (Actes) 
p. 46-47 [fr]; B. Arbués 
(2000) p. 129; UEB* p. 4 
(Introdução §2)

99.3
[1] cf. 117 (8); 133.4; 136 (7); 

can 596 §3; 638 §3; 1274 
§5; 1284 §2(2º)

[2] can 638 §3; 1295

99.4
[*] cf. 114.3; 133.4; can 113-

123; 586 §1; 1256; 1257; 
1279 §1

99.5
[1] cf. 100.1; 117 (10); 136 

(10); can 638 §1-3; ESCM 
38

[2] cf. 120; 121.5; 140.5; can 
486

99.6
[*] cf. 97.2; 136 (8); can 680; 

681 §2

100
[1] ESCM 58 §2
[2] ESCM 58 §5
[*] cf. 103; can 635 §2; 636; 

639 §1

100.1
[*] cf. 117 (14); can 635 §1; 

638 §1-3

100.3
[*] can 636 §2; 1280

101
[1] ESCM 98
[2] ESCM 12; 41
[3] ESCM 2; 33
[*] cf. 121; 140; 147.1; can 222 

§2; 287 §1; 494; 636; 638 
§2; 1282; 1284; B. Arbués 
(2000) p. 151

101.1
[*] can 133; 638 §1-3; 1281; 

1285; 1289

101.2
[*] can 636 §2

101.3
[*] cf. 61.3; can 222 §2; 1286
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102
[*] cf. 117 (12-13); can 596 §1; 

631 §1; PC 14

102.1
[*] can 631 §3

103
[1] cf. 114; 118 (1)
[2] cf. 28; 52; R 16
[3] cf. 100; can 631 §2; 632
[4] cf. 12; 12.1
[5] can 166

104
[*] can 631 §2

105.3
[*] cf. 117 (14)

105.4
[*] cf. 117 (14)

106
[*] can 626; 631 §2; 685 §1; 

687

107
[*] can 626; 631 §2; 685 §1; 

687

108
[*] R 84; can 596 §1; 617; 622

108.1
[*] cf. 53.3; can 131; 137-144; 

212 §2-3; 628 §1/3; 630 §5

109
[*] can 164-179; 623; 624 §1; 

625 §1; 626

110
[*] can 479 §1; 480; 617; 620

111
[*] can 164-179; 623; 624 §1; 

625 §3; 626

112
[*] cf. 118 (1)

113
[*] cf. 117 (14); 118 (1)

113.1
[*] can 629

114
[*] cf. 103; can 164-179; 626; 

627 §1; 631 §2

114.1
[*] cf. 115

114.2
[*] cf. 90.1; 133.2; can 124-

127

114.3
[*] cf. 99.3; 117 (14); can 469-

471; 473 §1; 586 §1; 596 
§3

115
[*] cf. 90.1; can 124-128; 627 

§2

116
[1] can 691 §1
[2] cf. 53.2; 97.1; 136 (4); can 

616 §1
[3] cf. 125 (3); can 587 §4; 632

117
[1] cf. 85; can 684; 685
[2] can 686
[3] cf. 84; can 688 §2
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[4] cf. 81.9; can 690 §1
[5] cf. 70; can 647 §2
[6] cf. 92; 93; 94; 95; 96; can 

581; 585
[7] cf. 95.1; 97.3-4; can 587 §4
[8] cf. 99.3; can 587 §4; 1274 

§5
[9] cf. 70; 70.1/4; can 647 §1
[10] cf. 98.1; 122.1; 136 (10); 

140.7; can 638 §3
[11] cf. 121.2-3; can 493; 494 

§4; 636 §2; 1284 §3; 1287
[12] cf. 102; can 632
[13] cf. 113; can 632
[14] cf. 6.2; 78.1; 78.8-10; 

93.1; 99.2; 100.1; 105.4; 
114.3; 128

118
[1] cf. 103 (1); 112; can 624 §3; 

625 §3; 626; 627 §1
[2] cf. 95.1; 128; 128.1; can 

624 §2-3; 625 §3; 626
[3] cf. 114.3; 120; 120.1-3; 

121; 122; 122.1; can 586; 
624 §3; 1280

[4] cf. 86; 86.1-4; 137 (4); can 
694-699

[*] can 119

119
[*] cf. 90.2; 138; can 632; 633

119.2
[*] cf. 138.2

120
[*] cf. 118 (3); can 474; 482-

484; 486-491

120.1
[*] cf. 118 (3); can 471; 474

120.2
[*] cf. 118 (3)

120.3
[*] cf. 118 (3); can 469; 470; 

471; 473 §1; 586 §1

121
[1] ESCM 33; 37
[2] ESCM 64; 91
[3] ESCM 87
[*] cf. 118 (3); can 494 §1; 636 

§1; 638 §2

121.1
[*] cf. 118 (3); can 494 §3-4; 

636 §2

121.2
[*] cf. 117 (11); can 493

121.3
[*] cf. 117 (11); can 494 §4; 

636 §2; 1287

121.4
[*] cf. 98; 140.4

121.5
[*] cf. 140.5; can 486

121.6
[*] cf. 140.2-3; can 636 §2

122
[1] can 492; 1280; ESCM 61
[2] cf. 88.1
[3] ESCM 63
[*] cf. 118 (3); 141; can 1277; 

1282
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122.1
[*] cf. 117 (10); 118 (3); 141

123
[*] can 596 §1; 632

124
[*] can 626; 632

125
[1] can 632-633
[2] cf. 133; 137 (1); can 626
[3] cf. 15.2; 32.2; 33.1/7/11; 

38.3; 39.1; 41.2-3; 116 (3); 
145; 146.1-2; 147.1

[4] cf. 124

125.1
[*] cf. 132.1

126
[*] cf. 136 (12); can 626; 632

126.1
[*] can 592 §1

126.2
[*] can 633 §2

126.3
[*] cf. 136 (14); can 632

127
[*] cf. 89; 93; R 84; can 596 

§1/3; 617; 620; 677 §1

127.1
[1] can 596 §1
[2] can 214; Ch. Howard 

(1991) p. 360-361

127.2
[*] cf. 136 (7); 137 (2); can 581; 

585

127.4
[*] cf. 15.1; 33.6

127.5
[*] cf. 100.1; can 638 §1-3

128
[*] cf. 118 (2); can 623; 624 §1-

2; 625 §3; 626

128.1
[*] cf. 136 (14)

129
[*] cf. 53.3; can 131; 137-144; 

628 §1

129.1
[*] can 212 §2-3; 628 §3; 630 

§5

130
[*] can 656 §5

131
[*] can 765; 832

132
[*] can 627 §1; 632; 633

132.1
[*] cf. 115; 125.1; 136 (14)

133
[*] cf. 125 (2); can 164-179; 

626

133.2
[*] cf. 90.1; 114.2; can 632; 633
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133.3
[*] cf. 138.2; can 633 §2

133.4
[*] cf. 99.3; 117 (8); 136 (7-8); 

137 (3); can 469-471; 473 
§1; 586 §1; 596 §3

133.5
[*] can 128

134
[*] cf. 90.1; can 124-128; 627 

§2

135
[1] cf. 33; 33.8; can 668 §4
[2] cf. 83; 83.1; can 1191; 

1192
[3] cf. 70.3; can 653 §2
[4] cf. 81; 84; can 689 §1
[5] cf. 86; can 696; 697 (-> 

694; 695); 1394 §2

136
[1] cf. 81; can 656 §3; 657 §1
[2] cf. 42.1; can 665 §1
[3] cf. 53.1; 97.1; can 609 §1
[4] cf. 53.2; 97.1; 116 (2); can 

616 §1
[5] cf. 94; 95.1; 99.3; 117 (8); 

can 586 §1; 587 §4; 596 
§3; 1274 §5

[6] cf. 127.2; can 581; 586 §1; 
587 §4; 596 §3

[7] cf. 99.3; can 1274 §5
[8] cf. 97.2; can 681 §2
[9] cf. 39.1; 125 (3); 145; can 

587 §4; 602; B. Rueda 
(1978) p. 7-108; (1980)” p. 
5-63

[10] cf. 100.1; 117 (10); 140.7; 
can 638 §1-3

[11] cf. 97.1; 100.3; 140.1-3/9-
10; 145; can 493; 494 §4; 
636 §2; 1284 §3; 1287

[12] cf. 124; 125 (4); 126; can 
631 §2; 632

[13] cf. 123; can 631 §2; 632
[14] cf. 6.1-2; 33.11; 52.1; 

73.2; 85.1; 86.3; 126.3; 
132.1; 133.4

137
[1] cf. 93.1; 125 (2); can 479 

§1; 480; 620; 624 §3; 626; 
627 §1

[2] cf. 95; 127.2; 136 (5-6); can 
624 §3; 625 §3; 626

[3] cf. 66.7; 70; 89.2-3; 
133.4; 139; 140; 141; 
141.1; 142; can 482; 586 
§1; 624 §3; 636; 650; 
651; 1280

[4] cf. 86.2; 86.4; can 696; 697 
(-> 694; 695); 1394 §2

[*] can 119

138
[*] cf. 90.2; 119; can 632; 

633; Ch. Howard (1993) p. 
519; UEB* p. 6-7 (Primeira 
Etapa: Ver)

138.2
[*] cf. 119.2

139
[*] cf. 137 (3); can 474; 482-

484; 486-491; 586 §1; 624 
§3
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139.1
[*] can 469-471; 473 §1; 586 

§1

140
[1] ESCM 64; 87
[*] cf. 121; 137 (3); can 494 §1; 

636 §1; 638 §2

140.1
[*] cf. 33.1; 97.1; 121.8; 136 

(11); 140.2-3; 145; 148; 
can 494 §3-4; 635 §2; 636 
§2; 1284

140.2
[*] cf. 121.6; 136 (11); can 493; 

636 §2; 1284 §3

140.3
[*] cf. 121.6; 136 (11); can 494 

§4; 636 §2; 1287

140.4
[*] cf. 98; 121.4-5; can 636 §2

140.5
[1] cf. 121.5; 143; can 486-

491; 1284 §2 (9)
[2] cf. 99.6; can 681 §2

140.6
[*] cf. 97.1; 121.8; 148; can 

636 §2

140.7
[*] cf. 117 (10); 136 (10); can 

638 §1-3; 639 §5

140.8
[*] can 639

140.9
[*] cf. 88.1; 136 (11); can 635 

§2; 636 §2

141
[1] can 492; 1280; ESCM 61
[2] ESCM 63
[*] cf. 122; 137 (3); can 1277; 

1282

141.1
[*] cf. 101.2; 137 (3)

142
[*] cf. 37; 89.2; R 84; 91; can 

596 §1; 608; 617-619; 
629; Cartas* 197 §1

143
[1] cf. 27; 28; 37; can 618; 619; 

630 §1-2/5
[2] cf. 33.1; can 596 §1; 668 §2
[3] cf. 40; 40.1-2
[4] cf. 140.5; can 486 §2

144
[*] can 627

145
[1] cf. 28; 37.1; 39.1; B. Rueda 

(1978) p. 7-108; (1980)” p. 
5-63

[2] can 626
[3] cf. 136 (10); 140.1-3/9-10; 

148; can 636 §2
[4] cf. 140.2/9; can 638 §1
[5] cf. 136 (10)
[6] cf. 116 (3); 125 (3)

146
[*] cf. 137 (3); can 623; 624; 

625 §3; 626
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146.1
[*] cf. 125 (3); can 624 §2

146.2
[*] cf. 125 (3)

147
[*] cf. 31.1; 32; 99; 99.1; can 

634; 640; UEB* p. 6-7 
(Primeira Etapa: Ver)

147.1
[*] cf. 125 (3); R 93; can 636; 

638 §2

148
[*] cf. 32.3; 140.1/9-10; can 

636 §2; ESCM 64 
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SIGLAS E REFERÊNCIAS

cf. + artigo/s  Conforme artigo(s) ou estatuto(s) destas 
mesmas Constituições (referência interna)

R + número/s Consultar número(s) da Regra de Vida

Sigla bíblica   Consultar texto/s bíblico/s
+ capítulo, versículo (método tradicional de referência bíblica)

can + número Consultar cânon/es do Código de Direito 
Canônico (1983)

SIGLA + número/s Documento da Igreja (sem número: 
considerar o conjunto)

SIGLA* + número/s Documento do Instituto (sem número: 
considerar o conjunto)

Palavra* + página/s o Obra histórica das origens (Vida*, Cartas*...)
número de carta 

R (1837); RC (1852);  Primeiras Regras e Constituições do 
C (1854) + parte,  Instituto
capítulo, artigo/s

CG + ordinal romano Documentos de um Capítulo-Geral
 + página/s   

Nome (ano) + página/s Circular de um Superior-Geral (Nome) e ano 
de publicação
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art. artigo

can cânon/es

cf. conforme

[fr] texto em francês

n. número/s

p. página/s

R Regra de Vida

vol. volume

* nota geral relativa a um item como um todo

§ parágrafo/s

; Separação entre referências (se não houver uma nova 
sigla, ela pertence à fonte anterior)

- Início e fim de uma série consecutiva de elementos 
(artigos, estatutos, números, 
páginas, parágrafos...)

/ Elementos descontínuos em uma mesma referência 
(estatutos, parágrafos, 
enumeração...)

+ Consultar também os seguintes versículos em um texto 
bíblico
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DOCUMENTOS DA IGREJA

AA Apostolicam Actuositatem (Decreto sobre o Apos-
tolado dos Leigos), Vaticano II, Roma, 18/11/1965

AG Ad Gentes Divinitus (Decreto sobre a Atividade Mis-
sionária da Igreja), Vaticano II, Roma, 07/02/1965

CL Christifideles Laici (Exortação Apostólica sobre a 
Vocação e a Missão dos Leigos na Igreja e no Mun-
do), Papa João Paulo II, Roma, 30/12/1988

CPD Carta do Papa Francisco ao Povo de Deus (Carta 
sobre o sofrimento vivido por muitos menores por 
causa de abusos sexuais, de poder e de consciên-
cia cometidos por um número notável de clérigos 
e pessoas consagradas), Papa Francisco, Roma, 
20/08/2018

CV Christus Vivit (Exortação Apostólica Pós-Sinodal 
aos Jovens e a todo o Povo de Deus), Papa Francis-
co, Roma, 25/03/2019

DC Deus Caritas (Encíclica sobre o Amor Cristão), Papa 
Bento XVI, Roma, 25/12/2005

DV Dei Verbum (Constituição dogmática sobre a Reve-
lação Divina), Vaticano II, Roma, 18/11/1965

EG Evangelii Gaudium (Exortação Apostólica sobre a 
proclamação do Evangelho no mundo moderno), 
Papa Francisco, Roma, 24/11/2013

EN Evangelii Nuntiandi (Exortação Apostólica sobre a 
evangelização no mundo moderno), Papa Paulo VI, 
Roma, 08/12/1975
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ES Ecclesiam Suam (Encíclica sobre a missão da Igreja 
no mundo contemporâneo), Papa Paulo VI, Roma, 
06/08/1964

ESCM Economia ao serviço do Carisma e da Missão 
(Documento do Dicastério da Vida Religiosa sobre a 
gestão econômica de todos os Institutos),  
CIVCSVA, Roma, 06/01/2018

ET Evangelica Testificatio (Exortação Apostólica so-
bre a renovação da Vida Religiosa), Papa Paulo VI, 
Roma, 29/06/1971

FT Fratelli Tutti (Encíclica sobre a fraternidade e a ami-
zade social), Papa Francisco, Roma, 03/10/2013

GE Gravissimum Educationis (Declaração sobre a 
educação cristã da juventude), Vaticano II, Roma, 
28/10/1965

GEE Gaudete et Exsultate (Exortação Apostólica sobre 
o chamado à santidade no mundo de hoje), Papa 
Francisco, Roma, 19/03/2018

GS Gaudium et Spes (Constituição Pastoral sobre a 
Igreja no mundo), Vaticano II, Roma, 07/02/1965

IIRL Irmão nos Institutos Religiosos Leigos (Documento 
dos Superiores Gerais dos Institutos Religiosos Lei-
gos sobre a Vocação do Irmão publicado pela União 
dos Superiores Gerais), USG, Roma, 15/01/1990

IM Inter Mirifica (Decreto sobre os Meios de Comuni-
cação Social), Vaticano II, Roma, 04/12/1963

IMRII Identidade e Missão do Religioso Irmão na Igreja 
(Instrução do Dicastério da Vida Religiosa sobre a 
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vocação de um Religioso Irmão), CIVCSVA, Roma, 
14/12/2015

LG Lumen Gentium (Constituição Dogmática sobre a 
Igreja), Vaticano II, Roma, 21/11/1964

LS Laudato Si’ (Encíclica sobre os cuidados com a 
casa comum), Papa Francisco, Roma, 24/05/2015

MC Marialis Cultus (Exortação Apostólica sobre o culto 
a Nossa Senhora), Papa Paulo VI, Roma, 02/02/1974

MR Mutuae Relationes (Critérios diretivos para as re-
lações mútuas entre os bispos e os religiosos na 
Igreja, publicados pelos Dicastérios da Vida Religio-
sa e dos Bispos), CIVCSVA-CB, Roma, 14/05/1978

PC Perfectae Caritatis (Decreto sobre a Adaptação e 
Renovação da Vida Religiosa), Vaticano II, Roma, 
28/10/1965

PDC Partir de Cristo (Um renovado compromisso da Vida 
Consagrada no terceiro milênio), CIVCSVA, Roma, 
19/05/2002

PP Populorum Progressio (Encíclica sobre o de-
senvolvimento dos povos), Papa Paulo VI, Roma, 
26/03/1967

PT Pacem in Terris (Encíclica sobre a paz de todos os 
povos na base da verdade, justiça, caridade e liber-
dade), Papa João XXIII, Roma, 11/04/1963

RM Redemptoris Missio (Encíclica sobre a validade per-
manente do mandato missionário), Papa João Paulo 
II, Roma, 07/12/1990
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SC Sacrosanctum Concilium (Constituição Dogmá-
tica sobre a liturgia católica), Vaticano II, Roma, 
04/12/1963

SS Sollicitudo Rei Socialis (Encíclica para comemorar 
o 20º aniversário da Populorum Progessio), Papa 
João Paulo II, Roma, 30/12/1987

US Ut Unum Sint (Encíclica sobre o ecumenismo e o 
apelo à unidade dos cristãos), Papa João Paulo II, 
Roma, 25/05/1995

VC Vita Consecrata (Exortação apostólica sobre a Vida 
Consagrada e sua missão na Igreja e no mundo), 
Papa João Paulo II, Roma, 25/03/1996

VD Verbum Domini (Exortação Apostólica sobre a Pala-
vra de Deus na Vida e Missão da Igreja), Papa Bento 
XVI, Roma, 30/09/2010

VFC A Vida Fraterna em Comunidade (Documento do 
Dicastério da Vida Religiosa sobre o modo de re-
alizar a vida fraterna nas comunidades religiosas), 
CIVCSVA, Roma, 02/02/1994

DOCUMENTOS DO INSTITUTO

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

ADR* Água da Rocha, Roma, 2007

AMM* Ao redor da mesma mesa, Roma, 2009

EEJ* Evangelizadores entre os Jovens, Roma, 
2011
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MEM* Missão Educativa Marista, Roma, 1998

UEB* Plano de Discernimento sobre o Uso Evan-
gélico dos Bens, Roma, 2004

OBRAS HISTÓRICAS DAS ORIGENS

Cartas* Irmão Paul Sester (ed), Cartas de Marcelino J. 
B. Champagnat 1789-1840, União Marista do 
Brasil - UMBRASIL, Brasília, 2019

Sentences* Frère Jean-Baptiste (Jean Baptiste Furet), 
Avis, Leçons, Sentences et Instructions du 
Vénérable Père Champagnat, Ed. Librairie 
Catholique Emmanuel Vitte, Lyon / Paris, 
1927 [fr]

Sylvestre* Frère Sylvestre (Jean-Felix Tamet), Raconte 
Marcellin Champagnat, Maison Généralice 
des Frères Maristes, Rome, 1992 [fr]

Vida* Irmão João Batista (Jean-Baptiste Furet), 
Vida de José Bento Marcelino Champagnat, 
Edições Loyola, São Paulo, 1989 (Edição do 
Bicentenário 1989)

PRIMEIRAS REGRAS E CONSTITUIÇÕES

R (1837) Règle des Petits Frères de Marie, Frères Ma-
ristes, Lyon, 1837 [fr]

RC (1852) Règles Communes, Frères Maristes, Lyon, 
1852 [fr]

C (1854) Constitutions, Frères Maristes, Lyon, 1854 [fr]
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DOCUMENTOS DOS CAPÍTULOS GERAIS
(desde o Vaticano II)

CG XVI XVI Capítulo Geral (1968), Brasil, 1968 (vol. 1; 
vol. 2; Documento Mariano; Constituições)

CG XVII XVII Capítulo Geral (1976), Porto Alegre, 1977 
(Atas)

CG XVIII XVIII Capítulo Geral (1986), Rome, 1987 (Ac-
tes, À l’écoute du XVIIIe Chapitre Général) [fr]

CG XIX XIX Capítulo Geral (1993), Roma, 1995 (Atas)

CG XX XX Capítulo Geral (2001), Roma, 2002 (Atas)

CG XXI XXI Capítulo Geral (2009), Roma, 2010 (Atas)

CG XXII XXII Capítulo Geral (2017), Roma, 2021 (Atas)

CIRCULARES DOS SUPERIORES GERAIS
(desde o Vaticano II)

François (1857) Circulaire du 6 janvier 1857, 06/01/1857, 
vol. 2, p. 261-292 [fr]

Louis-Marie (1869) Circulaire du 2 février 1869, 02/02/1869, 
vol. 3, p. 463-505 [fr]

B. Rueda (1970) A Vida Comunitária, 06/06/1970, vol. 25, 
p. 47-326

B. Rueda (1973) Prática sobre a Oração, 01/11/1973, vol. 
25, p. 470-544

B. Rueda (1973)” A criatividade na oração comunitária - 
adendo, 01/11/1973, vol. 25, p. 545-570
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B. Rueda (1975) A Obediência, 30/05/1975, vol. 26, p. 
7-102

B. Rueda (1975)” O Espírito do Instituto, 25/12/1975, vol. 
26, p. 127-186

B. Rueda (1976) Um Novo Espaço para Maria, 
08/09/1976, vol. 26, p. 11-286

B. Rueda (1978) Projeto Comunitário, 19/03/1978, vol. 27, 
p. 7-108

B. Rueda (1980) 1980 Ano Champagnat, 25/03/1980, vol. 
27, p. 7-17

B. Rueda (1980)” Projeto de Vida Comunitária - capítulo 
complementar, 21/11/1980, vol. 27, p. 
5-63

B. Rueda (1982) Carta sobre a Oração, 08/12/1982, vol. 
27, p. 2-39

B. Rueda (1984) A Fidelidade, 08/09/1984, vol. 28, 1984, 
p. 11-490

Ch. Howard (1987) Pastoral das Vocações, 01/11/1987, vol. 
29, p. 7-51

Ch. Howard (1988) O Discernimento, 31/07/1988, vol. 29, p. 
61-108

Ch. Howard (1989) O Fundador Interpela os Irmãos, 
20/05/1989, vol. 29, p. 115-188

Ch. Howard (1990) Semeadores de Esperança, 12/03/1990, 
vol. 29, p. 193-244

Ch. Howard (1990)” Um apelo urgente: Sollicitudo Rei Socia-
lis, 30/11/1990, vol. 29, p. 257-300
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Ch. Howard (1991) O Movimento Champagnat da Família 
Marista, 15/10/1991, vol. 29, p. 305-378

Ch. Howard (1992) A Espiritualidade Apostólica Marista, 
25/03/1992, vol. 29, p. 385-491

Ch. Howard (1993) A Espiritualidade Apostólica Marista - 
suplemento, 10/07/1993, vol. 29, p. 494-
561

B. Arbués (1997) Caminhar em paz, mas depressa, 
08/11/1997, vol. 30, p. 5-56

B. Arbués (1998) Fidelidade à missão em situações de 
crises sociais, 08/05/1998, vol. 30, p. 62-
120

B. Arbués (2000) A propósito de nossos bens, 
31/10/2000, vol. 30, p. 127-175

S. Sammon (2003) Uma Revolução do Coração, 06/06/2003, 
vol. 31, p. 5-76

S. Sammon (2005) Maravilhosos Companheiros, 
25/03/2005, vol. 31, p. 5-81

S. Sammon (2006) Tornar Jesus Cristo Conhecido e Amado, 
06/06/2006, vol. 31, p. 5-125

S. Sammon (2009) Em seus braços ou em seu coração, 
31/05/2009, vol. 31, p. 5-56

E. Turú (2012) Deu-nos o nome de Maria, 02/02/2012, 
vol. 32, p. 6-72

E. Turú (2013) Até os Confins da Terra, 02/02/2013, vol. 
32, p. 76-98
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E. Turú (2013)” Brasas ardentes, testemunhas da Fé, 
06/06/2013, vol. 32, p. 102-127

E. Turú (2014) O futuro tem um coração de tenda, 
28/10/2014, vol. 32, p. 132-150

E. Turú (2015) Montagne: a dança da missão, 
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