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MENSAGEM DO SUPERIOR GERAL

Caros confrades

:

Aqiii tern o projecto para as nossas

E um

texio que resulta de vdrias etapas

Regras

(cf.

e Constituicdes.

adiante a Introdugdo).

Estamos agora numa etapa de primeira intportdncia, a etapa da
consulta a todos os confrades da Congregagdo. Convido cada um
de vos a prestar o seu contrihuto pessoal. Hd um questiondrio a
acompanhar o texto que facilitard a vossa participagdo; podem
responder a ele individualm.ente, em grupo, ou das duas maneiras
ao

mesmo

tempo.

Jd adivinham de que se trata. Em primeiro lugar, sdo convidados a participar na preparagdo do texto que hd-de ser apresentado ao Capitulo Geral de 1986. A experiencia de outras Congregagoes demonstra que e dificil e dura a tarefa de qualquer
Capitulo antes de chegar a um texto definitivo de Regras e Constituigoes. Algumas Congregagoes precisaram de cinco meses de
Capitulo para isso. Quanto a nos, pensamos dever cumprir essa
tarefa, no mdximo, em cinco semanas; poderemos consegui-lo se
o texto proposto ao Capitulo tiver sido suficientemente estudado
e corrigido pelo conjunto dos confrades.
Mas hd muito mais : e nosso desejo que esta preparagdo seja
ao mesmo tempo para a Congregagdo uma tomada de consciencia
da nossa vocagdo na Igreja e no mundo. Pols que, mediante a
revisdo das nossas Regras e Constituigoes, a Igreja pede-nos que
digamos claramente a nos proprios e a comunidade eclesial a que
e que nos julgamos ser chamados : a que especie de testemunho

evangelico, a que servigo particular, e junto de quern. « Tal revisdo

— diz Perfectae Charitatis 2 — deve ser realizada sob o

impulso do
ainda : « uma renovagdo
eficaz e uma adaptagdo justa ndo se obtem sendo mediante o concurso de todos os membros do Instituto » (P. Ch. 4).
Ndo teria sentido escrever uma nova Regra de Vida para os
membros do Instituto se ao mesmo tempo se ndo verificasse esta
re-descoberta da nossa vocagdo « hoje » e se ndo tivessemos vontade de a assumir alegre e generosamente. Por outras palavras :
este trabalho das Constituigoes deve ser enquadrado em todo um
processo de renovagdo das pessoas e das comunidades. Aquilo que
vamos apresentar como nosso « cartdo de visitas », queremos vive-lo
antes de o dizer, queremos dize-lo mais pela nossa vida que pela
letra dos nossos textos. Trata-se, portanto, de um esforgo de conversdo, para o qual cada um e convidado.
£ nosso desejo tambem que este periodo de procura e de
avaliagdo « tecnica » seja simultaneamente para os Responsdveis
ensejo de animagdo junto dos seus confrades. Cada Provincia, Fundagdo ou Distrito deverd fazer tudo o que for necessdrio para
organizar essa animagdo. Acompanhemos todos juntos esse esforgo
com a nossa oragdo. Antes de mais, ela seja oragdo Aquele que
disse : « Ndo fostes vos que me escolhestes, mas fui Eu que vos
escolhi », e « que pos sobre nos a Sua mdo ». Uma oragdo suscitada
em nosso coragdo e mantida viva pelo Espirito Santo a Quem
estamos consagrados. Uma oragdo a Mde, que nos propoe como
modelo o seu coragdo amoroso e obediente.
E rezemos tambem aos nossos Fundadores, a fim de que a
graga da Fundagdo que, no seu tempo, receberam de Deus, continue a dar frutos em nos, que desejamos viver do seu espirito.
Rezemos ainda aos nossos irmdos Laval e Brottier, os quais nos
lembram brilhantemente que a nossa vocagdo espiritana e caminho
de santidade apostolica.
Espirito Santo e a direcgdo da Igreja

».

E

FRANS TIMMERMANS
Superior Geral C.

S. Sp.

INTRODUgAO
AO PROJECTO DE NOSSAS REGRAS
E CONSTITUICOES
(1984)

A introdugao que se segue tern por intengao prestar-lhes
alguma informagao acerca do actual projecto das nossas Regras e
Constituigoes; ela tornara mais facil a vossa participagao, sobretudo pela resposta ao questionario, na tarefa comum a todos nos
que e a revisao das Constituicoes.

1.

ETAPAS

Recordemos antes de mais as diversas etapas desta tarefa
isso Ihes permitira situar e medir a importancia do

comum

:

vosso contributo pessoal.
Por instrugoes do Capitulo Geral de 1980, foi constituida uma
Comissao que devia langar a preparagao das novas Constituigoes.
Nesse sentido, foi enviado um questionario a todos os membros
da Congregagao. As respostas recebidas, 159 ao todo, das quais
98 inividuais e 61 colectivas, foram depois verificadas e analisadas.
Sao elas a base de um relatorio que foi apresentado ao Conselho
Geral Ampliado (C.G.A.) de 1982.
O C.G.A. de 1982, tendo estudado o relatorio, formulou um
conjunto de directrizes para a primeira redacgao de um texto das
nossas Regras e Constituigoes. Os Padres Daly e Thibault fizeram
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essa primeira redacgao, segundo as recomendagoes do C.G.A. e
integrando no texto todos os elementos exigidos pela Santa Se.

Em

1983, o texto foi entregue ao Conselho Geral.
Entao, o Conselho Geral nomeou uma Comissao de especialistas (17 confrades), tendo em conta ao mesmo tempo as competencias e a representatividade do conjunto da Congregacao. Essa
Comissao, reunida em Carcavelos de 19 de Dezembro de 1983 a

Maio de

6 de Janeiro de 1984, fez nova redacgao a partir do texto anterior.
Fevereiro de 1984, um comite de redacgao, composto pelos

Em

Padres B. Tenailleau, J. Okoye, D. Regan e M. Gongalves, terminou
o trabalho de Carcavelos com a redacgao que e o texto agora
presente em vossas maos.
Estamos actualmente noutra fase a etapa da consulta a todos
OS confrades da Congregagao, de Maio a 15 de Dezembro de 1984.
Como sera depois ? Vamos mencionar brevemente as outras
etapas analise e estudo das respostas enviadas
nova redacgao,
a qual sera apresentada ao Capitulo Geral de 1986
envio desse
texto, um ano antes do Capitulo de 1986, aos Superiores Maiores
e aos capitulantes, de modo que seja possivel haver consultas e
reflexao nas diversas circunscrigoes
texto final elaborado no
Capitulo Geral de 1986
aprovagao por Roma.
:

—

:

—

2.

2.1.

—

—

ORIENTACOES DO PRESENTE TEXTO

Visdo de conjunto

Apesar de ser fruto de varias etapas, o texto actual, tal como
contem principalmente marcas da Comissao de Carcavelos.

Ihes e hoje apresentado,

O

Cap. I apresenta uma visao global das Regras e Constituiafirmando os elementos essenciais que, depois, sao desenvolvidos nos capitulos seguintes. Essa visao, elaborada a prego de
bastantes dificuldades e confront© de pontos de vista, esta articulada sobre a vocagao espiritana, mais descrita de modo dinamico
do que definida teoricamente.

goes,

Chamamos

a vossa atengao,

em

especial,

para o seguinte

:

- a maneira de apresentar e integrar apostolado, vida religiosa e comunidade. O n.° 3 e fortemente inspirado em
Libermann. O vosso parecer sera imiportante neste ponto,
pelo facto de que, entre nos, espiritanos, existe alguma
controversia sobre o assunto;

- OS n."' 4.5.6, que expoem os essenciais tragos e criterios
do nosso apostolado. Podem notar a integragao no texto
de elementos mais recentes.

2.2.

Orientagoes comuns

Mediante procura e confronto de ideias, os participantes da
reuniao em Carcavelos conseguiram p6r-se de acordo quanto a
algumas orientagoes comuns que caracterizam o presente texto.
Verifiquem-nas e deem o vosso contributo.

em

conta as normas dadas pela
Igreja, quis-se no entanto um texto inspirador, que oriente a nossa
vida, que se leia ou se goste de ler, que leve a meditagao e a
oragao. Varios factores garantem, no texto, essa inspiragao.
*

Inspirador

:

Devendo

ter

Aberto a diver sidade
A Congregagao, tal como a Igreja
alias, toma claramente o caminho de uma maior diversidade de
culturas, de experiencias e de aproximagoes da Missao. Mencionemos, por exemplo, as actuals correntes de teologia e vias de
evangelizagao na Africa e na America latina; a procura feita pelas
nossas j ovens Provincias e Fundagoes. A crescente diversidade da
Congregagao, que esta presente em varios continentes, foi sentida
em Carcavelos, antes de mais, como dificuldade; mas esta, pela
escuta mutua, veio a transformar-se em riqueza. Saido em grande
parte dessa experiencia, o texto actual pretende ser aberto a diversidade das culturas e a diferente perspectivagao da nossa vida
apostolica. Podem verificar no texto essa tao importante orientagao.
*

:
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Impregnado da Palavra de Deus
A Palavra de Deus e a
mais importante fonte de inspiragao no projecto das nossas Regras
e Constituigoes. A orientagao biblica esta expressa nas citagoes
implicitas e explicitas; algumas secgoes, como a da comunidade,
estao articuladas sobre a Palavra de Deus. Os especialistas procuraram estar atentos ao uso correcto da Sagrada Escritura. Notem,
por exemplo, como sao apresentados o Pai, o Filho e o Espirito
na vocagao e na missao. O vosso contributo pode ainda melhorar
esta inspiraga fundamental.
'

:

Espirito
O texto adquiriu uma « nota espipelo lugar e papel que nele e atribuido ao Espirito Santo.
Todos OS participantes quiseram dar-lhe essa « marca espiritana »,
*

ritana

a

Ao sopro do

:

»

ponto que, por fim,

foi necessario reduzir as referencias

ao
pneumatologica » parece-nos boa. Nao e verdade que precisamos de Constituigoes que
sejam mesmo espiritanas ?
tal

Espirito Santo.

No

entanto, essa intengao

«

Fundadores e Tradigdo
Nessa linha da « marca espiritana », OS Fundadores e a nossa Tradigao viva tern lugar privilegiado no texto. No entanto, o acordo neste ponto nao foi evidente.
Alguns queriam as Constituigoes articuladas sobre o conceito libermanniano de « vida apostolica »; outros davam mais relevo a
PouUart des Places; outros ainda atribuiam menos importancia
aos Fundadores. O texto actual denota um compromisso; estamos
certos de que a vossa ajuda esclarecera melhor o assunto. A
nossa Tradigao viva, expressa principalmente pelos Capitulos
Gerais, esta integrada no projecto actual mediante a insergao de
*

:

textos deles extraidos.

Aberto ao nosso tempo

Era de capital importancia colodo Vaticano II; por exemplo, situando
a nossa Missao na Missao da Igreja, Povo de Deus solidariamente
responsavel pela evangelizagao. Poderao notar ainda a atengao
dada as necessidades e apelos do nosso mundo e da Igreja, como
por exemplo o « grito dos oprimidos ». Quis-se abrir a vocagao
espiritana aos sinais dos tempos e apresenta-la a partir da base,
de uma maneira descritiva e indutiva.
*

car-se dentro das orientagoes

:
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2.3.

Dificuldades e sugestoes de solugdo

foram tomadas e pelas dificuldades
adivinham que a revisao das Constituigoes nao e tarefa
facil, e que ela exige realmente a participagao de todos. Temos
a peito por-vos ao corrente de alguns pontes que foram debatidos
em Carcavelos, bem como as solugoes propostas, as quais por vezes
sao apenas um compromisso. Provavelmente, voces poderao encontrar outras questoes semelhantes; as reflexoes que nos enviarem
podem ser preciosas. Eis alguns pontos
Pelas orientagoes que

referidas,

:

- houve longo debate acerca do « carisma espiritano ». Pondo
de parte questoes teoricas e evitando prender-se em definigoes, a Comissao preferiu descrever antes a vocagao espiritana

em

seus tragos essenciais;

- interpretagoes diferentes do conceito de « pobre » e do
nosso apostolado junto dos pobres, de acordo com a diferenga dos contextos culturais. Conservando embora a nossa
interpretagao tradicional, deu-se preferencia ao sentido de
pobre em contexto de Justiga e Paz, na linha do Capitulo
Geral de 1980;

- procura de integragao entre apostolado e vida
A solugao proposta inspira-se em Libermann (cf.
texto do Projecto);

religiosa.
n.° 3

do

- a vida religiosa considerada primariamente em si mesma,
ou mais aberta ? Foi situada numa perspectiva profetica
:

e apostolica;

- confronto acerca da ideia de comunidade

visao francofona,
aglofona, lusofona, sul-americana, africana, estrita ou alargada, etc.... Pode exprimir-se deste modo a orientagao
geral tender a comunidades abertas, fraternas, apostolicas,
:

:

diversificadas;

- longa discussao e procura sobre o tema do governo concepgao piramidal ou a partir da base; dificuldade em
:
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com solidariedade e complementariecomo apresentar a perspectiva evangelica de « service

integrar autoridade

dade;

comum

do bem
tante de

» ?

normas a

Uma

vez que ha

um

conjunto impor-

codificar, dever-se-a p6-las aparte ?

No

fim da reuniao de Carcavelos, o Cap. do governo estava por
acabar. Foi terminado pelo comite de redacgao. No conjunto, preferiu-se partir da base, colocando a organizagao ao
servigo da vida, dando o seu justo valor, pensamos nos, a
solidariedade e a corresponsabilidade. Os capitulos sobre
a comunidade (III) e a organizagao (VII) estao estreita-

mente ligados. As intuigoes do texto parecem-nos boas; mas
ha ainda que trabalhar mais neste assunto;
- controversia acerca de denominagao de « irindo » para todos
OS espiritanos (« somos todos irmaos »). A ideia de tratar
a todos por irmao nao foi mantida. Mas a questao nao nos
parece encerrada; trata-se de saber qual e o « ser fundamental do espiritano »;
- por

numa

secgao aparte o ministerio, que e original e

complementar, do
junto

?

- sim ou nao
texto

-

um

«

leigo

consagrado

»,

ou

integra-lo

no con-

Preferiu-se a integragao;

um

um

capitulo especial sobre a oracdo

?

Tem no

capitulo proprio;

capitulo separado sobre os bens temporals

?

Ou

grar o assunto no tema da pobreza, ou no do governo

colocado no capitulo da

-

um

«

organizagao

inte?

Foi

»;

no texto das Regras, ou uma exposigao
ou um texto primariamente
texto actual resulta de um compromisso.

estilo poetico

prosaica; segundo o ideal de vida

normativo

?

O

Apontamos estas dificuldades, nao para complicar a vossa
mas para que deem o vosso parecer e notarem que, por
vezes, ao responder a questoes destas, aspectos bem diferentes tem
reflexao,

de ser considerados.
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3.

ORIENTACOES E NORMAS DA IGREJA

Apresentamos agora algumas orientagoes e normas dadas
pela Igreja a proposito da revisao das Constituigoes. Essas directrizes podem trazer luz sobre o que e exigido numa revisao; devem
procurar ver se elas estao presentes no texto actual.
3.1.

Orientagoes gerais

Uma

revisao das Constituigdes situa-se no context© da reno-

vagao dos Institutos,

em

especial

do da renovagao da vida

reli-

Perf. Charitatis e Eccl. Sanctae). Varias orientagoes gene-

giosa

(cf.

ricas

foram dadas. Eis as principals

:

- voltar as fontes da vida crista. Seguir a Cristo segundo a
proposta do Evangelho, e a regra suprema para qualquer
Instituto;

- por

em

destaque as intengoes dos Fundadores e as tradigoes
reconhecidas como valiosas para o Instituto;

- participar na vida da Igreja segundo o caracter proprio
do Instituto;
- adaptar-se as novas condigoes do nosso tempo, as situagoes politicas, socials e economicas, as necessidades da
Igreja, as necessidades do apostolado, etc.;
- que a adaptagao seja animada por uma renovagao espiritual, a qual se deve atribuir sempre o primeiro lugar.

3.2.

Exigencias particulares

O Motu

Proprio «Ecclesiae Sanctae » de Paulo VI refere
com precisao os elementos que devem figurar nas Constituig5es.
Citemos
:

- OS principios evangelicos e teologicos; as intengoes dos
Fundadores;
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- as normas juridicas necessarias para definir claramente o
caracter, fim e meios do Institute (Ec. S. 12);
- e necessario unir os dois aspectos, o espiritual e o juridico.
Deve evitar-se com cuidado um texto que seja apenas juridico

ou meramente

exortativo;

- OS elementos antiquados, e aqueles que estao sujeitos a
variar segundo a sucessao dos tempos ou que dizem respeito a costumes locais, nao devem ser postos no texto
fundamental. Serao colocados em anexos, que podem ser
designados por Directorio, Costumeiro, ou outra denominagao conveniente.

3.3.

Dois textos ou dois livros (importante)

No

unico volume que voces receberam, ha duas especies de
« livros ». Reconhece-los-ao pelo modo como o texto
e apresentado o segundo texto ou segundo « livro » consta daquelas partes que estao mais dentro na impressao do texto. Porque
essa dualidade ?
Para a revisao das Regras e Constituigoes, « Ecclesiae Sanctae »
um texto fundamental
n.° 14 distingue duas especies de texto
(primeiro « livro » ou codigo fundamental), e os textos anexos
(segundo « livro » ou codigo complementar).
texto,

ou dois

:

:

a)

b)

O

1° livro deve conter os elementos mais ou menos estaveis que sao a base do Institute e definem a sua identidade. Por exemplo, o carisma, o conteiido dos votos,
etc. ... O que e dito neste livro deve aplicar-se a toda
a Congregagao. Se um dia o conteiido deste livro tivesse
de ser modificado, competia ao Capitulo Geral, apos
votagao, pedir a mudanga a Santa Se, de quem ela
depende em ultima instancia.

2°

Incluem-se neste os elementos igualmente
destinados a toda a Congregagao mas que podem variar
livro.
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Sao elementos que podem ser alterados sem modificar a natureza, fim ou missao do Instituto, e sem que se tenha de recorrer a Santa Se. For
exemplo, a organizagao da vida de oragao, os programas
da forma^ao ...

com mais

Ha

um
um

facilidade.

varias maneiras de poder distinguir estes dois

com texto
volume, mas com

so volume,

continuo

mas

« livros »

:

emi caracteres diferentes;

1.° e livro 2° separados; ou dois
solugao adoptada para o presente
esbo?o de nossas Regras e Constituigoes foi a seguinte um so
volume, com texto continuo, mas distinguindo os dois livros pela

so

independentes.

fasciculos

livro

A

:

apresentagao tipografica (o 2.° volume esta impresso mais dentro).
O C.G.A. de 1982 e a Comissao das Constitui^oes deram preferencia a esta solugao. Digam tambem o vosso parecer.

Nota

:

A Santa Se

aprova apenas o

1.°

livro.

No

entanto,

e necessario enviar os dois livros para avaliar melhor

a repartigao dos assuntos.

3.4.

Texto oficial e tradugoes

A Santa Se aprova somente a

versao oficial do texto.

£

o

Capitulo Geral que apresenta a versao originaria e a faz traduzir
nas demais linguas do Instituto; a ele cabe a responsabilidade das

Em

para a versao oficial a lingua mais
na Congregagao. Para nos, foi dada preferencia a versao
em f ranees como texto oficial, por causa do lugar do f ranees na
nossa Congregagao e tendo em conta sobretudo razoes de ordem
historica. O comite de redacgao trabalhou ja nesta perspectiva,
elaborando primeiro a versao oficial e traduzindo-a em seguida
para ingles e portugues.
tradugoes.

geral, toma-se

utilizada

3.5.

Noticia historica

fi permitido incluir uma nota de caracter historico a abrir
o primeiro livro. O assunto dessa noticia depende de cada Ins-
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Pode ser a vida dos Fundadores, a sua intuigao fundamental,
ou ainda os factos e acontecimentos que marcaram mais o Institute.
A Comissao de Carcavelos foi de opiniao favoravel a tal
noticia historica no principio das Constituigdes. No quadro da
historia da Congregagao, p6r-se-ia em destaque sobretudo a « tradigao viva », origem e desenvolvimento do Institute, desde os
Fundadores ate hoje.
Essa noticia historica ainda esta por redigir. Mas note-se
que ela nao fara parte das Constituigoes propriamente ditas.
tituto.

3.6.

«

Regras

Na

e Constituigoes »

presente edigao, foi mantida a expressao

«

Regras e Cons-

», que e tradicional na Congregagao. O termo « Regras »
refere-se ao 1.° livro, e o termo « Constituigoes » ao 2.°. De acordo
com outras maneiras de ver, e tendo em conta o sentido obvio das

tituigoes

palavras, prefeririamos antes
(o

A

que e fundamental), e
questao fica

em

«

chamar ao

Regras

»

ao 2°

1.°

livro « Constituigoes »

(os

elementos mutaveis).

aberto.

CONCLUSAO

—

Queremos finalmente agradecer a todos aqueles
e sao
que ja deram o seu contribute para esta tarefa da
revisao das nossas Regras e Constituigoes. E queremos tambem
muitos

—

agradecer desde ja a todos aqueles que, pelo seu trabalho, reflexao
e oragao, prestarao doravante a sua quota-parte de ajuda. Que o
Senhor continue a abengoar esta nossa obra comum, que, segundo
cremos, esta em bom caminho.

O CONSELHO GERAL

CAPITULO

I

A NOSSA VOCACAO ESPIRITANA
O Espirito do Senhor esta sobre mim,
porque Ele me consagrou por meio da ungao.
Enviou-me a levar a Boa Nova aos pobres,
a anunciar aos cativos a libertagao
e a vista aos cegos,
a dar a liber dade aos oprimidos,
e a proclamar um ano de graga
da parte do Senhor » (Lc. 4.18-19).

«

1.

Somos chamados pelo

Pai ao seguimento de Cristo. Ele
da-nos o Seu Espirito, a fim de proclamarmos a Boa Nova
do Reino. Realizamos esta voca?ao num Instituto Religioso

— a Congregagao do Espirito Santo sob invocagao
Imaculado Coragao de Maria — segundo o carisma dos

Apostolico

do

,

seus Fundadores, Claudio PouUart des Places e Francisco

Libermann, e segundo a sua viva tradi^ao.
2.

3.

Procuramos assim estar totalmente disponiveis para participar na Missao da Igreja, que e sacramento do Amor de
Deus e da salvagao em Jesus Cristo.

Estamos consagrados pelo Espirito Santo, de maneira

defi-

ao apostolado. Provenientes de culturas diversas, realizamos a nossa vida apostolica na pratica dos conselhos
evangelicos, vivendo numa comunidade fraterna.

nitiva,
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4.

Dedicamo-nos a evangelizagao dos pobres. Oferecemo-nos
para as tarefas que a Igreja tern mais dificuldade em prover
de obreiros. Vamos para os povos e individuos cujas necessidades sao maiores, ou que estao oprimidos, ou que ainda
nao ouviram a mensagem do Evangelho ou mal a ouviram,
e cuja vida somos chamados a partilhar.

Como testemunhas

5.

dos « tempos novos », o Espirito de Deus
impulsiona-nos para uma acgao profetica em^ favor da justiga
e para um compromisso sincero com a libertagao integral do
homem. O que, da nossa parte, implica uma continua conversao, a escuta do « grito dos pobres ».

6.

Participamos no surgimento de comunidades cristas e de
profundamente enraizadas na cultura local e plenamente responsaveis pelo seu proprio desenvolvimento.
Igrejas

7.

Vivemos

este carisma unidos ao proprio Cristo, que, pelo

cumpriu a Sua Missao no meio dos homens
uniao de amor com o Pai. O nosso modelo e o Coragao
Imaculado e « Todo-Apostolico » de Maria, na sua atitude
fundamental de oblagao.
Espirito Santo,

em

CAPITULO

II

A NOSSA VIDA AP0ST6LICA

«

Como

de igual

o Pai

— Tendo

me

modo Eu

enviou,

vos envio

».

falado assim,
Jesus soprou sobre os Apostolos e disse-lhes
« Recebei o Espirito Santo » (Jo. 20.21-22).

:

Anunciar o Evangelho nao e, para mim, titulo
de gloria; e uma necessidade que me obriga.
Sim, ai de mim, se eu nao anunciasse o Evan-

«

gelho

•

«

»

(1

Cor. 9.16).

SEPARADOS PARA ANUNCIAR O EVANGELHO

(Rom.

»

1.1.)

Consagrado pelo Espirito Santo, Jesus e enviado a anunciar
a Boa Nova aos pobres (Lc. 4.18) Deus vem implantar o Seu
Reino e salvar o Seu povo. Deus quer libertar o homem do
pecado e de tudo o que o oprime; quer criar um mundo
« O Reino de Deus esta a chegar; convertei-vos e
novo.
acreditai na Boa Nova » (Mc. 1.15).
:

—

20

O Evangelho

e o proprio Jesus, que, ao servigo do Reino e para

salvagao do

mundo, deu a Sua vida

ressuscitou-0, a Ele que e Seu Filho
Cristo e Senhor, para gloria de

•A
10.

11.

Igreja,

ate a morte.

bem amado.

Deus Pai

Mas Deus

—

«

Jesus

» (Filip. 2.11).

Sacramento de salvacdo

Aqueles que acolhem a Boa Nova do Reino e proclamam
que Jesus Cristo e Senhor e Salvador, constituem a Igreja,
dada ao mundo por Deus como sacramento de salvagao.
Consciente de que instaura o Reino de Deus sem que seja ela
a sua plena realizagao, a Igreja tern como centro da sua
pregagao a Jesus Cristo morto e ressuscitado.

12.

A

13.

Apos a Ressurreigao, Jesus ordenou aos discipulos que fossem
pelo mundo inteiro proclamar o Evangelho a toda a criagao
A tarefa de evangelizar constitui a missao essen(Mc. 16.15).
cial da Igreja e exerce-se de maneiras diferentes, de acordo
com as situagoes historicas e culturais. Todos os baptizados,
por via do seu Baptismo, estao chamados a ser testemunhas
do Evangelho.

Igreja, Povo de Deus reunido por apelo do Pai, constroi-se
mediante comunidades eclesiais, pelo testemunho dos leigos
e dos religiosos, pela variedade dos ministerios, em especial
o ministerio dos Bispos e dos sacerdotes.

—

•

14.

A

Congregacdo, comunidade apostolica

Dentro do Povo de Deus, o Espirito Santo faz surgir vocagoes diversas ao servigo da evangelizagao. Na qualidade de
espiritanos, abandonando tudo para seguir a Cristo, estamos
separados para anunciar o Evangelho aos pobres.

21
15.

Respondemos a nossa vocagao em comunidade, na oragao e
na entreajuda fraterna. E em comunidade tambem, ou nela
apoiados, que desenvolvemos a nossa vida apostolica.

16.

Membros da mesma familia missionaria, sentimo-nos corresponsaveis dos projectos apostolicos de nossos irmaos espiritanos e das prioridades da Congregagao.

*

17.

Diversidade e complementariedade

Apesar de constituirmos uma so comunidade fraterna,
vivemos a nossa vida apostolica em diversidade e em complementariedade. Entre nos, ha presbiteros e ha leigos
consagrados. Esta pluralidade e uma riqueza para a Igreja
e para a Congregagao.
* 17.1.

Os presbiteros sao ordenados para o ministerio da
Palavra e a celebragao dos sacramentos,
a Eucaristia.

Em

comunhao com o Bispo

em

especial

e os outros

presbiteros, exercem o servigo pastoral da unidade

no

seio

Os

leigos consagrados

das comunidades cristas. Esforgam-se por
suscitar outros ministerios, e concorrem para o surgir
e o crescimento de novas comunidades cristas.

* 17.2.

vivem a sua consagragao mis-

sionaria pelo testemunho do seu trabalho profissional,

pelo aniincio da Palavra e outra colaboragao na acgao

Prestam sobretudo a ajuda da sua compeno trabalho do desenvolvimento.

pastoral.

tencia

* 17.3.

Acolhemos tambem membros associados que tenham
o desejo de partilhar da nossa vida apostolica e da
nossa espiritualidade.

22
•

AO SERVigO DAS IGREJAS LOCAIS

18.

Enviados pelo proprio Cristo, e da Missao da Igreja que nos
participamos, mediante a Congregagao a que pertencemos.

19.

Com

o impulso do Espirito Santo, manifestado no carisma
temos trabalhado pelo nascimento de novas
Igrejas. Estas tomam agora em maos o seu proprio destino,
introduzindo no Povo de Deus a variedade das nagoes e
das culturas.

do

Instituto,

20.

Cada vez com mais verdade, a Igreja torna-se uma comunhao
de Igrejas locals que se entreajudam espiritual e materialmente, e entre as quais o Papa e o Colegio dos Bispos garantem o servigo da unidade. Mas cada Igreja local tem a responsabilidade do aniincio do Evangelho a toda a humanidade.

21.

colaboragao confiante com as Igrejas locals e em mutuo
respeito que vivemos o nosso compromisso apostolico. Exercemo-lo em comunhao com os Pastores que o Senhor colocou
a f rente do Seu Povo.

E em

*21,1.

Obedecemos aos Bispos em tudo aquilo que

diz res-

peito ao apostolado. As condigdes de colaboragao sao

estabelecidas

com
* 21.2.

clareza

em

contratos a elaborar

as Igrejas locals.

As Igrejas locals tem responsabilidade especial para
com OS migrantes e os refugiados. Como espiritanos,
prestaremos um interesse particular a esses grupos
humanos, procurando ajuda-los, em colaboragao com
as

22.

com

mesmas

Igrejas.

Alem de enviados, somos tambem convidados. Em consequencia, nao podemos impor-nos nem pretender ser acolhidos

como tendo

tal direito.

O

respeito miituo, a confianga e o

23
dialogo sao as linhas de conduta

em

toda a nossa acgao

de missionarios.
23.

Na

vamos de preferencia para
aqueles que ainda nao ou mal ouviram a mensagem do
Evangelho.
esteira de nossos Fundadores,

* 23.1.

Em

pode acontecer que nao seja
pregagao explicita do Evangelho. Nesse
caso, esperamos com paciencia e confianga a hora de
Deus, certos de que o Reino de Deus ja la opera.
A nossa acgao sera entao principalmente um testemunho de vida, ao servigo dos valores do Evangelho.
certas

possivel

•

24.

Formacdo

e

situagoes,

uma

Educacdo

Pomos um cuidado especial na formagao dos leigos, afim de
que eles possam desenvolver os seus talentos e dons. Animamo-los a tomar compromissos apostolicos e ministerios.
Ajudamo-los a serem testemunhas do Reino na sua vida
quotidiana e a assumir as suas responsabilidades na edificagao da comunidade crista.

25.

26.

Um

trabalho nos tem sido caro desde a origem
de candidatos para o ministerio presbiteral.

Temos tambem uma longa

:

a formagao

tradi9ao de trabalho

em

obras

educativas. Tal trabalho deve ser continuamente examinado
a luz da nossa vocagao espiritana.
*26.1.

Aqueles que trabalham nas obras de educagao procurarao levar os seus colaboradores e os estudantes
a ultrapassarem, em nome de Cristo, as fronteiras do
seu proprio meio, trabalhando pela justiga e pela paz
e colocando os seus talentos ao servigo da Igreja
e

do mundo.
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A

'

27.

Consciencia Missiondria

Pertencendo a uma Congregagao missionaria, estamos vocacionados, de maneira muito propria, para fazer progredir a
consciencia missionaria do Povo de Deus dentro das Igrejas
locais
* 27.1.

em que

trabalhamos.

A preocupa^ao com

as vocagdes missionarias, religio-

sas e sacerdotais, e o seu encorajamento, sao parte

importante do servigo missionario a que estamos
chamados.
* 27.2.

O despertar de vocagoes espiritanas e um servigo que
prestamos a Igreja local, ajudando-a a tornar-se efectivamente missionaria.

•A Disponibilidade Apostolica
28.

Tenho de anunciar a Boa Nova do Reino de Deus tambem
que eu fui enviado »
(Lc. 4.43).
Como Jesus, e por causa dos apelos que a Missao
Universal da Igreja contem, podemos ser levados a ter de

«

as outras cidades, pois para isso e

—

deixar

um

lugar para

ir «

alhures

».

A

disponibilidade apos-

no servigo do Evangelho e uma das qualidades fundamentals da nossa vocagao espiritana.

tolica

* 28.1.

Devemos examinar com regularidade a nossa presenga
e as nossas actividades apostolicas, de

mos da

modo

a aferir-

contribuigao que estamos dando a Igreja

em

que vivemos.
* 28.2.

em dialogo com a Igreja
discernimento que tome em
conta as situa?6es, a vocagao espiritcina e a identidade
pessoal de cada um. Nesse discernimento, procuramos
favorecer a autonomia da Igreja local.
Tal exame deve ser feito
local,

por meio de

um

25
* 28.3.

A Congregagao tern especial responsabilidade para
com OS espiritanos que se veem obrigados a tomar
outro trabalho apostolico. Devem ser acompanhados
nessa escolha, e tomem-se em consideragao as exigencias da vocagao espiritana.

•

29.

EM COLABORACAO
COM TODOS OS HOMENS DE BOA VONTADE

No

nosso esforgo pelo servigo do Reino, procuramos colaborar com todas as Igrejas cristas, com as outras religioes,
e com « aqueles que nao reconhecem o Criador do Universo
mas aceitam os valores humanos e buscam a justiga, sincera
e honestamente » (Sinodo de 1971).
* 29,1.

A

divisao dos cristaos e motivo de escandalo para

mundo

do Evano
que
possa
tudo
gelho. Tomaremos
favorecer o encontro e a unidade dos cristaos, em
acordo com os Responsaveis locals.
o

e cria dificuldades ao anuncio

parte activa

* 29.2.

Afim de se incrementar o dialogo e a colaboragao
com OS outros, dentro da sua propria diversidade,
procuraremos conhecer melhor as diferentes religioes.
Durante o tempo da Forma^ao, sera especialmente
feita

e

•

30.

Como

em

uma

iniciagao ao estudo das grandes religioes

do fenomeno do ateismo.

ABERTOS AO ENCONTRO DAS CULTURAS

espiritanos,

socio-culturais

somos oriundos de continentes e meios

diversos.

nosso Instituto.

E uma

A

intemacionalidade caracteriza o

riqueza que empresta radicalidade

26
a nossa vocagao e a fraternidade que nos une.

Quando

acei-

tamos viver e trabalhar em conjunto, damos testemunho
do Evangelho e da sua mensagem de reconciliagao entre os
povos, as linguas e as diferentes maneiras de viver.
31.

No

estrangeiro

como no nosso

lidade dos povos poem-nos

em

pais, a variedade e a

mobi-

contacto, por toda a parte,

com alguem que e diferente. Saindo ao seu encontro, descobrimos as riquezas que o Espirito Santo de Deus colocou
nele. Sejam quais forem as formas da nossa presenga e da
nossa ac^ao, comportamo-nos sempre como homens de dialogo.
32.

O aniincio do Evangelho e obra de incarnagao. Colocados
em situagoes transculturais, pomo-nos a escuta daquilo que
nos dizem as culturas e as religioes. Integramo-nos nas culturas que nos acolhem, estudando a sua lingua e maneiras
de viver e mantendo-nos abertos a profundidade da sua
experiencia religiosa. Temos como objectivo um encontro
fecundo entre o cristianismo e as tradicoes daqueles que
nos acolhem, preparando dessa forma o surgir e o crescimento de Igrejas locals adultas.

•

33.

COMPROMETIDOS COM OS POBRES

O compromisso pela justiga e parte integrante da evangelizagao. O P. Libermann pedia aos seus missionarios que
fossem

«

OS advogados, o sustentaculo e os defensores dos
oprimem » (Regra

fracos e pequenos, contra aqueles que os

de 1840).
* 33.1.

Um

pouco por toda a parte, existem a injustiga, a
desigualdade e a exploragao. Guerra e tensoes socials
sao causa de perturbagao em muitos paises. Na maioria dos casos, sao os pobres as vitimas dessas formas
de pecado individual e colectivo.
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* 33.2,

Ao

analisar

uma

situagao

de

injustiga,

esforgar-

-nos-emos por descobrir a relagao que ha entre os casos
particulares e as suas causas estruturais.
* 33.3.

Alguns de nos podem ser levados ate ter de partilhar
a vida e o empenho dos pobres na causa da justiga.
Apos discernimento, a Congregagao dar-lhes-a apoio e
sera solidaria

* 33.4.

com

eles.

Os leigos consagrados estao em situagao de se aproximar dos pobres, com o seu trabalho e a sua tarefa
profissional. Dessa forma, colaboram na libertacao
daqueles que estao esmagados pela miseria e pela
injustiga.

34.

Trabalhando junto dos pobres, somos tambem enriquecidos
por eles, pois que muitas vezes nos levam a entender de
maneira nova o Evangelho que anunciamos.

35.

em conversao permanente para
dos
pobres e dos oprimidos. Por
um compromisso em favor
esse motivo, evitaremos deixar-nos arrastar a uma vida demaSomos convidados a

estar

siado confortavel.
36.

As comunidades espiritanas terao cuidado em dar testemunho
da justiga do Reino e desta Paz de que somos mensageiros.
* 36.1.

As nossas comunidades darao testemunho da justiga
mediante a compreensao, o perdao miituo, a partilha
e a hospitahdade, sem sinais de distingao de classes
nem de racismo.

* 36.2.

No

nosso trabalho de apostolado, devemos estar atennao abafar as vozes profeticas. Devemos antes
escuta-las, e, apos discernimento, apoia-las, se forem
tos a

autenticas.

28
•

EM

ESPIRITO APOSTOLICO

37.

A

38.

O

que anima a nossa vida apostolica nao deve provir
da vivacidade do nosso temperamento, mas sim da uniao
intima com Jesus. £ por isso que nos tornaremos doceis
a acgao do Espirito de Cristo, que deseja animar toda a nossa
vida. Em particular, deixar-nos-emos possuir pela mansidao,
a paz, a humildade, lembrando-nos de que nao estamos para
ser servidos mas para servir, a imitagao de Cristo e com os
mesmos sentimentos que Ele teve.

39.

Pode acontecer que a fidelidade a nossa vocagao missionaria
nos leve ate ao dom total da propria vida. Devemos estar
preparados para todos os sacrificios pela causa do Reino.

40.

A

evangelizagao so e autentica quando tem raiz no Espirito
de Cristo. Como diz o P. Libermann, « a vida apostolica e
esta vida de amor e santidade que o Filho de Deus levou
sobre a terra para salvar e santificar os homens, e pela qual
Ele se imolou continuamente a gloria do Pai, para a salvagao do mundo » (Regra de 1840).
zelo

uma

continua conversao do
coragao. Teremos cuidado em nos desapegar de tudo aquilo
que possa ser entrave a nossa disponibilidade no servico
do Evangelho.
vida apostolica pressupoe

CAPITULO

III

A NOSSA VIDA EM COMUNIDADE
A

multidao dos crentes
um so coragao e uma so alma.
Ninguem chamava seu
«

tinha

aquilo que Ihe pertencia,
entre eles tudo estava

mas

em comum»

(Act. 4.32).

tema compaixao,
de bondade, de humildade, de mansidao, de paciencia.
Levai os fardos uns dos outros,
e perdoai-vos mutuamente,
se alguem tern contra outro alguma razao de queixa.
O Senhor perdoou-vos; fazei o mesmo por vosso lado.
E acima de tudo, a caridade,
na qual se tem o vinculo da perfeigao » (Col. 3.12-14).

«Revesti-vos de sentimentos de

•

41.

CHAMADOS A VIVER EM COMUM

Somos chamados a

viver a nossa vida espiritana

em

comu-

nidade.
*41.1.

Vivemos
divisoes.

um

sinal

de que o

num mundo que e vitima de conflitos e
Viver em comunidade fraterna, pretende ser
de que a fraternidade humana e possivel e
«

mundo novo

» ja

esta presente.

30
* 41.2.

A

nossa vocagao apostolica poe-nos ao servigo da
Igreja, cuja Missao e de « reunir os filhos disperses ».
Pela vida em comum, tornamo-nos testemunhas da

comunidade humana que deve

ser edificada.

da nossa pobreza, sentimos tambem
necessidade de nos colocar ao servigo uns dos outros,
a fim de construirmos o Corpo de Cristo.

* 41.3.

Conscientes

42.

Reconhecemos, contudo, que o apelo a viver em comunidade
se fundamenta principalmente na nossa vocagao a vida consagrada. Com efeito, a vida comunitaria e meio para a vivencia dos conselhos evangelicos na sua radicalidade, com vista
ao servigo do Evangelho.

43.

O P. Libermann exprimiu claramente este aspecto da voca?ao espiritana « Para o aperfeigoamento da vida apostolica,
que e a sua finalidade, para a estabilidade e extensao das
obras, que e o objecto da vida apostolica, e para a santifica?ao dos seus membros, a Congregagao tomou como sua
regra fundamental a vida comum. Todos os seus membros,
sempre, viverao em comunidade » (Regra de 1840).
:

•

44.

Vimos de

AO SERVigO UNS DOS OUTROS

diferentes paises, continentes e culturas.

O

Espirito

do Pentecostes congrega-nos numa grande comunidade fratema e a Congregagao, da qual fazemos parte com a nossa
:

Profissao religiosa.
45.

Vivemos em comunidades com caracteristicas diversas. Nelas,
ha j ovens, anciaos, gente com saiide e pessoas doentes. Estaremos atentos a que cada um dos membros seja tido em
consideragao por si mesmo, e possa ter a sua parte na vida
apostolica.

31
46.

A nossa vida comunitaria tern por modelo a primeira comunidade que Jesus formava com seus discipulos « Chamou-os
para estarem com Ele e para os enviar emi pregagao » (Mc.
3.13). Ela inspira-se tambem no exemplo das primeiras comunidades cristas, que permaneciami fieis ao ensino dos Apostolos, a comunhao fraterna, a fracgao do pao e a oragao
(Act. 2.42), pondo tudo em comum e constituindo um so coragao e uma so alma (Act. 4.32).
:

47.

Na comunidade, cada um de nos

e acolhido

como um dom

de Deus. De igual modo, colocamo-nos ao servigo uns dos
e, todos juntos, ao servigo do Evangelho.

outros,
*47.1.

Colocar-nos

ao servigo uns dos outros segundo o

espirito dos conselhos evangelicos, implica a partilha

dos bens e das fungoes, o apoio mutuo, o afecto

reci-

proco, o discernimento da vontade de Deus acerca

da comunidade.
48.

Quando dois ou tres estao reunidos em meu nome, Eu estou
no meio deles » (Mt. 18.20), diz o Senhor. A nossa vida comunitaria tem o seu cume na partilha da mesma fe, na escuta
«

da divina Palavra e na celebragao da Eucaristia.
49.

Animada pelo
ao

Espirito Santo, a

mundo que

a rodeia, e

em

comunidade deve estar aberta
especial aos pobres. Estara

atenta a tudo aquilo que faz a vida dos homens tradigoes;
maneiras de viver; contexto socio-economico, politico e reli:

gioso.

A

insergao no seu ambiente

humano da

tonalidade pro-

pria a comunidade.
50.

vive tambem em estreita uniao com a Igreja
Esta e enriquecida com a experiencia que os seus membros possuem sobre a vida de Igrejas existentes noutros paises.

A comunidade
local.

51.

Nao

e possivel realizarmos plenamente a nossa vocagao espi-

ritana na Igreja se nao estivermos

em

profundo relaciona-

32

mento com

as restantes

comunidades da circunscrigao e com

toda a Congregagao. Nos somos muitos membros, mas formamos um so corpo (1 Cor. 12,14), solidarios e corresponsaveis
uns com os outros, juntos numa so Missao.

A

* 51.1.

corresponsabilidade e a solidariedade devem viver-se
a todos OS niveis, isto e, na comunidade local e na
inteira familia espiritana. « Levai os fardos uns dos
outros, e assim dareis cumprimento a lei de Cristo »
(Gal. 6.2).

•

52.

O

P.

SOBRETUDO NA CARIDADE
com

Libermann, na hora da morte, recomenda

tencia a caridade entre nos. «

pelo Espirito
as demais

(1

»

(Rom.

5.5.),

insis-

Derramada em nossos coragoes

ela e

uma

via que ultrapassa todas

Cor. 12.31).

Por isto reconhecerao que sois meus discipulos pelo amor
que tiverdes uns aos outros » (Jo, 13,35), A caridade, que e o
primeiro fruto do Espirito Santo, cria em nos lagos verdadeiros de unidade, na comunidade como na Igreja,

53.

«

54.

A

:

fraternidade evangelica esta no coragao da nossa vida comu-

nitaria

na medida

Espirito

»

em que

nos nos deixamos conduzir pelo
acolhemos os « frutos do Espirito »
nas nossas relagoes inter-pessoais e na nossa
«

(Gal. 5.13), e

(Gal, 6,22-23)

vida apostolica.
* 54.1,

Seguindo o exemplo de Cristo, as nossas comunidades
devem estar particularmente atentas, a sua volta, as
pessoas doentes, aos humildes, aqueles que sofrem ou
que vivem em provagao. Teremos a mesma atitude na
nossa vida de apostolado.

33
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* 54.2.

Na comunidade, seremos

atenciosos para

com

os nos-

sos irmaos de idade avangada e aqueles que atingiram

a aposentagao. O oferecimento dos seus padecimentos
e a sua oragao sao outra forma de vida apostolica,
necessaria a Igreja, Corpo de Cristo.
55.

Entre nos, ninguem se considera superior a outro por causa
do seu cargo, das suas responsabilidades ou dos seus talentos.
Todos e cada um sao preciosos aos olhos do Senhor.
* 55,1.

Teremos a peito viver na simplicidade e no espirito
de acolhimento, duas qualidades que sao tradicionais
na nossa familia espiritaan.

•

56.

A

57,

De maneiras

NA UNIDADE E NA PAZ

fim de que possa crescer harmoniosamente « na unidade
do Espirito pelo vinculo da Paz » (Ef. 4.3.), a comunidade
organiza a sua vida e garante-lhe as estruturas necessarias.

diversas,

segundo

«

os dons distribuidos a cada

um »

(1 Cor. 12.11), participamos na vida, missao e organizagao da comunidade. Membros de um « povo de sacerdotes,

reis e prof etas » (1 Ped. 2.9.),

por

iso

* 57.1.

tambem uma

A

temos

uma

responsabilidade

responsabilidade a que e

vocagao comum, e

comum.

chamado cada

um

e impor-

tante para a comunidade, para o trabalho de evangelizagao e para o crescimento das pessoas. A comunidade estara atenta a que cada membro tenha alguma
responsabilidade a exercer; por outro lado, deve reco-

nhece-la e respeita-Ia.
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A

procura da vontade de Deus

58.

Realizamos encontros para procurar conjuntamente a vontade de Deus sobre cada um de nos e sobre o conjunto da
comunidade, e para organizar a vida fraterna.

59.

Os encontros entre irmaos contribuem de modo muito espepara promover a conversao permanente e a renovagao,
se queremos ser fieis a nossa missao e a nossa vida especifica,
num mundo em rapida mudanga.
cial

60.

Procurando escutar o que o Espirito Santo possa querer
dizer-nos hoje, langamos o nosso olhar, antes de mais, para

o

mundo em que

tambem a escuta da
E langamos a nossa atengao

vivemos. Pomo-nos

Igreja e das Igrejas de Deus.

para a nossa vocagao espiritana e as suas exigencias. Esta
procura e feita na oragao e a luz da Palavra de Deus.

*60.1.

As riquezas acima citadas requerem a pratica do dialogo fraterno e o discernimento comunitario, num
ambiente de ora^ao e reflexao. Pomos as nossas ideias
e capacidades ao dispor da comunidade, tanto para
a sua vida interna como para a sua actividade de
evangelizagao.

61.

Na reuniao de comunidade, encontramo-nos como irmaos
para procurarmos o bem comum, promovermos a comunhao
fraterna, planificarmos e avaliarmos as actividades e participarmos nas tomadas de decisao.
*61.1.

A procura conjunta

e

a corresponsabilidade expri-

mem-se num projecto comunitario. Este precisa como
sera a vida de ora^ao e a vida fraterna, os seus tempos
fortes, e as orientacoes apostolicas.
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*

62.

Ao

servico da

comunhdo

:

a Autoridade

Entre a variedade de servigos necessarios a vida comum,
da autoridade. Esta decorre da Missao que foi confiada
a Congregagao pela Igreja.

esta o

63.

Aqueles que exercem autoridade devem ter presente a pala« Se alguem deseja ser
vra de Jesus aos seus discipulos
grande entre vos, torne-se vosso servidor; com efeito o Filho
do Homem veio, nao para ser servido, mas para servir »
:

(Mt. 20.26-28).
64.

O

Superior tem por fungao ajudar a comunidade a viver
a sua vocagao apostolica e a sua vida fraterna. fi ele que
anima, inspira e guia a comunidade. Ele encoraja, ajuda e

sustem OS seus irmaos, particularmente nos momentos de
fraqueza e provagao. Ele corrige os membros da comunidade,

quando
"

64.1.

* 64.2.

tal for necessario.

Na comunidade, o

Superior garante o servico da unidade entre os seus irmaos. Tera a preocupagao de
reconhecer a riqueza interior de cada pessoa e os seus
dons, pois que « a cada um e dada a manifestagao
do Espirito em ordem ao bem comum » (1 Cor. 12.7).

Para a vida e a organizagao da comunidade, o Supegrupo dos irmaos tanto quanto
puder. Homem de dialogo, ele reune a comunidade
e o seu Conselho com regularidade.
rior faz participar o

65.

Quanto

um consenso
mostra impossivel, o Superior toma a

possivel, deve chegar-se as decisoes por

unanime. Se

tal

se

decisao.
66.

O

Conselho da comunidade participa na tarefa da sua animatem poder de voto

gao. Para as decisoes de importancia, ele

deliberativo.
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67.

Encarando com olhos de fe o servigo dos Superiores, procuramos tomar leve o peso do seu cargo.

68.

E assim
de
oragao
e
de
fe,
vivendo
entre
que
deve ser
OS seus irmaos « como aquele que serve » (Mt. 20.26). Chamado a dar testemunho do amor de Cristo para com os
seus amigos, ele procura viver os frutos do Espirito, a saber,
a paciencia, a mansidao, a longanimidade e a humildade.
Tal

como
ele

Jesus, o Superior procura dar exemplo.

homem

CAPITULO IV

A NOSSA VIDA RELIGIOSA
Como Tu me
tambem Eu os

«

enviaste ao

mundo,

enviei.

E consagro-me por eles,
para que tambem eles sejam
em verdade consagrados » (Jo.

17.18-19).

Estou crucificado com Cristo.
Se vivo, ja nao sou eu que vivo,
mas e Cristo que vive em mim »

«

•

69.

(Gal. 2.20),

CONSAGRADOS PELO ESPlRITO SANTO

Pelo Baptismo, Deus chama-nos a caridade perfeita e a santidade, seguindo os passes de Cristo, para sermos testemu-

nhas da Boa Nova no meio do mundo.
70.

dom

do Espirito Santo o
chamamento a vida apostolica e religiosa, que nos convida
a entrarmos no Misterio Pascal de Cristo ate a entrega total
de nos mesmos, na Igreja e na Congregagao, segundo o

Acolhemos ainda como

especial

espirito das bem-aventurangas.

71.

A nossa consagra?ao
gloria de Deus,

religiosa e adoragao, pois

que, para

renunciamos ao desejo natural do

ter e

do

38
poder.

£

alegria,

porque fazemos a descoberta do amor de

Deus, capaz de saciar todos os nossos desejos (Mt. 13.44-46).
E libertagao, dado que nos torna niais disponiveis para o
servigo de Deus e dos irmaos.
72.

Tornados por Cristo, assumimos o compromisso, mediante
uma profissao livre, piiblica e definitiva, de viver em castidade, pobreza e obediencia, corno testemunho do Reino
de Deus ja presente e que ha-de vir.

73.

Este dom total de nos mesmos a Deus e aos irmaos, temos
que o renovar diariamente, na fidelidade a divina Alianga.
Para isso, devemos revestir-nos do Espirito de Cristo.

74.

O que regula a pratica exterior da nossa vida religiosa, e a
missao apostolica da Congregagao, atraves de um discernimento eclesial e comunitario, segundo o carisma dos nossos
Fundadores e a tradigao viva do Institute.

•

NO CELIBATO PELO REINO
Senhor, Tu quiseste seduzir-me
eu deixei-me seduzir.
Fizeste-me sentir o Teu poder
e Tu ganhaste » (Jer. 20.7).
«

e

«

Ha eunucos que

a

si

mesmos

se fizeram tais,

por causa do Reino de Deus.

Compreenda quem puder

75.

O

» (Mt. 19.12).

Pai de misericordia cumula-nos de ternura e quer dar-nos

comunhao no misterio de amor
mundo.

infinito

que Ele tem pelo
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76.

Sendo nos ainda pecadores, Ele da-nos Seu Filho unico por
irmao, o qual nos amou em primeiro lugar ate morrer por
via desse amor. « Seduzidos » por Jesus Cristo, os nossos
coragoes encontram uma alegria profunda e querem pertencer-lhe totalmente.

77.

Por

dom

gratuito do Espirito Santo, consagramo-nos

com

mediante o voto de castidade
perfeita, no estado de celibato perpetuo e voluntario, dentro
da Congregagao.
fervor a Jesus Cristo pela

78.

Vivendo neste celibato consagrado por causa do Reino, somos
levados por essa mesma corrente de caridade a amar todos
OS nossos irmaos,

de maneira

79.

80.

fe,

homens

e mulheres,

em

especial os pobres,

livre e desinteressada.

nosso celibato consagrado gera em nos profunda liberdade interior e torna-se fonte de fecundidade espiritual. Ele
e vida para nos e para aqueles a quem servimos. Ele e profecia dos tempos novos, em que o egoismo ja nao tera lugar
dentro das relagoes humanas.

O

nosso celibato e tambem um testemunho reconfortante para aqueles e aquelas que estao impedidos de
ter descendencia corporal.

*79.1.

O

* 79.2.

Para os esposos, e ainda sinal que convida a ultrapassar uma no?ao apenas fisica da fecundidade.

Temos gosto em

viver comunitariamente esta consagragao

a Deus da nossa afectividade, para salva^ao do mundo. Na
comunidade, partilhando a vida fraterna, sentimos que Deus

nos mostra mais claramente o Seu amor,
Eucaristia e na oragao.

em

especial

na

40
81.

Vivido pela comunidade e pelo conjunto da Congregagao, o
voto de celibato e ainda um sinal do amor da Igreja por
toda a humanidade.

82.

nosso celibato consagrado, vivemo-lo na paz e na simplialegres na esperanga, mas tambem por vezes na
incompreensao, no desprezo, na contradigao, e numa solidao
que so Deus e capaz de encher. £ por isso que a nossa consagragao deve crescer dia a dia, numa fidelidade constantemente renovada.

O

cidade,

83.

"82.1.

Para viver plenamente o nosso celibato consagrado,
temos necessidade da ajuda fraterna da comunidade,
de uma certa ascese na vida e de prudencia, sobretudo em momentos de duvida ou de tentagao. Temos
tambem que ser fieis a vida sacramental e a oragao.

* 82.2.

Quando sas e profundas, as amizades contribuirao
para a abertura e expansao da nossa personalidade.

A Virgem Maria e, em sentido total, aquela que deu a Vida.
Aprendemos dela a amar em doagao sem reserva de nos
proprios, para que a vida cresga a nossa volta.

•

84.

Diante de Seu Pai, Jesus apresenta-se pobre em espirito e em
verdade. Tudo aquilo que da, tudo aquilo que tem, Ele o
acolhe como um dom de amor; e, para anunciar a Boa Nova
aos pobres, escolhe o caminho do aniquilamento, tornando-se

um
85.

EM POBREZA PELO REINO

deles.

Ao enviar

os discipulos proclamar o Reino, ordena-lhes

queirais levar

nem

ouro,

nem

prata,

nem

:

«

nao

dinheiro trocado

41

nas cinturas, nem alforge para o caminho,
nem bastao » (Mt. 10.10).

nem

duas tunicas,

86.

Inspirados pelo ensinamento e pelo exemplo de Cristo, « a
multidao dos crentes tinha um so coragao e uma so alma »
(Act. 4.32), e « punham tudo em comum; vendiam propriedades e bens, e distribuiam o prego da venda entre todos
segundo as necessidades de cada um » (Ate. 2.44-45).

87.

O

mesmo espirito e a tornar-nos
pobres, seguindo o Seu Filho. Consagrados em vida apostolica pelo Espirito Santo, abandonamo-nos totalmente ao Pai
e ao seguimento de Cristo, renunciando livre, publica e defiPai chama-nos a entrar neste

nitivamente, pelo voto de pobreza, ao direito de realizar actos
independentes de propriedade.
88.

Alem

de pobreza, comprometemo-nos a parnossos irmaos espiritanos, na Congregagao, tudo
o que e adquirido pelo nosso trabalho, tudo o que nos e
oferecido, e ate a riqueza das nossas faculdades fisicas,
morals e intelectuais.
tilhar

* 88.1.

disso, pelo voto

com

Embora conservando a posse dos bens

patrimoniais

e a possibilidade de os aumentar, renunciamos contudo a sua administragao.
* 88.2.

Antes da profissao, cedemos a gestao desses bens a
pessoa de nossa livre escolha ou a Congregagao.
Tais disposigoes so podem ser revogadas ou mudadas
com o acordo do Superior de circunscrigao.

uma

* 88.3.

um testamento antes da profispara a hora da morte, dos bens que
entao possua ou venha a ter. O testamento so pode
ser mudado com autorizagao do Superior de circunscrigao, ou, em caso de urgencia, do Superior local.
Cada membro redige
sao, dispondo,
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* 88,4.

O

professo de votos perpetuos, com permissao do
Superior Geral, pode renunciar aos seus bens patrimoniais, no seu todo ou em parte, em beneficio de

quem

quiser.

* 88.5.

Todos se devem considerar abrangidos pela lei comum
do trabalho, mas sem se prenderem ao lucro material.
Partilhamos totalmente com a comunidade o fruto
do nosso trabalho, seja ele salario ou nao.

* 88.6.

Qualquer compra importante necessita de uma autorizagao previa e explicita do Superior competente.

* 88.7.

Cada

um

pode dispor do seu dinheiro de bolso. Mas

presta contas regularmente das suas despesas.
* 88.8.

A

vida

as

comum

comunidades

implica solidariedade e partilha entre
e entre as circunscrigoes. Seria, con-

tudo, oposto ao espirito de pobreza, de solidariedade
e de responsabilidade, esperar tudo dos outros

sem

suficiente esforgo pessoal.

89.

Cumulados por Deus, e, desse modo, libertos do desejo de
que nos possua o Espirito do Senhor, a

possuir, deixamos

fim de nos tornarmos totalmente instrumentos disponiveis
ao servi^o do Evangelho.
*89.1.

90.

O

Estaremos prontos a deixar obras ja por nos suficientemente desenvolvidas, para ir tomar conta de
outras obras mais abandonadas.

nosso

estilo

de vida

e simples e sobrio.

Aceitamos privar-

-nos da livre disposigao dos nossos bens, aceitamos os desen-

raizamentos familiares e culturais e, por vezes, a inseguranga.
que o nosso apostolado pode acarretar, e abandonamo-nos
a Providencia de Deus.
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* 90.1.

Teremos

em

consideragao, de

modo

especial,

o con-

em

cujo ambiente nos vivemos, quanto ao nosso estilo de vida, habita^ao e pratexto concreto

da hospitalidade.

tica

91,

Levando

do povo

uma

vida simples, estamos melhor preparados para
com os pobres, os desfavorecidos e os

viver a solidariedade

um compromisso por
com eles
trabalhando
de
vida,
melhorar as suas condigoes
pela transformagao de estruturas injustas. Desse modo, damos
testemunho da nossa esperanga por um mundo novo de
justiga e de paz.

desenraizados, e assumir, a seu lado,

*91.1.

92.

Compete a cada circunscrigao decidir qual o montante que, do orgamento anual, sera destinado aos
mais pobres do meio em que vivemos.

Os nossos bens materials e
da nossa missao.
*92.1.

A

espirituais estao todos ao servigo

responsabilidade pelos bens materials cabe-nos a
ela nao e assunto reservado a alguns espe-

todos;

cialistas.

* 92.2.

Teremos cuidado
nos faz ofertas.

* 92.3.

Ao

em

respeltar as intengoes de

quem

fazer o orgamento, a todos os niveis da Congre-

gagao, teremos

em

consideragao tanto a situagao geral
como as situagoes particulares; estaremos atentos a
dar testemunho verdadeiro de pobreza, de solidariedade com as nossas circunscrigoes e de cooperagao

com
*

92.4.

Na

as Igrejas locals.

sua adminlstragao, os Economos deixar-se-ao guiar

sempre por

uma

perspectiva apostolica.
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* 92.5,

Aqueles que, de modo habitual, vivem fora de comunidade, observarao o espirito de pobreza. Prestarao
contas regularmente da sua situagao financeira aos
seus Superiores.

•

EM 0BEDI£NCIA PELO REINO
«

Meu

alimento

e fazer a vontade dAquele que me enviou,
e levar a termo a Sua obra» (Jo. 4.34).

93.

Contemplamos o Filho na Sua disponibilidade radical perante
a Missao que o Pai Ihe deu. Esta vai leva-lo a ser obediente
ate a morte (Filip. 1.5).

94.

Baptizados na Nova Alianga, aprendemos, pela fe, a conhecer
cada vez melhor a vontade de Deus e a correr na via dos
seus mandamentos. Queremos agradar a Jesus e ser inteiramente dEle, de maneira livre e jubilosa.

95.

Confiando na nossa fidelidade a Deus, entregamo-nos totalmente e livremente a Ele, nas maos dos nossos Superiores,
para a Missao do Instituto, segundo as suas Regras e Constituigdes.

96.

Vivemos a nossa profissao de obediencia escutando o Espirito
Santo, que grava em nossos coragoes a sua lei de amor e nos
da a sua luz, a fim de discernirmos a vontade de Deus e
sermos doceis em segui-la.

97.

Discemimos a vontade de Deus de maneira pessoal
tudo

em

e sobre-

comunidade, dialogando com os nossos Superiores

e OS outros irmaos espiritanos. Juntos, perscrutamos, a luz

do Evangelho e da tradigao da

Igreja, os sinais dos

tempos
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e o sentido dos acontecimentos entre o povo onde vivemos;

escutamos, enfim, o
98.

grito dos pobres

».

O

Superior comporta-se para com seus irmaos como Jesus
comportou com os Apostolos lavando-lhes os pes. No
entendimento com os irmaos, o Superior anima a procura
da vontade de Deus. Favorece um consenso unanime. Assegura o servigo da autoridade, tomando as decisoes finais.
se

*98.1.

99.

«

:

Submetemos os nossos projectos pessoais ao juizo
da comunidade e a decisao do Superior. Estamos
prontos a abandonar as nossas ideias pesoais e a
fazer nosso o projecto comunitario.

Pelo voto de obediencia, contraimos a obrigagao de obedecer
as ordens formais dos nossos Superiores legitimos, naquilo

que directamente diz respeito as Regras e Constituigoes.
*99.1.

A

obrigagao do voto de obediencia aplica-se apenas
em nome do voto
«... em nome da santa obediencia, eu Ihe ordeno
as ordens explicitas formuladas

que
* 99.2.

:

... ».

Os Superiores darao este tipo de ordem apenas raramente, com prudencia e em razao de motivos graves,
por escrito e na presenga de duas testemunhas.

100.

Submetemo-nos com amor a Igreja e ao seu Magisterio. Obedecemos ao Santo Padre. « Sentire cum Ecclesia » e uma
antiga tradigao do nosso Instituto.

101.

A

nossa obediencia liberta-nos da sede de poder e abre-nos
ao servigo dos pobres. Quando ela nos conduz onde nao gostariamos de ir, o Espirito Santo pronuncia « fiat » dentro de
nos e ajuda-nos a realizar a oblagao total de nos mesmos,
para salvagao do mundo.

CAPiTULO V

A ORAgAO DOS ESPIRITANOS
«

Eram

e a

assiduos ao ensino dos Apostolos

comunhao

fraterna,

k fracgao do pao e as oragoes

«

Permanecei sempre na

oral

sem

»

(Ate. 2.42).

alegria,

cessar,

gragas em qualquer circunstancia,
porque, em Cristo Jesus,
e essa a vontade de Deus
a vosso respeito » (1 Tes. 5.16-18).
dai

•

102.

A oragao de

Jesus e expressao constante da sua consagragao
ao Pai pela salvagao da humanidade, e da sua predilecgao
pelos pobres. Irmaos de Jesus pelo Espirito Santo que nos

foi

103.

A NOSSA ORACAO NA ORACAO DE JESUS

dado, dizemos

Com

com

toda a confianga

:

«

Abba, Pai

».

em nome de todos os irmaos, damos gloria ao
tudo o que, em nos e no mundo, existe de bom e

Jesus e

Pai por

de belo. Louvamo-Lo tambem porque, ate nas nossas fraquezas e infidelidades, Ele nos demonstra o Seu Amor e a
Sua Fidelidade. Feito um de n6s em Jesus Cristo, Deus torna
leve o nosso fardo e revela aos pobres a Boa Nova.
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104.

Unindo-nos ao Misterio Pascal de Jesus, Cristo-Servo sofredor e vitorioso, oferecemos ao Pai a nossa vida, em docilidade
ao Espirito. Vivemos esta oferta mediante o nosso apostolado e a pratica ds conselhos evangelicos. Assim, toda a
nossa vida se toma intercessao em favor da hum.anidade.

•

•

105.

DIVERSOS ASPECTOS DA NOSSA ORACAO

Contemplacdo

Como

OS discipulos de todos os tempos, encontramos

alegria,

no coragao da nossa vida

com

momentos privilecomo Jesus que se

diaria,

giados de contemplagao e adoragao, tal
retirava aparte para orar.
106.

O

Espirito Santo, a Quem estamos dedicados, une-se a nos,
atestando que somos filhos de Deus. Vem e ajuda a nossa
fraqueza, pois nao sabemos como pedir, a fim de rezarmos

como deve
107.

(Rom.

8.26).

Todo o espiritano dedica diariamente uma parte notavel do
seu tempo a meditagao.

•

108.

ser

Oracdo e Accdo

Existe sempre relagao estreita entre a nossa oragao e a nossa
actividade missionaria. No nosso apostolado, prestamos a

um culto espiritual (Rom. 1.9). Na nossa oragao, somos
Apostolos, levando a Deus os apelos dos homens.
Deus

109.

Nao temos a pretensao de escapar

a tensao oragao-acgao,

inerente a qualquer tipo de vida crista.

Como

espiritanos,

procuramos a solugao na « uniao pratica », expressao
giada da espiritualidade do P. Libermann.

privile-
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110.

« uniao pratica » e um estado de fidelidade habitual aos
impulsos do Espirito, fidelidade que se torna como que um
instinto do coragao. Para la chegar, e necessario « aplicar-se
com muito zelo a observancia dos preceitos da perfeigao
evangelica, e acima de tudo ao da perfeita abnegagao, que
Nosso Senhor Jesus Cristo tanto recomenda » (Instru^ao aos

A

Missionarios),

Palavra de Deus

•

111.

encontro habitual e frequente com a Palavra de Deus,
meditada pessoalmente ou partilhada em comum, alimenta
a nossa vida missionaria. Ela nos leva a acolher Cristo,
Palavra viva do Pai. Gragas a ela, aprendemos a ler a luz
da fe OS acontecimentos do mundo e da nossa vida.

O

•

112.

Eucaristia

Sinai unificante e lago de caridade, a Eucaristia constroi a
nossa comunidade fraterna a volta do Senhor. Nela, tornam-se presentes a vitoria e o triunfo da morte de Cristo.
Na Eucaristia, os espiritanos encontram todos os dias luz
e forga para anunciar ao mundo a morte e a ressurreigao
do Senhor. £ ela o centro vivificante da nossa comunidade
espiritana.

113.

Em

todas as nossas casas se conserva o Santissimo Sacraa sua presenga seja de verdade o centro
o local normal da oragao. Ai, oferecemos

mento, para que
da comunidade e
a Cristo a nossa
sacramental que
* 113.1.

adoragao e acgao de gragas, na presenga
Ele nos deu por amor.

A adoragao

a Cristo tem expressao nas diferentes

formas de devogao eucaristica.

50

Liturgia das Horas

*

114.

nossa oragao exprime-se de acordo com o ritmo do ciclo
liturgico. A Oragao das Horas e um canto de louvor que o
proprio Cristo, unido ao Seu Corpo, dirige ao Pai.

A

* 114.1.

""

114.2.

Laudes e Vesperas constituem a oragao da manha
e da tarde na Congregagao. Sempre que as circunstancias o permitem, sao celebradas em comum.
Celebramos de

bom

grado o Oficio das Horas comi

participagao da comunidade crista.

*

115.

Sacramento da Reconciliacdo

A

experiencia diaria da nossa fraqueza pessoal leva ao enfra-

quecimento da nossa caridade. Por
continua conversao a Deus.
116.

isso,

ela

reclama

uma

Os espiritanos recorrem com frequencia ao sacramento da
Reconciliagao, no qual acolhem o amor misericordioso do
Pai. Nele, reconciliam-se

com

Deus,

com

a Igreja,

com

seus

irmaos e consigo proprios, e recebem a forga necessaria para
retomar o seu caminho na fe.
* 116.1.

A

celeb ragao comunitaria da Reconciliagao e parti-

cularmente oportuna por ocasiao de encontros
ritanos. Estas celebragoes

espi-

permitem tomar conscien-

que somos responsaveis como grupo.
Sao ocasiao de conversao colectiva.

cia das faltas de

* 116.2.

Avaliamos concretamente a unidade e verdade da
nossa vida mediante uma reflexao em comunidade
fraterna acerca das nossas actividades, julgando da
sua conformidade com o Evangelho.
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* 116.3.

Seremos
cia,

•

fieis,

diariamente, ao

exame de conscien-

em

nos ao longo do dia.

relendo a acgao de Deus

Oracdo comunitdria

117.

oragao, sinal do Absoluto de Deus, e um ministerio
que a Igreja nos confia, a fim de construirmos a comunidade
dos crentes, formando-os e educando-os na ora^ao. fi impossivel realizar esta tarefa, se nos proprios nao formos homens
de oragao.

118.

Cada um de nos espera da sua comunidade apoio e compreensao fraterna, de modo que encontre Deus mais facilmente e participe na edificagao do Reino como membro vivo.
Pela mesma razao, a comunidade espera ter o testemunho
de oragao de cada um dos seus membros.

A nossa

* 118.1.

No

seu projecto comunitario, cada comunidade define
o seu ritmo proprio de oragao. Marca os momentos

em que

ela se reune para a oragao quotidiana, a

Eucaristia, e

tempos fortes

tais

como

recolecgoes e

retires.
119.

O amor

fraterno, atento ao misterio de cada pessoa, bem
a abertura aos dons do Espfrito e a procura da intimidade com Deus, pressupoem tempos de silencio. Cada

como

comunidade e cada confrade possibilitam um clima de interioridade, procurando criar espagos favoraveis a oragao e ao
recolhimento.
120.

A oragao das nossas Comunidades implica uma atengao
ticular para com os confrades doentes.
*

120.1.

Na medida do

par-

possivel, celeb ramos comunitariamente
a liturgia pela qual os doentes sao convidados a
colocar-se dentro do Misterio Pascal de Cristo.
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* 120.2.

A fim de permitir
nao podem tomar

aos confrades que, por doenga,

parte nas celebragoes comuns,
que se sintam parte integrante da comunidade em
oragao, faremos nas casas as adaptagoes que forem
necessarias.

* 120.3.

As comunidades devem tambem exprimir na sua
oragao a solidariedade que devem manter com os
familiares doentes dos confrades.

"

Cada comunidade marcara o dia em que celebra
a Eucaristia pelas intengoes do Superior Geral e
pelos defuntos da Congrega^ao. Teremos a peito
mostrar na oragao comum que nos unem lagos

120.4.

fraternos

121.

com

os nossos confrades falecidos.

Estamos atentos em manter as devogoes proprias da Igreja
em que vivemos. Procuramos harmoniza-Ias com a nossa

local

oragao pessoal e

•

122.

litiirgica.

Equilihrio espiritual

A

nossa docilidade habitual a Deus torna-se fonte de autentico equilibrio humano e espiritual. Tal equilibrio manifesta-se
pela presenga em nos dos dons e dos frutos do Espirito
fortaleza, mansidao, paciencia, misericordia, sabedoria, paz
:

e alegria.

•

123.

Espirito Santo e

Maria

marcada pela « consagragao
ao Espirito Santo e ao Imaculado Coragao

A nossa vida de oragao
do Instituto
de Maria.

sera

'>
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* 123.1.

PenteAs festas da Congregagao sao as seguintes
Imaculado Coragao de Maria, 19 de Margo
(Sao Jose), 2 de Fevereiro (P. Libermann), 9 de
Setembro (Beato P. Laval) e 2 de Outubro (P. Poul:

costes,

lart des Places).

124.

E o

Espirito Santo a fonte da nossa continua renovagao e

do nosso dinamismo missionario, a exemplo da primeira
comunidade crista, quando os Apostolos, no dia de Pentecostes, estavam reunidos com Maria em oracao.

modo, tomamos consciencia do misterio de Maria
e do seu papel na Redengao. Em todas as dimensoes da
nossa vida, em especial na oragao, Maria e o nosso modelo.
Ela e a Virgem que escuta, conservando a Palavra que vem
de Deus e meditando-a no seu coragao.

125.

De

126.

Modelo acabado de fidelidade a todas as inspiragoes do
Espirito Santo, fonte abundante e sempre aberta de espirito
apostolico, Maria e refugio poderoso ao qual recorremos,

em

igual

confianga filial, nas nossas fraquezas e tentacoes (Regulamentos de 1849).

CAPITULO VI

A FORMACAO
«

Nao fostes vos que me
Eu que vos escolhi,

escolhestes;

fui

para que dels fruto
e o vosso fruto permanega

»

(Jo. 15.16),

« Confessando a verdade no amor,
cresceremos
em todos os aspectos
para Aquele que e a cabega,

Cristo Jesus

•

127.

»

(Ef.4.15).

ORIENTACOES GERAIS

Formagao e esta caminhada de crescimento na qual respondemos ao apelo em nos tornarmos progressivamente discipulos de Jesus Cristo. Unimo-nos a Ele e imitamo-Lo, com
o nosso espirito, o nosso coragao, os nossos dons e talentos.
Assumimos de igual modo os nossos proprios limites.

128.

A formagao, que

uma

um

e obra

responsabilidade

do Espirito Santo em nos,
da familia espiritana

comum

e

tambem

e de

cada

dos seus membros. Tomando em conta todos os aspectos

da nossa vocagao, o Instituto estara atento as pessoas e as
diferentes etapas da sua vida.
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129.

A Congregagao
mento

torna possivel a cada um encontrar discernimodo que adquira uma disponibilidade

e ajuda, de

constante para servir os pobres, no mundo e na Igreja. Ela
garante o ambiente e os meios favoraveis para esse crescimento.

•

130.

O

FORMACAO INICIAL

da formagao

de permitir ao jovem
uma caminhada de crescimento, para entrar na Congregagao de modo
objectivo

inicial

e

espiritano que se prepare progressivamente, por
definitivo.

131.

A

fim de Ihe permitir o aprofundamento da sua fe e a
um acompanhamento ao
jovem espiritano no seu projecto de responder, de maneira
livre e responsavel, ao chamamento de Cristo.

purificagao dos seus motives, faz-se

132.

A vida em comunidade

permite-lhe crescer

em

maturidade

Vivendo os conselhos evangelicos, ele entra nas vias
da oragao e inicia-se no apostolado espiritano. Desenvolve a
sua inteligencia e as suas capacidades por meio dos estudos
e de uma formagao geral apropriada.

afectiva.

•

NOVICIADO

'A entrada para o Noviciado
133.

Quern admite cada candidate ao Noviciado e o Superior
Maior da circunscrigao, respeitando o que vem estabelecido
no direito geral da Igreja (Can. 643 § 1).
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* 133.1.

Em
em

"131.2.

A

cada circunscrigao, o Capitulo determina a altura
que habitualmente se faz o Noviciado.

entrada para o Noviciado supoe

um

dialogo previo

entre o candidato e seus formadores, a fim de discernir se ele esta capaz, humana e espiritualmente,

de responder ao chamamento de Deus de maneira
livre e responsavel.

* 133.3.

•

134.

«

O

Capitulo de circunscrigao estabelece o tipo e uso
de habito religioso, ou atem-se as normas emanadas
da Conferencia Episcopal.

Noviciado

em

si

mesmo

Ninguem pode por outro fundamento senao Aquele que

ai

(1 Cor. 3.11). O novi^o
os fundamentos da sua
vida espiritana. Tem consciencia de que a sua vida ha-de contribuir, por sua vez, para fundamentar a fe dos homens e

se encontra, a saber, Jesus

edifica sobre

Cristo,

com

Cristo »

alegria,

comunidades que o Espirito Santo Ihe vai confiar.
135.

Paciente e fielmente, ele aceita o trabalho lento que Deus
em si e consigo, conduzindo-o, na renuncia e no

realiza

de si proprio. Evita perder a coragem,
mesmo quando nao ve o exito dos seus esforgos. Da constantemente gragas a Deus, que o chama a tomar parte no Reino
« felizes daqueles que tem fome e sede desta justiga divina
que e a santidade » (Glosa a Regra de 1840).

amor, a oferta

total

:

136.

Noviciado e um tempo privilegiado. Na vida comum, o
Novigo aprofunda as virtudes humanas e cristas. Avanga
no caminho da ora^ao. Contempla o misterio da salvagao.
Le e medita a Palavra de Deus e celebra a Liturgia. Aprende
a amar cada vez mais a Igreja e a sua Missao.

O
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137.

modo, e iniciado no espirito da Congregagao, na sua
na sua vida e na espiritualidade espiritana. Procura
cooperar activamente com o Mestre de novicos, de maneira
que possa responder a sua vocagao.

De

igual

historia,

138.

A duracao do Noviciado

e de doze

meses completos.

* 138.1.

Para ser valido, o Noviciado tern que ser efectuado
numa casa designada para esse efeito. A abertura,
transferencia ou supressao de um Noviciado exigem
autorizagao escrita do Superior Geral, com consensentimento do seu Conselho.

* 138.2.

Em

casos particulares e excepcionalmente,

com

rizagao do Superior Geral e seu Conselho,

um

auto-

can-

didato pode fazer o seu Noviciado noutra casa da
Congregagao, sob orientagao de um confrade experiente que substituira o Mestre de novigos.

O

* 138.3.

Superior Maior pode permitir que o grupo dos
novigos viva, durante determinado tempo, noutra
casa da Congregagao que ele indique.

* 138.4.

O

Capitulo de circunscrigao pode preceituar

um

ou

mais periodos de vida apostolica a realizar fora
da casa do Noviciado. Esses periodos acrescentam-se
aos doze meses que sao requeridos para a validade
do Noviciado.
* 138.5.

Exceptuando o que atras ficou prescrito, o Noviciado e invalidado por

uma

ausencia superior a tres

meses fora da casa do Noviciado, seja
continua ou nao.
* 138.6.

O

tal

ausencia

Noviciado nao deve durar mais de dois anos.
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* 138.7.

139.

Todos OS espiritanos, pela sua oragao e exemplo de
prestam colaboragao a obra do Noviciado.

vida,

Mestre de Novicos

*

140.

Noviciado nao deve ser ocupado com
trabalhos ou estudos que nao se orientam de modo
directo para a formagao dos novigos.

O tempo do

a direcgao do Noviciado e
por fungao iniciar os mestem
Ele
novigos.
dos
formagao
a
as nossas Regras e Conssegundo
mos na vida espiritana,

Dependem do Mestre de novigos

tituigoes.

141.

No

entanto, o Mestre de novigos orienta o Noviciado sob a

autoridade do Superior Maior.
* 141.1.

O

Mestre de novigos deve ser professo de votos
perpetuos e legitimamente nomeado pelo Superior
Maior da circunscrigao, com o consentimento de
seu Conselho.

* 141.2.

•

142.

143.

Se tal for necessario, serao dados assistentes ao
Mestre de novigos, para a condugao do Noviciado e
a formagao dos novigos.

O termo do

Noviciado

Um

novigo pode abandonar livremente o Noviciado. Por
outro lado, o Superior Maior, a conselho do Mestre de novigos, tem a liberdade de despedir qualquer novigo.

Terminado o tempo do Noviciado, o novigo que o desejar e
admitido a primeira Profissao religiosa, ou recebe pedido de
se retirar.
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144.

um novigo, o
Superior Maior pode prolongar o seu tempo de provagao,
mas nao para alem de seis meses.
Persistindo diividas quanto a capacidade de

*

•

145.

A

No

A PROFISSAO RELIGIOSA

primeira Profissdo religiosa

jovem espiritano da
chamamento de
Deus, realizando com Ele uma Alianga na Congregagao. Reveste-se de Cristo morto e ressuscitado, para que todos possuam
dia da sua Profissao religiosa, o

resposta publicamente, diante da Igreja, ao

a vida. Pelos seus votos, compromete-se a viver

em

fidelidade

e a progredir continuamente para a plenitude da caridade.

Tern a certeza de que Deus o assiste e sustenta, sem falhar na

Sua divina
146.

fidelidade.

A Profissao religiosa e feita ou renovada nos seguintes termos essenciais, ou outros semelhantes « Eu ..., fago a Deus
:

por

...

(tempo)

...,

os tres votos de pobreza, castidade e obe-

diencia na Congregagao do Espirito Santo e do Imaculado
Coragao de Maria, segundo as suas Regras e Constituigoes ».
"

146.1.

Aquele que faz os votos e convidado a exprimir
livremente o modo como entende o seu compromisso,
que e um acto de amor e de entrega a Deus para
o servigo da Missao. Consciente de que e fraco e
de que na vida ha sempre dificuldades, pode invocar
o auxilio de Deus e da Virgem Maria, como o de
todos OS irmaos. Tera principalmente a peito dar
gragas pelo dom do amor de Deus de que, na Profissao, ele beneficia.

* 146.2.

A

primeira Profissao religiosa pode ser antecipada
de um maximo de quinze dias, com permissao do
Superior Maior.
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147.

previstas pelo direito geral da Igreja

Alem das condigoes

para a Profissao temporaria, esta deve ser pedida por escrito.
148.

professo torna-se membro da Congregagao, com os direitos
que decorrem da lei da Igreja e das nossas Regras
exigencias
e

O

e Constituigoes.
* 148.1.

em triplicado um
documento a proposito. Guarda uma copia consigo,
e, das outras duas, uma e conservada no Arquivo

Na

Profissao, o professo assina

geral e outra

A

•

149.

no Arquivo da circunscrigao.

renovacdo da Profissao temporaria

anos de Profissao temporaria, o
professo, tendo-o requerido livremente e por escrito, e tendo
sido julgado idoneo, e admitido ou a renovar temporariamente a sua Profissao religiosa ou a fazer a sua Profissao

Quando terminam os

tres

perpetua.
150.

Esta admissao e da competencia do Superior Maior,
consentimento do seu Conselho.

151.

O

periodo de votos temporarios pode durar de tres ate
anos, a juizo do Superior Maior e seu Conselho.

•

152.

A

com

seis

profissao perpetua

Aquele que em vos comegou esta obra excelente ha-de leva-la
a bom termo, ate ao dia do Senhor Jesus » (Filip. 1.6). Pela
sua Profissao definitiva, o espiritano exprime cabalmente a
intengao que, no dia em que fez os primeiros votos, tinha no

«

Deus sem reserva, na familia
se dispunha a anunciar aos
quando
Como Jesus

fundo do coragao
espiritana.

:

dar-se a
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homens a Boa Nova,

com o amor do

O

153.

ele sabe

que pode contar para sempre

Pai e a ajuda reconfortante do Espirito Santo.

professo de votos perpetuos assume todos os direitos dos

membros da Congregagao,

e

compromete-se a observar todas

as suas exigencias.
154.

A

155.

Alem das condigoes

Profissao perpetua e sempre precedida de
longo de retiro.

um

tempo assaz

previstas pelo direito geral da Igreja

(Can. 656 § 3.4.5. e Can. 658), a Profissao perpetua deve ser

pedida por escrito.
"'

Por motivo justo, a Profissao perpetua pode ser antecipada de tres meses, a juizo do Superior Maior da

155.1.

circunscrigao.

A admissao

* 155.2.

a Profissao temporaria e a Profissao

perpetua compete ao Superior Maior da circunscrigao,
com o consentimento de seu Conselho.

A

* 155.3.

ou perpetua, e recebida pelo
Superior de circunscrigao ou por um seu delegado.

•

•

156.

Profissao, temporaria

OUTRAS ETAPAS DA FORMACAO INICIAL

Despertar e acompanhamento das vocacoes

A Congregagao

acolhe

com

alegria as vocacoes

que Ihe sao

confiadas por Deus a fim de as conduzir ate Ele. Escutando
o Espirito, ela procura discernir com respeito os apelos que

despertam nos coragoes, e acompanha cada um deles na
posta que, mediante a vida, deseja dar a Deus.

res-
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A

157.

Pastoral das vocagoes e parte integrante do nosso servigo

Uma

vez que ela e de natureza eclesial, deve ser
colaboragao com os organismos da Igreja local
que se ocupam das vocagoes, como tambem com os outros
Institutos missionarios e associagoes de leigos.
missionario.

exercida

158.

As circunscri^oes podem fundar e manter Escolas e Lares,
se parecer que eles serao liteis, para o despertar e o amadurecer das vocagoes. Nesses lugares, a formagao deve ter em
conta a mentalidade dos j ovens da regiao e a necessaria
adaptagao a mentalidade do mundo e da Igreja.

•

159.

em

comum

Periodo

de formacdo

Todos OS estudantes, tanto os que se destinam ao ministerio
como os que vao para o laicado consagrado, tem
em conjunto um periodo comum de formagao intelectual,
religiosa e missionaria, que os ajudara a viver e trabalhar
em comunidade. O Noviciado faz parte desse periodo.
presbiteral

160.

Este periodo

comum

de formagao inclui

religiosa e espiritana;

missiologia,

:

com o

iniciagao a vida

seu fundamento

biblico e teologico; preparagao, mediante estudos apropriados,

para encontro

•

161.

com

culturas diferentes da sua.

trahalho apostolico

Atento ao

«

grito dos pobres

»

e escutando a Palavra de Jesus

na medida em que o tiverdes feito a um destes pequeninos
e a mim que o fizestes », Mt. 25.40), o jovem espiritano com(«

promete-se

num

trabalho apostolico ao longo de todas as
inicial. Para ele, essa experiencia sera

etapas da sua formagao

um

meio para descobrir as necessidades do mundo, as

exi-

gencias do ministerio, as suas proprias qualidades e defeitos.
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162.

A fim de

permitir ao jovem espiritano que faga os votos
perpetuos com base solida, e a fim de que ele possa tomar
uma decisao definitiva sobre a sua vocagao missionaria com
perfeito conhecimiento de causa, o Superior Maior pode autoriza-lo a realizar um periodo de estagio em trabalho apostolico, por um ou mais anos, interrompendo os estudos. As
condigoes em que essa experiencia apostolica e feita devem
ser cuidadosamente preparadas.
* 162.1.

Essa experiencia apostolica, de modo habitual, faz-se
numa cultura diferente da sua, em situagao missionaria ou em trabalho junto dos pobres.

* 162.2.

fun^ao do
estudante e da sua formagao, e nao, primariamente,
em fungao do trabalho a realizar. £ importante que
o estudante seja colocado numa boa comunidade,
onde um confrade possa guia-lo no aprofundamento
da sua vocagao.

* 162.3.

Com. o objectivo de aproveitar ao maximo desse
periodo de trabalho apostolico, o estudante sera
ajudado a fazer uma reflexao sobre a experiencia
realizada, julgando dos metodos seguidos e analisando as suas proprias reacgoes.

*

163.

Escolhe-se o local dessa experiencia

Estudos

Dado que

com
«

vistas a nossa

em

Missdo

ha certamente diversidades de dons, embora o

mesmo » (1 Cor. 1.24), existe uma variedade
dc estudos possiveis para o jovem espiritano, de acordo com
OS diferentes ministerios, laicado ou presbiterado, e consoante
as necessidades da Missao. Mas os nossos estudos abrangem
principalmente os dominios da Filosofia, da Teologia e da
Espirito seja o

formagao profissional.
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164.

Os estudantes que seguem Filosofia, ou um primeiro ciclo
de estudos, desenvolvem a sua compreensao da Filosofia e
das ciencias humanas

com

o objectivo de alcangar niaturidade intelectual. Adquirem o habito do trabalho intelectual
pessoal e o gosto por ele. Tornam-se aptos a manter-se
depois, mediante leituras seleccionadas, a par dos principais
problemas do momento. Para alcangar algum resultado neste
campo, uma certa ascese mental e rigorosamente indispensavel.
165.

Para os espiritanos, o estudo da Teologia esta ao servigo da
evangelizagao dos pobres. A Teologia da Missao sera integrada em todo o conjunto do ensino, de modo que a natureza
missionaria da Igreja seja posta

166.

Os

em

destaque.

ovens espiritanos adquirem qualificagao academica, teoou profissional, de modo que se tornem competentes
para o servigo dos pobres e da Missao.
j

logica

167.

Os estudantes que desejam ser ordenados sacerdotes devem
seguir por completo o primeiro e o segundo ciclo dos estudos
eclesiasticos, isto e, Filosofia e Teologia,

legislagao canonica e os

de acordo

programas das Igrejas

com

locals

a

onde

se encontram.

168.

Os estudantes que se destinam ao apostolado como leigos
consagrados devem adquirir formagao espiritual e missionaria adequadas, segundo o testemunho especifico que sao
chamados a dar no seu ambiente de trabalho.

•

169.

periodo de formacao internacional

O

trabalho missionario poe-nos muitas vezes em situagao
transcultural. A propria Congregagao tern dimensao internacional.

Por

que a formagao de todos os espiparte de internacionalidade.

isso, e desejavel

ritanos inclua

uma
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170.

O jovem em formagao devera, em consequencia, viver algum
tempo em comunidade com espiritanos de uma cultura diferente da sua.

"

170.1.

* 170.2.

•

171.

Os estudantes tomarao providencias, durante o tempo
da forma^ao inicial, para aprender uma lingua estrangeira, dando prioridade ao f ranees, ingles e portugues, que sao as linguas oficiais da Congregagao.

O

periodo de trabalho apostolico pode ser considerado tempo de formagao internacional.

Os responsdveis da Formacdo

As orientagoes e programas de Formagao sao definidos pelo
Superior de circunscrigao, com o seu Conselho, e em estreita
colaboragao com os Responsaveis da Formagao.
"

171.1,

em equipa
uniao com os Superiores Maiores, a fim de que
se articulem convenientemente entre si todos os niveis
da Formagao.
Os Responsaveis da Formagao trabalham
e

* 171.2.

172.

em

Os Responsaveis da Formagao procuram criar e
manter nas suas comunidades um ambiente de paz
e corresponsabilidade, no qual e aceite e compreendido o papel de cada um.

O

Conselho Geral imprime dinamismo e unidade a Formagao
nomeadamente por meio de directivas de conjunto acerca da Formagao na Congregagao. Favorece a cooperagao entre os Responsaveis da Formagao das diferentes
circunscrigoes. Encoraja e facilita, na Formagao, diversas
maneiras de internacionalidade.

espiritana,
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* 172.1.

173.

Um Assistente Geral toma a seu cargo a coordenaqao da Formagao no Instituto.

As circunscrigoes planificam a preparagao do seu pessoal,
de modo que possam fazer apelo a ele quando tal for necessario. Isso implica que se fagam nomeagoes com suficiente
antecedencia, a fim de se permitir um tempo razoavel de
preparagao.

•

174.

A FORMACAO PERMANENTE

O chamamento do Espirito para o servigo do Reino nao e
dom feito de uma so vez e para sempre e renovado constantemente, enquanto nos « seguimos com constancia a cami:

nhada que nos e proposta
175.

12.1).

uma

das caracteristicas do nosso tempo.

A Formagao permanente abrange
vocagao
* 176.1.

177.

(Heb.

A Formagao permanente, ou continua, e necessaria para nos
mantermos fieis a nossa vocagao, no mundo e na Igreja. Isso
e hoje mais importante que outrora, pois que a mudanga
acelerada e

176.

»

Um

:

todos os aspectos da nossa
o lado humano, espiritual, teologico e pastoral.

Devemos

ter o cuidado de reflectir continuamente
nosso proprio ministerio, discernindo a
mudanga de circunstancias e valores que nele se
verifica; o mesmo se diga dos sinais dos tempos, que,
evoluindo, nos convidam a modificar o comporta-

sobre

o

mento

apostolico.

dos aspectos essenciais da nossa Formagao permanente

sera sempre a renovagao espiritual. Nesse campo, aprovei-

taremos tambem a riqueza dos autores espirituais da
gao da Igreja e do nosso tempo.

tradi-
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178.

Outro aspecto da Formagao permanente que e precise nao
descurar, e a reconstituigao da saiide, tanto fisica

como

psico-

logica.

179.

A Formagao continua e obra que compete tanto a pessoa
como a comunidade, seja ela local ou de circunscrigao, seja
a Congregagao como tal.
* 179.1.

Recolecgoes, retiros, e sessoes de estudo permitem
as

comunidades espiritanas discernir

se

sim ou nao

estao sendo fieis a sua vocagao.

* 179.2.

Tomaremos

parte,

de

bom

grado,

em

sessoes

de

estudo e conferencias que se organizem nos locals
onde trabalhamos.

* 179.3.

Desta forma, o espiritano encontrara tempo para uma
reciclagem a longo prazo, que Ihe permitira p6r-se
em dia em todos os aspectos da sua vida.

* 179.4.

Os diferentes aspectos da Formagao continua sao da

em conjunto, de cada pessoa e de
toda a comunidade, animada pelo Superior, a qual
deve encorajar a todos no seu esforco de renovagao.
responsabilidade,

* 179.5.

Vejam

as circunscrigoes se

podem

organizar recicla-

ou efectua-las juntamente com outros Institutes. Animarao tambem os confrades a seguirem cursos langados por outros organismos.

gens,

* 179.6.

O

Conselho Geral ajuda e apoia os Superiores Maiores nas suas iniciativas de reciclagem. Cursos de
reciclagem poderao tambem reunir confrades de difeferente nacionalidade, se falarem a mesma lingua.
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180.

Em cada circunscrigao, poremos um cuidado especial em preparar os confrades para o seu tempo de aposentagao.
* 180.1.

Os anos de aposentagao devem ser considerados por
todos tempo de graga e de autentico crescimento
humano e espiritual, na linha da nossa vocagao
espiritana.

"

180.2.

Tomaremos em consideragao os dados das ciencias
humans quanto as dificuldades e a riqueza proprias
dessa fase da vida.

CAPlTULO VII

A ORGANIZACAO DA CONGREGACAO
O maior entre vos
sera o vosso servo » (Mt. 23.11-12).

«

«

Cumulai-me de

alegria,

em

pleno acordo.
Tende um so amor, um so coragao.
Procurai a unidade.
Nada fagais por rivalidade, nada
por vaidade; mas, humildemente,
considerai os outros superiores a vos.

vivendo

Nao

tenhais

em

vista

apenas os vossos interesses,
mas tambem os interesses dos outros

•

181.

A COMUNIDADE LOCAL
varies continentes, procurou
para servigo da nossa Missao e da

A Congregagao, espalhada por
ter diversas estruturas

comunhao
182.

» (Filip. 2.2.4).

entre todos os irmaos.

Vivemos a nossa vocagao espiritana em comunidade. As
comunidades podem ter aspecto variado, segundo as pessoas
que as compoem e os meios em que se inserem. No entanto,

mantem

as caracteristicas essenciais

:

vida

em comum,

oragao
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comunitaria, disponibilidade para o servigo da missao que
Ihe esta confiada, simplicidade de vida, presenga de um
Responsavel, projecto comunitario. Todos os espiritanos tem
o direito de viver em comunidade.
"'

182.1.

Procuraremos promover comunidades que agrupem
irmaos de paises ou culturas diferentes.

183.

As comunidades locals agrupam-se em circunscrigoes e constituem conjuntamente a Congregagao, sob autoridade de um
Superior Geral assistido pelo seu Conselho.

184.

A

nossa Congregagao e

direito pontificio,

grados. Seus

um

Instituto

religiose

composto por sacerdotes

membros partilham a mesma

direitos e deveres, a excepgao daqueles

clerical

de

e leigos consa-

vida,

com

iguais

que decorrem das

Ordens sacras e que estao explicitamente definidos pela

lei

canonica.
185.

A nossa Congregagao depende

directamente da Sagrada Congregagao dos Religiosos e Institutes Seculares. Esta sujeita
as leis gerais da Igreja.

•

186.

Diversos tipos de comunidade

De modo

habitual, vivemos a exigencia comunitaria da nossa

vocagao

com um

* 186.1.

Existe comunidade espiritana quando e constituida

Superior e no respeito da vida comum.

ao menos por tres membros.
''

186.2.

Se a comunidade e numerosa, deve
Conselho mais restrito, formado pelo
nomo e alguns confrades eleitos pela
em representa?ao das varias obras ou

nomear-se

um

Superior, Eco-

comunidade e
actividades da
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comunidade. Pertence ao Superior Maior da circunscrigao, com o acordo do seu Conselho, determinar
as condigoes para a organizagao de um Conselho
de comunidade.

187.

Por razoes de ordem pastoral, de estudos ou de saude, podem
alguns confrades viver sozinhos ou em conjunto com nao-espiritanos. Nesse caso, ficam ligados a uma comunidade
regional, que engloba confrades isolados vivendo num mesmo
territorio. Essa comunidade regional recebe um Superior, que
e nomeado pelo mesmo processo dos Superiores de comunidade local e para igual prazo de mandato.
"

187.1.

* 187.2.

Para a nomeagao do Superior, os confrades abrangidos pela comunidade regional sao consultados.

Os membros de
tram-se de

modo

uma comunidade regional enconregular e frequente, a fim de rezarem

juntos, partilharem as

suas experiencias pastorals

e dar contas da sua fidelidade as exigencias da voca-

Qao espiritana.
"'

187.3.

£ o

Superior Maior de circunscrigao, com o consentimento de seu Conselho, que erige ou suprime as

comunidades regionais.
188.

As restantes comunidades sao igualmente erectas pelo Superior Maior de circunscrigao, com consentimento de seu Conselho. Requer-se autorizagao previa, por escrito, do Ordinario

do
189.

A

lugar.

supressao de uma comunidade canonicamente erecta exige
interven^ao do Superior Geral, com o consentimento de seu
Conselho. O Ordinario do lugar deve ser consultado.
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*

servico da Autoridade

190.

A Autoridade

191.

O Superior de uma comunidade local e nomeado por tres
anos pelo Superior de circunscrigao, com um voto deliberativo de seu Conselho, e apos um dialogo com a comunidade,

da unidade e da coesao do grupo
dos irmaos. Exerce-se em espirito de servigo, a maneira de
Cristo que a si mesmo se tornou « servidor ».

* 191.1.

esta a servigo

O mandato

* 191. 2.

"

191.3.

* 191.4.

Depois de dois mandatos, nao se pode ser outra vez
Superior de comunidade antes de um ano.

Se a comunidade e numerosa, elege um assistente
para substituir o Superior nas suas ausencias.

Um
tres

*

192.

um Superior de comunidade pode
por outro periodo de tres anos.

de

ser renovado

Superior de comunidade deve ter pelo menos
anos de profissao perpetua.

servico dos Bens Materials

O Economo

local garante o servigo dos bens materials

comunidade. Gere-os
local e

* 192.1.

com

os

em

corresponsabilidade

com o

da

Superior

membros da comunidade.

E nomeado por tres anos pelo Superior de circunscom o consentimento de seu Conselho. A comunidade sera consultada. O mandato do Economo

crigao,

local
* 192.2.

nao pode ser renovado para

O Economo
comunidade.

e

membro

la

de nove anos.

de direito do Conselho da
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* 192.3.

Um

Superior de comunidade nao pode ser ao

mesmo

tempo Economo da mesma.
* 192.4.

Qualquer despesa extraordinaria, como qualquer utilizagao de fundos que ultrapasse os limites de uma
gestao ordinaria, exige licenga do Superior de circunscrigao, com o consentimento de seu Conselho.

* 192.5.

Uma

administragao ordinaria deve observar os limideterminados pela Conferencia Epis-

tes financeiros

copal local.

•

•

193.

A CIRCUNSCRICAO

Pertencemos todos a

O termo circunscrigao
gagao em determinada

uma

Circunscricdo

a presenga da Congreregiao ou pais. Circunscrigoes sao as
diz respeito

Provincias, os Distritos, as Fundagoes, as
cipals, e OS

194.

195.

Comunidades

prin-

Grupos Apostolicos.

o Superior Geral, com o consentimento de seu Conselho,
quern pode instituir, modificar ou suprimir uma circunscrigao.

£

For virtude da nossa vocagao espiritana, poderemos ser cha-

mados

a trabalhar

afectagao de

em

situagoes e lugares diversos.

um membro

A

primeira

do Instituto a determinada circuns-

crigao e feita pelo Superior Geral,

com

o consentimento de

seu Conselho.
* 195.1.

Esta primeira nomeagao faz-se em dialogo com o
com o seu Superior Maior imediato,
tendo em conta as prioridades apostolicas da Con-

interessado e
gregagao.
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196.

Aquele que e afectado a

uma

circunscrigao torna-se

membro

dela.

197.

Pode-se ulteriormente ser transferido de uma circunscrigao
A nova afectagao e feita apos dialogo e acordo

para outra.

entre os dois Superiores de circunscrigao e o confrade
questao.
198.

em

bem da Congregagao e do seu apostolado, o
Superior Geral tern direito de transferir confrades de uma
circunscrigao para outra, apos dialogo com os mesmos confrades e OS Superiores Maiores implicados.
Por causa do

* 198.1.

Qualquer nomeagao de uma circunscrigao para outra
sera dada por escrito, com uma copia para os Superiores Maiores implicados e outra para a Administragao Geral.

•

As vdrias especies de Circunscricdo
•

199.

Provincias

Provincia e

uma

circunscrigao cuja tarefa missionaria engloba

animagao missionaria, despertar de vocagoes e formagao de
membros, como tambem os cuidados a prestar aos membros
que a ela regressam provisoria ou definitivamente.
200.

Uma

Provincia e criada pelo Superior Geral

mento de seu Conselho, mediante

um

com o

consenti-

decreto que determina

as suas caracteristicas e os seus limites.

201.

Se as circunstancias o exigirem, o Superior Geral, com o
consentimento de seu Conselho, pode modificar ou suprimir

uma

Provincia.
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202.

203.

Cada espiritano pertence a uma Provincia de origem, a qual
vem a ser a Provincia de que ele e membro no tempo do
sen Noviciado. Essa pertenga acompanha-o por toda a vida.
* 202.1.

A

* 202.2.

Para ajudar a cobrir despesas com doengas prolongadas e o tempo da reforma, sera atribuida a Provincia de origem metade da contribuigao pessoal de
cada um, se se tem menos de 65 anos.

* 202.3.

Manteremos sempre

Provincia de origem e responsavel pelos confrades
que Ihe pertencem quanto a doengas longas ou cronicas e quanto ao tempo de aposentagao.

interesse pela nossa Provincia
de origem, e seremos solidarios para com ela em
questoes de pessoal e de finangas.

De acordo com os Superiores Maiores implicados, e permitido
pedir mudanga de Provincia de origem. Para mudanga desse
genero, a unica Autoridade competente e o Superior Geral

com
•

204.

o consentimento de seu Conselho.

Fundagoes

Fundagao e uma Provincia a caminho de ser formada. £
posta sob a responsabilidade de um ou mais Superiores de
outras circunscrigoes.
"

204.1.

As Fundagoes agrupam Candida tos provenientes de
varias circunscrigoes ou de paises diferentes. Tal
jungao, devida ao escasso numero de candidatos,
destina-se a evitar o isolamento deles; possibilita
ainda a criagao de estruturas formativas, economiza
pessoal e dinheiro, poe em relevo a internacionalidade e vai preparando a criagao de uma ou mais
Provincias.
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205.

Os espiritanos que fazem o Noviciado numa Fundagao ficam
a pertencer-lhe, e ela toma-se como que a sua Provincia de
origem.

206.

A

responsabilidade pela Fundagao cabe aos Superiores das

Quando acham que tal e
oportuno e apos mutua consulta, escolhem um Superior
que tenha a responsabilidade directa por ela. Essa escolha
passa pelo Conselho Geral.
circunscrigoes que a fundaram.

207.

O

Superior escolhido para a Funda?ao tern poderes de Superior Maior quanto aquilo que diz respeito aos candidates,
equipa de formagao e membros da Fundagao. E assistido
por um Conselho, constituido por aqueles que estao afectados a essa tarefa de fundagao.

•

208.

Distritos

Distrito

e

membros

uma

circunscrigao

que,

pelo

niimero dos seus

da sua obra missionaria,
atingiu certo nivel de organizagao que Ihe garante relativa
estabilidade. Um Distrito deve ter um minimo de 20 membros.
209.

Um

ou suprimido pelo Supeo consentimento de seu Conselho, tendo em
conta di versos criterios, tais como a qualidade do trabalho
apostolico, a ajuda prestada a Igreja local, e as possibilidades
financeiras do grupo.
Distrito e erecto, modificado

rior Geral

•

210.

e pelo desenvolvimento

com

Grupo s Apostolicos

uma circunscrigao que e tao pouco numeque nao pode ser constituida em Distrito,
e tao isolada que nao pode ser ligada a uma circunscrigao
mais vasta.
Grupo Apostolico
rosa

em membros

e
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211.

O Grupo
Geral. O

Apostolico depende directamente da Administragao
Superior dele pode ser constituido Superior Maior
pelo Superior Geral com o consentimento de seu Conselho.

•

212.

Comunidades Principals

Comunidade Principal

e

uma

casa que, devido a natureza

da sua obra ou a sua situagao, nao pode ser facilmente ligada
a outra circunscrigao, e, portanto, depende directamente da
Administra^ao Geral.
213.

Compete ao Superior

com

o consentimento de seu
Conselho, decidir se determinada casa pode ou nao ser constituida

•

Geral,

em Comunidade ou

Casa Principal.

servico de Autoridade

214.

A autoridade

215.

Superiores Maiores no nosso Instituto sao o Superior Geral,
o Superior Provincial, o Superior de Fundagao, o Superior
de Distrito, e outros Superiores quando nomeados como tais
pelo Superior Geral com o consentimento de seu Conselho.

216.

Superior Maior tem autoridade ordinaria sobre a sua
circunscrigao. Exerce-a segundo as Regras e Constituigoes,
e ainda tendo em conta as decisoes do Capitulo Geral e as

religiosa

nao

e territorial; e, sim, pessoal.

Um

directivas
'216.1.

do Capitulo de circunscrigao.

Todo o espiritano tem

direito de apelar para Supe-

mais alto, ate para a Santa Se, contra
decisao de seu Superior directo. Contudo, antes

riores de nivel

uma

de tal apelo, deve fazer-se tudo o que e possivel para
encontrar uma solugao mediante dialogo fraterno.
Apelando para o Superior mais alto, e normal que
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o Superior proprio seja devidamente informado de
tal passo.

217,

Exceptuando a primeira afectagao, compete ao Superior
Maior da circunscrigao « dar missao » aos membros da

mesma.
218.

O

Superior de uma circunscrigao e nomeado pelo Superior
Geral com o consentimento de seu Conselho. Antes da nomeagao, deve fazer-se na circunscrigao eleigao ou consulta, de
acordo com o sistema que se escolheu no respectivo Capitulo.
"218.1.

O

* 218.2.

O sistema por eleigao desenrola-se deste modo os
confrades da circunscrigao sao consultados por
escrito; uma Assembleia, que tanto pode ser um
Capitulo, como um Conselho de circunscrigao Alargado, como uma Assembleia Geral da circunscrigao,
depois de ter tomado conhecimento dos resultados
da consulta, efectua a eleigao. Esta tem de ser confirmada pelo Superior Geral, com o acordo de seu
Conselho.

"'

As consultas e eleigoes necessarias para o process©
de nomeagao de um Superior Maior realizam-se sob
responsabilidade do Superior Maior cessante e do
seu Conselho.

218.3.

* 218.4.

sistema por consulta desenrola-se deste modo os
confrades da circunscrigao sao consultados por
escrito; o Conselho Geral escolhe o Superior de entre
OS tres nomes que obtiveram mais votos; se a circunscrigao tem mais de 50 membros, escolhe o
Superior de entre os cinco nomes mais votados.
:

:

se trata de uma nova circunscrigao, o SupeMaior e nomeado, apos a habitual consulta, pelo

Quando
rior

Superior Geral

com o acordo

de seu Conselho.
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* 218.5.

219.

Os Superiores Maiores sao nomeados por um periodo
de tres anos, e o seu mandato e renovavel apenas
duas vezes. Para este segundo ou terceiro mandato,
o processo de nomeagao e o mesmo que da primeira vez.

Qualquer professo de votos perpetuos da Congregagao pode
ser nomeado Superior Maior; mas deve ter pelo menos tres
anos de Profissao perpetua.
* 219.1.

Para ser Superior Maior duma circunscrigao, e necessario ter pelo menos 30 anos. Nao e exigido que o
Superior Maior seja escolhido entre os membros da
circunscrigao.

220.

O

Superior de circunscrigao deve visitar de maneira regular
as comunidades e os confrades da sua area.
* 220.1.

Visitara as comunidades e os confrades ao

uma
* 220.2.

menos

vez por ano.

Alem de

um

trabalho de animagao junto dos con-

frades, o Superior

Maior coordena as varias obras

apostolicas da circunscrigao, de acordo

com

o Ordi-

nario do lugar.
* 220.3.

221.

Toma

parte na Conferencia Nacional ou Regional
dos Superiores religiosos, e representa a Congregagao nas relagoes com as Autoridades civis.

O

Conselho de circunscrigao tem por fungao ajudar o SupeMaior na animagao e bom andamento da circunscrigao.
Em determinados assuntos, o voto do Conselho tem poder

rior

deliberative.
* 221.1,

O

niimero de

membros para

minado pelo Capitulo de

este Conselho e deter-

circunscrigao.
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* 221.2.

E o Superior Maior quern escolhe os membros do
Conselho apos consulta por escrito aos confrades
da circunscrigao, por um periodo renovavel de 3 anos.

* 221.3.

Ao escolher os membros do Conselho, o Superior de

em conta a diversidade
de obras da circunscrigao e de membros a ela afectatados. O Economo da circunscrigao e membro de
direito do Conselho.
circunscrigao procurara ter

* 221.4.

De

entre os

escolhe

um

membro do
ou mais

Conselho, o Superior Maior
O primeiro Assis-

assistentes.

tente substitui o Superior

quando

ele esta ausente.

Nesse caso, para assuntos de grande importancia
que nao requerem decisao urgente, aguarda o regresso
do Superior Maior. Estando ausentes o Superior e o
primeiro Assistente, o segundo Assistente toma a
substitui^ao.
* 221.5.

O Capitulo de circunscrigao pode prever a eleigao
de uma Equipa Directiva que faga corpo com o
Superior Maior e trabalhe em estreita colaboragao
com

* 221.6.

ele.

Os assuntos que exigem voto deliberativo do Concriagao de
supressao de uma
comunidade regional; criagao ou supressao de obras
espiritanas na circunscrigao, sob reserva de ulterior
confirmagao pelo Conselho Geral; nomeagao e revogagao de Superiores de comunidade, Economos,
Directores de obras, Mestres de novigos, Responsa-

selho de circunscrigao sao os seguintes

uma comunidade

:

local; criagao e

da Formagao; admissao aos Ministerios instituidos e as Ordens sacras; aprovagao do orgamento
anual, do balango e do relatorio financeiro do Economo a circunscrigao; a venda de bens, valores ou

veis
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titulos, dentro dos limites fixados pela Conferencia
Episcopal e pelo Capitulo Geral; o estabelecimento
na circunscrigao de novas regulamentagoes; nomeagao do Economo de circunscrigao; assinatura do
contrato com um membro associado; admissao a
Profissao, temporaria ou perpetua.

221.7.

Os assuntos que exigem apenas consulta do Conselho
de circunscrigao sao os seguintes admissao ao Noviciado; transferencia de pessoal dentro ou para fora
da circunscrigao; escolha de pessoal que deva receber
formagao especializada; inicio do processo para saida
compulsiva de um professo; nomeagao do secretario de circunscrigao; despedida de um novigo; autorizagao a um confrade para viver fora de comunidade, mas apenas por um ano, excepto em casos de
razdes de saude, estudos ou apostolado confiado
pela Congregagao.
:

*

O

servico dos Bens Materials

Cada circunscrigao tem seu Economo, diferente do Superior,
que administra os bens da mesma. Trabalha em corresponsabilidade

com o

Superior da circunscrigao e os

membros

do Conselho.
* 222.1.

O Economo
rior

Maior,

£ membro
* 222.2.

de circunscrigao e nomeado pelo Supecom consentimento de seu Conselho.
de direito do Conselho de circunscrigao.

£ nomeado por

tres anos, periodo

que nao e reno-

vavel para alem de nove anos.
* 222.3.

Qualquer despesa extraordinaria da circunscrigao e
qualquer hipoteca sobre fundos que ultrapassem os
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do
OS poderes do Superior Maior, deve ter aprovagao
Conselho.
seu
Superior Geral e
* 222.4.

Economo de circunsum encontro com os Economos das

Ao menos uma vez por
cri?ao realiza

comunidades

locais, a

ano, o

fim de discutir assuntos

refe-

rentes as suas fungoes.
* 222.5.

Cada ano, as contas da circunscrigao sao enviadas a
Administragao Geral. De igual modo, um relatorio
Capitulo
sobre a situagao financeira e apresentado ao

de circunscri^ao.
* 222.6.

espirito

Capitulo de circunscricdo

*

•

223.

de solidariedade e de partilha, cada
para
circunscrigao cria um fundo de coopera?ao,
CapiO
necessidade.
em
estejam
ajudar confrades que
funcionamento
tulo de circunscrigao determina o
deste fundo e a maneira de o financiar.

Em

Capitulo Provincial

comum da ProCapitulo Provincial elabora o projecto
linhas de acgao a seguir,
vincia, determina as orientagoes e
do Capitulo Geral.
e aplica as directivas e prescrigoes

O

*

223.1.

origiSuperior Provincial e os Superiores Maiores
direito do Capinarios da Provincia sao membros de

O

tulo Provincial.

*

223.2.

confrades
Os membros professos da Provincia e os
parcircunscrigao
noutra
dela originarios que vivem
represenmediante
ticipam no Capitulo Provincial

|

,
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tantes

seus

que

Provincial define

mesmos elegem. O
como se determina essa

Capitulo

eles

represen-

tatividade.

* 223.3.

O

Capitulo Provincial reune-se de 3

em

3 anos,

mas

pode ser substituido por um Conselho Provincial
Alargado. Os membros eleitos que tomam parte neste
Conselho Alargado dispoem de voto deliberativo.
* 223.4.

Convidam-se representantes do Conselho Geral e das
circunscrigoes vizinhas.

•

224.

Capitulo de Distrito

Capitulo de Distrito elabora o projecto comum da circunscrigao, determina as orientagoes e linhas de acgao para

O

o Distrito e aplica as directivas do Conselho Geral.
225.

226.

Em principio, e formado por todos os membros do Distrito.
Reunido, funciona entao a maneira de uma Assembleia Geral,
na condigao de que estejam presentes ao menos dois tergos
dos confrades.
Por razoes de ordem pratica, pode ser organizado por representatividade, a semelhanga do Capitulo Provincial. Tem
direito de votar todos os confrades que trabalham no Distrito.
* 226.1.

Capitulo de Distrito realiza-se de 3 em 3 anos.
Contudo, se tal for o desejo da maioria dos membros do Distrito, pode ser substituido por um Con-

O

selho de Distrito Alargado. Nele participam entao,

voto deliberativo, confrades do Distrito em
representagao dos varios sectores e categorias de

com

membros da

circunscrigao.
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226.2.

O Capitulo de Distrito estabelece o
proprio funcionamento.

226.3.

Convidam-se representantes do Conselho Geral, das
Provincias de origem dos membros e das circuns-

modo do

seu

crigoes vizinhas.

*

227.

A

relagdo entre as circunscricoes

Os membros duma circunscrigao, estejam fora ou estejam
dentro da sua area, estao sob a autoridade do Superior Maior
da circunscrigao de que sao membros, a menos que sejam
transferidos de uma para outra circunscrigao.
* 227.1.

Um

espiritano

pode

residir provisoriamente

numa

circunscrigao que nao e a sua, apos entendimento

entre os Superiores Maiores das duas circunscrigoes.
228.

Uma

Provincia

mantem

e Grupos Apostolicos
rios

lagos particulares

em

com

os Distritos

que trabalham confrades origina-

da Provincia.

* 228.1.

Para garantir cooperagao estreita entre Provincias
e Distritos, ha consultas frequentes sob re questoes
de interesse comum.

* 228.2.

Em

espirito de solidariedade e corresponsabilidade,

OS espiritanos estao prontos,

quando sao

precisos,

a regressar a sua Provincia de origem.
229.

A fim de promo ver

a relagao entre as circunscrigoes, ou
para dar resposta a situagoes de interesse comum, o Superior Geral, com o consentimento de seu Conselho, pode organizar reunioes de Superiores Maiores segundo criterios de
natureza linguistica ou geografica.
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O CONSELHO GERAL

Os memhros do Conselho Geral

•

230.

Cabe ao Superior Geral e seus

mam

Assistentes, que, juntos, for-

o Conselho Geral, a autoridade ordinaria sobre toda a

Congregagao.

231.

O

Superior Geral tern autoridade directa e pessoal para o
govemo e animagao da Congregagao segundo as suas Regras
e ConstituiQoes e de acordo

com

o mandato que Ihe foi con-

fiado pelo Capitulo Geral.

232.

O

Superior Geral tern por fungao confirmar seus irmaos na
vocagao espiritana, segundo o espirito dos Fundadores e a
tradigao viva do Instituto. Garante a unidade entre os

bros e de todos

com

a Igreja; promove o

mem-

bem comum

e a

vitalidade da Congregagao.

233.

£

o representante oficial e permanente da Congregagao
junto das autoridades civis e eclesiasticas. A fim de intensificar a comunhao do Instituto com a Santa Se, presta contas
a esta do estado e vida da Congregagao. Representa-a igualele

mente junto da Uniao dos Suneriores Gerais.
234.

O

Superior Geral goza de todos os direitos e faculdades de
Ordinario pessoal. E ele quem preside ao Conselho Geral.

um
235.

Visita regularmente as circunscrigoes da Congregagao, encon-

trando-se

com

as comunidades e os confrades.
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236.

Os Assistentes Gerais tomam parte na animagao
da Congregagao.
* 236.1.

Para

facilitar a

comum,

governo

complementariedade na sua tarefa

das responsabilidades entre os
por criterios de ordem geograe segundo os seus proprios interesses e coma

Assistentes
fica,

e

divisao
faz-se

petencias.
237.

Em caso de ausencia ou impedimento do Superior Geral, o
primeiro Assistente, ou, se ele esta impossibilitado, o segundo
Assistente, toma-se Vigario Geral. Toma a presidencia do
Conselho e goza entretanto dos poderes do Superior Geral.
*

238.

As responsabilidades do Conselho Geral

Nos assuntos que tocam ao governo

e

animagao da Congre-

em espirito de colegialidade,
corresponsabilidade e trabalho em equipa, no respeito pelas
decisoes do Capitulo Geral e em acordo com o espirito dos

gagao, o Conselho Geral procede

Fundadores.
"238.1.

O

Conselho Geral promo ve a unidade da Congrega-

gao, respeitando a sua diversidade.

Embora

obser-

vando o principio da subsidariedade, vela pelo

tra-

balho das circunscrigoes e pela sua fidelidade a
voca^ao espiritana. Presta uma atengao particular
as novas Fundagoes, defende e promo ve o caracter
internacional do Instituto em sinal de fraternidade

comunhao. Promove a solidariedade entre as circunscrigoes e da apoio a novas iniciativas missio-

e

Se necessario, defende os legitimes direitos
da Congregagao e de seus membros.

narias.

* 238.2.

O

Conselho Geral mantem estreitas rela?6es de

logo e coopera^ao

com

dia-

outros Institutes religiosos
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e missionarios,

com

as Conferencias Episcopais e os

organismos centrals da Igreja,
nicos

e

com

as

nacionais que estao
239.

com

organizagoes

em

contacto

os grupos ecume-

nacionais

com

e

inter-

a Missao.

As reunioes do Conselho Geral sao frequentes. Sao convocados
para elas todos os membros que podem estar presentes.
* 239.1.

Devem

estar presentes pelo

menos quatro membros,

incluindo o presidente.
* 239.2.

O

"

Quando vem

239.3.

secretario geral asslste habltualmente as reunioes,
para redlglr as actas e fornecer as informagoes que
forem preclsas. A acta da reunlao precedente e llda
e asslnada no Iniclo de cada reunlao.

a reunlao assuntos do seu sector, os
responsavels dos dlversos servlgos, na Admlnlstragao Geral, sao convldados a tomar parte na reunlao.

* 239.4.

Tem

* 239.5.

Os assuntos correntes sao debatldos pelo Superior
Geral com o seu Conselho. Ele toma a declsao final
no termo do debate. For raz5es graves, que nao e
obrlgado a exprimlr, pode nao seguir a oplniao do

dlrelto a voto

somente os membros do Conselho.

Conselho.

240.

estao em causa assuntos Importantes referentes a
Congregagao ou aos seus membros, ou quando o exige a
leglslagao da Igreja, para que seja vallda a sua declsao, o
Superior Geral preclsa de ter o consentlmento do seu Conselho, expresso por uma malorla de votos dellberatlvos. Se
houver empate, o voto do Superior Geral faz desempate
para o seu lado.

Quando
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240.1.

Exigem voto deliberativo do Conselho Geral
soes seguintes

a.

as deci-

:

Acerca da evangelizcigdo : a aceitagao de um
novo territorio a evangelizar, ou a retirada de

um

anterior territorio; contratos

narios do lugar,

cunscrigoes

em

quando

com

os Ordi-

se trata de varias cir-

conjunto; propostas da Santa Se

acerca de nomea^ao, colocagao ou transferencia
de Ordinarios e Administradores Apostolicos que
sao membros da Congregagao.

b.

Acerca das pessoas
a demissao ou deposigao de
Assistente Geral e a nomeagao de seu substituto; a designagao de Visitadores oficiais que
nao sao membros do Conselho e a definigao dos
termos da sua missao; a primeira afecta9ao,
acabada a primeira formagao; a nomeagao ou
confirma^ao de eleigao de Superiores de circunscrigao, ou a sua substituigao antes do termo do
seu mandato se tal e exigido pelo bem da pessoa
ou da Congregagao; a eleigao do Economo Geral;
a nomeagao do Secretario Geral e Responsaveis
de servigos da Administragao Geral; a nomeagao
de pessoal formativo nas casas de caracter inter:

um

nacional.

c.

conceder
Acerca da separagdo da Congregagdo
um confrade uma exclaustragao de 3 anos; dispensar de votos temporaries; apresentar a Sagrada
Congrega^ao dos Religiosos e Institutes Seculares um pedido de exclaustragao qualificada;
autorizar um espiritano a passar-se para outro
:

a

Institute;

autorizar

incardinar-se

numa

um

espiritano

diocese;

sacerdote a

pronunciar a sen-
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tenga de saida compulsiva ^'^ dum membro pro
fesso; readmitir alguem na Congregagao com dis-

pensa de Noviciado ou permissao de o fazer fora
da casa de Noviciado.
d.

criar, reunir, modifiAcerca das circunscrigoes
car ou suprimir canonicamente circunscrigoes;
suprimir canonicamente uma comunidade local;
autorizar uma circunscrigao a assumir novos
compromissos que exigem investimento novo em
pessoal ou dinheiro; fundar casas ou obras novas,
ou liga-las a Administragao Geral; concluir contratos colectivos com Ordinarios do lugar, quando
o pessoal abrangido pertence a circunscrigoes
:

diferentes.

e.

Acerca da legislagdo e do Capitulo Geral
promulgar as actas e decisoes do Capitulo Geral;
dispensar de algum ponto da legislagao espiritana
particular, e delegar o mesmo poder aos Supe:

em caso de duvida, interpretar
autenticamente, de maneira larga mas nao a estenriores Maiores;

dendo

(nao-extensivel),

uma

lei

espiritana parti-

cular; aprovar as actas dos Capitulos de circuns-

convocar e preparar o Conselho Geral
Ampliado.
crigao;

f.

Acerca dos

bens materials

:

aprovar o orga-

do Economo Geral;
aprovar as despesas extraordinarias nao previstas
no orgamento do Economo Geral; autorizar as

mento

e verificar as contas

[*]
O termo « saida compulsiva » pretende traduzir o frances renvoi,
e parece preferivel aos termos « expulsao », demasiado agressivo, e « despe-

dida

»,

incaracteristico.
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circunscrigoes a prestarem garantia por somas

que ultrapassam os limites determinados pelas
Conferencias Episcopais.
241.

Um

voto deliberative e secreto quando tal e pedido por
do Conselho; e e-o sempre em casos de uma
eleigao, de saida compulsiva de um membro professo, de
alienagao de uma propriedade, de reconhecimento de dividas
ou encargos onerosos. Nenhum membro do Conselho tem
direito de recusar o seu voto ou de dar o seu parecer.

um membro

um

242.

Nos casos em que

243.

Os membros do Conselho Geral tem a tarefa de coordenar
e animar a Congregagao. Para tal, visitam com regularidade

ou apresenta demissao, e obrigatorio que todos os membros do Conselho estejam
presentes. Se o proprio Assistente que se demite nao pode
estar presente na reuniao, assina uma carta de demissao
que sera trazida ao Conselho.
Assistente e eleito

as diversas circunscrigoes.
"

243.1.

Ao menos uma vez durante o seu mandato, os membros do Conselho Geral efectuam uma visita aprofundada de cada circunscrigao.

244.

Para assuntos particulares e em circunstancias especiais, o
Superior Geral, com o consentimento de seu Conselho, pode
nomear um Visitador oficial de fora do Conselho, e cujas
responsabilidades serao definidas na carta de nomeagao.

245.

A fim de dar cumprimento

as decisoes e prioridades marcadas pelo Capitulo Geral, e a fim de incrementar a corresponsabilidade entre as circunscrigoes, o Superior Geral, em
acordo com o seu Conselho, pode reunir um Conselho Geral
Ampliado.
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* 245.1.

O

Conselho Geral Ampliado e

uma

Assembleia de

caracter deliberative.
246.

O

local de residencia

do Conselho Geral e determinado pelo

Capitulo Geral.

*

247.

Os servicos da Administracdo Geral

Superior Geral e o seu Conselho, nos seus trabalhos, sao
ajudados pelos funcionarios da Casa Generalicia, os quais
estao ao servigo do Conselho Geral e das necessidades da
Congregagao.

O

* 247.1.

Sao os seguintes

tais

servigos

:

Economato

Geral,

Secretariado Geral, Procura Geral junto da Santa
Se, Arquivo Geral, Postulador para as causas de
beatificagao e canonizagao, Servigo de informagao,
Centro espiritano de pesquisa e animagao, Servigo

de planificagao.
* 247.2.

do Economo Geral, os Responsaveis
destes servigos sao nomeados por 3 anos, com mandate renovavel por outros periodos. Nomeia-os o

A

excepgao

Superior Geral,

com

voto deliberativo de seu Con-

selho.

248.

O Economo

Geral e responsavel pela administragao dos bens

moveis e imoveis da Congregagao como um todo. Examina
tambem a administragao financeira das circunscrigdes.
249.

Exerce a sua fungao na dependencia do Superior Geral e
seu Conselho. Da cumprimento as decisoes tomadas e mantem o Conselho informado sobre todos os assuntos, no Institute, de natureza financeira.
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* 249,1.

O Economo

Geral e nomeado, antes do termo do
Geral e apos consulta aos Superiores
Maiores presentes no Capitulo, pelo Superior Geral
com o consentimento de seu Conselho.
Capitulo

* 249.2.

Nao pode
cunscrigao

* 249.3.

* 249.4.

ao mesmo tempo, Economo
nem de comunidade.

ser,

O Economo

Geral e

ajudado por

uma

membro do Conselho

com o acordo de

Apresenta

um
um

Geral.

£

relatorio ao Capitulo Geral sobre a

situagao financeira do Instituto, juntamente
relatorio

cir-

equipa capaz, nomeada pelo Supeseu Conselho.

rior Geral

balango e

de

com um

projecto para os proximos anos. Esse

pode igualmente ser

feito

ao Conselho Geral

Ampliado.

250.

O

Secretario Geral

tem por fungao

registar os

documentos

administrativos e conserva-los, e difundir a informagao de
interesse acerca da Congregagao. Toma parte nas reunioes

do Conselho Geral.
* 250.1.

Redige as actas das reunioes do Conselho Geral,
e guarda os documentos administrativos,
informa a Congrega^ao sobre o falecimento de confrades, supervisa o estado dos Arquivos e o Boletim
da Congregagao.
regista

* 250.2.

O

Boletim da Congregagao publica os documentos
da Santa Se que dizem respeito a membros da Congregagao, todas as decisoes oficiais e documentos
que se referem ao con junto da Congregagao, as

temporarias e perpetuas, ordenagoes,
nomea^oes de Superiores Maiores e falecimentos.
Profissoes
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251.

Procurador Geral junto da Santa Se esta encarregado de
com os diferentes servigos da mesma os assuntos da
Congregagao que tem de passar por eles. Age em tudo segundo
as decisoes do Superior Geral e seu Conselho, e dentro dos

O

tratar

limites

* 251.1.

do poder que recebeu.
pelo Superior Geral com o consentiConselho, por um periodo renovavel
seu
de
mento
de 3 anos, sem limite de prazo.

E nomeado

O CAPITULO GERAL

*

252.

A

competencia do Capitulo Geral

Capitulo Geral e a autoridade maxima na Congregagao.
Reune-se periodicamente e desenrola-se de maneira colegial.

O

* 252.1.

O

Capitulo

Geral

pode

ser

ordinario

ou

extra-

ordinario.

* 252.2.

O

Capitulo Geral ordinario tem lugar de seis

seis

* 252.3.

O

Capitulo Geral extraordinario pode ser convocado,
por razoes excepcionais, pelo Superior Geral com
o consentimento de seu Conselho, ou quando tal
e pedido por dois tergos dos Superiores Maiores.

Nao
253.

O

em

anos e e sempre elective.

e electivo.

Capitulo Geral tem diversas fungoes, que sao proprias
examina a fidelidade da Congregagao a sua Missao

dele

:
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na Igreja; promove a vitalidade religiosa e apostolica dos
Institute; avalia a aplicagao das medidas tomadas no Capitulo anterior; define as prioridades missionarias
para os proximos anos; verifica a situagao financeira da
CongregaQao; formula, modifica, abroga ou interpreta de
maneira autentica pontos da Regra, mediante urn voto de
dois tergos dos membros e salva a ulterior aprovagao por
Roma; formula, modifica, abroga ou promulga as Constituigoes, mediante um voto de dois tergos dos membros,
mas sem obrigagao de recorrer a Roma; elege o Superior

membros do

Geral e seu Conselho.

*

Funcionamento do Capitulo Geral
•

254.

Sua convocagao

O

Capitulo G-eral e convocado pelo Superior Geral
consentimento de seu Conselho.
* 254.1.

A convocagao do mesmo tem

lugar pelo

com o

menos

um

ano antes da sua abertura.
* 254.2.

A

carta de convocagao, enviada a todos os confrades,
indica data de abertura do Capitulo e o lugar onde

Estabelece a lista dos membros de
direito, o niimero de delegados a eleger e a composigao das circunscrigoes eleitorais. Convida os
confrades a rezarem, particularmente ao Espirito

vai

reunir-se.

Santo e ao Imaculado Coragao de Maria, pelo

bom

exito do Capitulo.
* 254.3.

A fim
efectua

de preparar o Capitulo, o Conselho Geral
uma consulta junto das varias circunscri-

problemas exlscomissao pre-capltular faz a slntese do

goes, para inventariar os principals
tentes.

Uma
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material recolhido, O Superior Geral, com o consentimento de seu Conselho, estabelece os assuntos a
submeter ao Capitulo.

•

255.

Os membros do Capitulo Geral

O Capitulo Geral e composto por membros de direito e membros eleitos. Membros de direito sao o Superior Geral, os
Economo Geral e o Secretario Geral.
Se estiverem ausentes, nao podem ser substituidos. Todos

Assistentes Gerais, o

OS restantes sao

•

256.

O

membros

As circunscrigoes

eleitos.

eleitorais

niimero dos capitulantes e fixado pelo Superior Geral,
de seu Conselho.

com o consentimento
* 256.1.

Para determinar o niimero de membros, ha diversos pontos a ter em conta um delegado, aproximadamente, por cada grupo de 50 confrades; quanto
possivel, a circunscrigao eleitoral deve corresponder
:

circunscrigao administrativa; uma circunscrigao
administrativa com 25 membros tem direito a um
delegado; na distribuigao dos membros a eleger,

a

atenda-se as diversas categorias de pessoas a representar, isto e, os j ovens e os mais velhos, os presbiteros e os leigos consagrados, as Fundagoes e os
diversos grupos, as regioes geograficas e as diferentes obras.
* 256.2.

O

Capitulo de circunscrigao, ou, na sua falta, o
Conselho de circunscrigao, determina o modo de
eleigao dos respectivos delegados, apos consulta aos
membros da circunscrigao e apos confirmagao pelo
Superior Geral e seu Conselho.
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256.3.

uma circunscrigao eleitoral englobar mais que
uma circunscrigao administrativa, a responsabilidade
p>ela eleigao e a determinagao do modo desta cabem
Se

ao Conselho Geral.
256.4.

Os delegados sao eleitos por voto secreto. Na primeira volta, e precise ter maioria absoluta de votos
validos para ser eleito. Publicados os resultados
da primeira volta, procede-se, se necessario, a uma
segunda volta, na qual e suficiente uma maioria
relativa.

256.5.

A

circunscrigao ou o Conselho Geral podem realizar
consulta previa, cujos resultados devem ser

uma

publicados antes de se proceder a primeira votagao
oficial.

•

257.

A

votagdo dos delegados

Todos OS membros da Congrega^ao, professos de votos percomo professos de votos temporarios, tem direito de

petuos

votar. Elegiveis, sao apenas os

"257.1.

membros com

votos perpetuos.

um

delegado eleito nao pode tomar parte no
que o seu Superior Maior
por um suplente.
substituido
e
julga serem validos,

Se

Capitulo por motivos

"

257.2.

O

suplente e aquele que obteve maior niimero de
a seguir ao ultimo eleito da circunscrigao

votos

eleitoral.
* 257.3.

Se

em dada

circunscrigao eleitoral se elege apenas

um delegado e o seu suplente eventual recolheu menos
de um tergo dos votos validos, deve realizar-se nova
votagao.

\

99
* 257.4.

Havendo empate de votos numa

eleigao, da-se pre-

ferencia ao mais novo dos votados.
* 257.5.

Para

uma

parte ou para todo o Capitulo, o Superior
de seu Conselho, pode
convidar observadores e peritos, por motivos de competencia pessoal.
Geral,

•

258.

O

com o consentimento

desenrolar do Capitulo

O Capitulo Geral e aberto no dia que foi fixado na carta
de convocagao. Comega-se por examinar a sua legalidade,
assim como a de todos os capitulantes.
"258.1.

Os trabalhos comeQam com
ristica,

*

258.2.

apos

um

uma celeb ragao
em conjunto.

euca-

retiro de 3 dias

Durante a primeira reuniao do Capitulo, o Superior
Geral propoe ao Capitulo dois dos mais j ovens capitulantes

como recenseadores

e

escrutinadores dos

votos.

258.3.

A

seguir, elegem-se

o secretario e secretario-adjunto

do Capitulo, para redigirem actas oficiais e documentos do Capitulo. Nao e requerido que estes secretarios sejam escolhidos de entre os membros do
Capitulo. Sao eleitos por maioria absoluta na primeira volta e por maioria relativa na segunda.
258.4.

O Conselho Geral prepara, antes do Capitulo,
texto de regulamento, que e submetido a aprovagao
do Capitulo. Entre outros pontes, o regulamento
determina o modo de eleigao do Presidente do Capitulo e a composigao da comissao central.

um
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258.5.

Apos a primeira reimiao do Capitulo, o Superior
Geral e seu Conselho apresentam dois relatorios
um sobre o estado geral da Congregagao, e outro
:

sobre a sua situagao material e financeira. A seguir,
e debatido o regulamento do Capitulo, iiiodificado
se necessario, e adoptado.
258.6.

Sao depois

eleitos os

membros da Comissao

central,

e, a partir desse momento, sao eles os responsaveis
pela condugao do Capitulo ate serem substituidos
por outros capitulantes, como pode estar previsto

no regulamento.
258.7.

Para que as sessoes tenham validade, no Capitulo
Geral, e necessaria a presenga de dois tergos dos
seus

258.8.

membros.

As decisoes relativas a pontos das Regras e Constituigoes exigem maioria de dois tergos na votagao.
Para as outras decisoes, e suficiente uma maioria
relativa.

•

259.

O

O

encerramento do Capitulo

encerramento

oficial

do

Capitulo

e

feito

pelo

Supe-

rior Geral.

* 259.1.

Terminado o Capitulo, o Conselho Geral nomeia

uma Comissao
textos.

Nessa

para editar, imprimir e publicar os
Comissao havera pelo menos um

capitulante.
* 259.2.

Os textos capitulares sao promulgados pelo Superior
Geral e seu Conselho, depois de terem sido aprovados pela Santa Se, se era o caso disso.
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259.3.

A aprovagao

indica

em

que data entram

em

vigor

as decisoes capitulares.
259.4.

Um

ano apos o encerramento do Capitulo, cada

cir-

cunscrigao, atraves do seu Superior, dara contas ao

Conselho Geral do modo como o Capitulo Geral esta
a ser posto em execugao.

*

260.

Eleicdo do Superior Geral

O

Capitulo Geral decide qual o melhor momento para a
do Superior Geral e dos Assistentes gerais. Deve

eleigao

deixar-se passar
se

algum tempo, a fim de que os capitulantes

conhegam uns aos

ter lugar

em

outros. Por outro lado, a eleigao deve

altura que permita ao Superior Geral recem-

seu Conselho poderem entrar
fim do Capitulo.
-eleito e

261.

em

fungoes antes do

Para ser Superior Geral, e necessario ser sacerdote, professo
de votos perpetuos ha mais de 10 anos, e ter pelo menos
35 anos.
* 261.1.

Em

podem informar-se
de modo que possam

particular, os capitulantes

sobre os candidatos possiveis,
votar

com conhecimento de

causa.

No

entanto,

deve-se evitar qualquer solicitagao de votos, para

si

ou para outros.
* 261.2.

As eleigoes sao

pode votar

em

a.

A

b.

Seguem-se

feitas

si

por voto secreto. Ninguem

mesmo.

primeira volta e meramente de sondagem.

terceira

para

um

uma

volta,

segunda,

e,

se necessario,

uma

que exigem maioria absoluta

candidato ser

eleito.

.
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Se a votagao ainda nao resultou, faz-se votagao
a seguir entre os dois candidates com maior
numero de votos.

c.

Em

d.

caso de igualdade de sufragios, da-se pre-

ferencia ao mais novo dos candidates
* 261.3.

No

nao

fazer mais que dois
apos cada escrutinio, a
reuniao e interrompida pelo menos durante um
quarto de hora.

Capitulo,

e

licito

escrutinios por sessao;

Quem

e,

tem dois

* 261.4.

apos a notificagao
da sua eleigao, para decidir se aceita ou nao. Se
recusa a eleigao, esta tem de recomegar, incluindo
a sondagem preliminar.

* 261.5.

Se o candidate eleito aceita, e oficialmente proclaclamado Superior Geral pelo Presidente ou pelo
Secretario do Capitulo.

for eleito,

um

dias,

* 261.6.

fi

* 261.7.

Apos a eleigao do Superior Geral, cada capitulante

eleito

por

periodo de seis anos.

presta-lhe obediencia.
* 261.8.

Apos a aceitagao da eleigao, o Procurador Geral
junto da Santa Se notifica a eleigao ao Cardeal Prefeito da Congregagao dos Religiosos e Institutes
Seculares

* 261.9.

Um

Superior Geral que termina e mandate pede
mas na condigae de obter dois tergos

ser reeleito,

dos votes.
261.10.

Estando vage e cargo de Superior Geral por motive
de falecimente, demissae ou outra causa, o primeiro
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toma-se Superior Geral e exerce tais
fungoes ate ao proximo Capitulo Geral ordinario.

Assistente

262.

Apos a eleigao do Superior Geral, o Capitulo procede a
eleigao dos Assistentes Gerais, que,
constituem o Conselho Geral.

com o

Superior Geral,

O

* 262.1.

setimo e o Economo Geral, nomeado pelo novo Superior Geral e
seu Conselho antes do termo do Capitulo, apos consulta aos Superiores Maiores presentes no Capitulo.

* 262.2.

a.

Os conselheiros

gerais sao sete.

Os Assistentes

gerais

devem

ser

membros profesmenos 30 anos.

sos de votos perpetuos e ter pelo
b.

Na escolha dos Assistentes, tomem-se
deragao os criterios seguintes

em

consi-

:

c.

OS Assistentes gerais representam o todo da Con-

grega^ao, e nao
d.

um

territorio particular;

nao sao escolhidos apenas pela sua nacionalidade,
pois deve-se garantir internacionalidade na composigao do Conselho Geral;

e.

f.

* 262.3.

a.

b.

c.

em

atengao a sua competencia
complementar, sua capacidade de trabalho em
equipa e capacidade de animagao dos outros.
sao escolhidos

neo-Superior Geral tem direito de dar a sua
opiniao sob re a escolha dos seus Assistentes.

O

O

primeiro escrutinio e apenas de sondagem.

Cada capitulante escreve no seu boletim de voto
tantos nomes quantos sao os Assistentes a eleger.
Para o segundo e terceiro escrutinios, e requeuma maioria de dois tergos.

rida
d.

Para o quarto escrutinio requer-se maioria absoluta.
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No

e.

quinto escrutinio, e suficiente

uma

maioria

relativa.

Se dois ou mais candidates estao em igualdade
de votos, e necessario fazer um escrutinio suplementar para o desempate.

f.

Se OS mesmos continuam

g.

em

igualdade, da-se pre-

ferencia ao mais novo.

Aqueles que sao eleitos para o cargo de Assistendevem manifestar se aceitam ou recusam; tern dois dias para o dizer.

h.

tes Gerais

263.

O mandato

dos Assistentes Gerais e de seis anos,
o do Superior Geral.
* 263.1.

Quando

* 263.2.

O segundo

tal

como

estiver eleito todo o Conselho Geral,
dos Assistentes e eleito para primeiro Assistente.

Assistente e eleito

num

um

outro escrutinio

a seguir.
* 263.3.

A
a.

eleigao dos dois Assistentes realiza-se deste

Nas duas primeiras
dois tergos.

Numa

modo

:

voltas, e exigida maioria de

terceira volta, e suficiente a

maioria relativa. Se ha candidates em igualdade
de votos, procede-se a um escrutinio suplementar.

* 263.4.

b.

Se este ultimo voto nao resulta, da-se preferencia
ao mais novo.

c.

Os Assistentes podem ser
como na primeira eleigao.

reeleitos;

procede-se

Apos a eleigao do novo Conselho Geral, o Superior
Geral que termina o mandato e os restantes membros do seu Conselho continuam a fazer parte do
Capitulo Geral, mesmo se substituidos na sua fungao.
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ADMINISTRACAO DOS BENS DA CONGREGACAO

264.

265.

Vivemos em comunidade de bens, ao servigo da Missao e
segundo o espirito da nossa vocagao espiritana.

A Administragao

Geral, as circunscrigoes, e as

locals sao pessoas juridlcas.

com

de acordo

a

lei

Possuem

comunidades

direlto de propriedade,

da Igreja e segundo os llmltes da

leglslagao espiritana.

266.

gerencia dos bens da Congregagao regula-se pelas prescrlgoes do direlto canonlco, pelas Regras e Constltulgoes,
pelas declsoes dos Capitulos Gerals e de acordo com a legls-

A

lagao civil e fiscal.

* 266.1.

uma
* 266.2.

com apenas
asslnaturas.
duas
asslnatura; sao necessarlas

Nunca

se reglstam bens

esplrltanos

e em qualsquer operagoes flnanevitara favorecer entidades
Congregagao
a
celras,
lucros de manelra injusta
obtem
economlcas que

Nos Investlmentos

ou imoral.
* 266.3.

A Congregagao tem um Fundo-Capltal, para sua
seguranga e establlldade. A Importancla desse Fundo
Capitulo Geral, que deve ter em
mente, ao mesmo tempo, as exlgenclas da pobreza
evangellca e da prudencla. Se o rendimento desse
e

flxada pelo

excede as necessldades da Admlnlstragao
Geral, o excedente deve ser colocado no Fundo de
capital

subsidlo.
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* 266.4.

Existe ainda

um

Fundo de subsidio

especialmente
novas Fundagoes, as
dade,

e de solidarieorganizado para ajudar as
j ovens Provincias, e acudir a

O rendimento deste
anualmente pelo Conselho
Geral, depois de ter feito o exame das contas e
orgamento das circunscrigoes interessadas.
situagoes financeiras dificeis.

Fundo

e

distribuido

* 266.5.

Para as suas despesas ordinarias, a Administragao
Geral dispde de uma conta corrente particular.

* 266.6.

Cada circunscrigao procura alcahgar total autonomia financeira. Para isso, avalia regularmente a sua
gestao e o seu funcionamento,

bem como

os inves-

timentos feitos e a situagao dos bens imoveis.
Possui o seu Fundo-capital, o seu Fundo de subsidio e a sua conta corrente, de acordo com as suas

O montante desses Fundos e fixado
pelo Capitulo ou pelo Conselho de circunscrigao, de
possibilidades.

entendimento com o Conselho Geral.

""

266.7.

Cada ano, as circunscrigdes enviam a Administragao Geral, por cada confrade, a excepgao daqueles
que estao na primeira formagao e os idosos, certa
quantia de dinheiro que tem o nome de contribuigao pessoal. O seu montante e fixado pelo Conselho Geral, o qual tambem reparte a soma obtida.
As circunscrigoes enviam ainda uma contribuigao a
Administragao Geral, destinada a ajudar as Fundagoes e as j ovens circunscrigoes, e para situagoes
especiais.

* 266.8.

Cada Provincia toma os cuidados necessarios para

membros de origem um seguro
de velhice e de doenga, seja pela criagao do seu

garantir aos seus
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proprio fundo de aposentagao, seja inscrevendo-se
na Assistencia estatal, ou outras formas de Assistencia e seguranga social. Iguais providencias serao

tomadas pelas Fundagdes.
* 266.9.

Se as pensoes de velhice e doenga sao recebidas
individualmente, pertencem ao fundo comum da
casa e a ele serao destinadas pelos confrades. Aplica-se a mesma regra a qualquer especie de pensao.

* 266.10.

267.

guarda de titulos
de propriedade, bens moveis, apolices de seguro,
documentos uteis, documentos a arquivar. Conservarao com cuidado, se necessario em cofre ou ate
no Banco, os documentos de mais valor.

Os Economos

tern a sen cargo a

As decisdes de natureza financeira, na Congregagao, na circunscrigao, na comunidade local, tomam-se em Conselho. As
decisoes deste sao executadas pelo Economo, na dependencia
do Superior e seu Conselho.
* 267.1.

O Economo geral presta ajuda tecnica aos Economos de circunscrigao. Verifica o seu balango e as suas
contas. O Economo de circunscrigao faz o mesmo
com OS Economos das comunidades.

* 267.2.

Cada circunscrigao e cada comunidade e responsavel
pelas dividas que contrai, mesmo se o fez com permissao do respectivo Superior Maior.

* 267.3.

Os confrades tem

direito a ser informados convere
os bens, como ainda de serem
sob
nientemente
consultados sobre a sua administragao.
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268.

Os Capitulos Gerais definem o esquema da administragao
e, da vida normal das circunscrigoes. Os Capitulos de circunscrigao fazem o mesmo para as comunidades
ordinaria, isto

A licenga para ultrapassar esses limites, pertence da-la
ao Superior Maior respectivo para as comunidades, e ao
Superior Geral para as circunscrigoes.

locals.

269.

Requer-se autorizagao da Santa Se para contrair dividas ou
um bem cujo valor exceda os limites postos pela
Conferencia Episcopal, como tambem para dispor de objectos com valor historico ou artistico.
alienar

270.

Em obras e estabelecimentos que nao pertencem estritamente a Congregagao mas estao a seu cargo a fim de serem
geridas por espiritanos, deve fazer-se

uma

entre o que e pertenga da Congregagao

e

distingao clara

o que e per-

tenga da obra ou estabelecimento.

* 270.1.

Para cada obra confiada a Congregagao e para cada
trabalho confiado a um espiritano, por comissao de

organismos eclesiasticos ou outros, sera estabelecido
* 270.2.

um

contrato.

Os contratos devem precisar

:

as responsabilidades

apostolicas a garantir; as condigoes para rever

ou

anular o contrato;

o sustento material dos confrades que trabalham na obra, incluindo um subsidio mensal, despesas de viagem, pensao e alojamento, taxas a pagar a Assistencia para doenga ou
aposentagao.
* 270.3.

Os contratos que dizem respeito a um espiritano sao
estabelecidos pelo Superior Maior e levam a assinatura do espiritano
peitantes a

uma

em

questao. Os contratos res-

circunscrigao sao estabelecidos por
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um

Superior Maior com consentimento de seu Conselho e o acordo do Superior Geral.

* 270.4.

Os espiritanos que trabalham numa obra que nao
pertence a Congregagao nao podem fazer gastos nem
emprestimos para essa obra sen permissao das autoridades maiores da mesma.

* 270.5.

A menos que
sigoes,

a.

b.

c.

os contratos contenham outras dispo-

pertencem a essas obras

tudo o que

foi

:

dado ou reunido para

elas;

OS subsidios ordinarios e extraordinarios provenientes de Obras Pontificias ou de outras fontes;
ofertas feitas aos espiritanos para as suas obras

ou o seu ministerio;
d.

* 270.6.

o rendimento resultante de oficinas, industrias ou
plantagoes, criadas para ajuda das obras ou que
Ihes pertencem,

os bens legitimamente
Pertencem a Congregagao
adquiridos por ela, com o rendimento deles resultante; dons feitos a espiritanos a titulo pessoal, tais
:

vestuario, calices, viaturas,
intengoes de Missa; os estias
aparelhos de televisao;
pendios do ministerio sacerdotal; os salarios e remu-

como

dinheiro,

livros,

neragdes de confrades empregados; as pensoes de
qualquer especie recebidas pelos confrades; o produto do seu trabalho pessoal, e, de modo geral, tudo
o que o uso comum considera como bem proprio

da pessoa.
* 270.7.

a.

Tanto o espiritano individual como a Congregagao evitarao quanto possivel toda a especie de

no
contestagao por causa de bens materials, sobretudo tratando-se de litigios em tribunal; se necessario, far-se-ao concessoes a bem da paz.
b.

No entanto, se existe ameaga seria a direitos ou
interesses nossos, e licito recorrer aos meios legitimos de defesa.

271.

Os Superiores Maiores devem obter da legislagao civil personalidade juridica para as suas circunscrigoes e comunidades.
* 271.1.

Serao feitos contratos de Seguro, de acordo com a
legislagao civil, para protecgao dos bens da Congregagao e para evitar possiveis responsabilidades
perante outros.

SEPARACAO DA CONGREGACAO

•

272.

Separagdo

Terminando os seus votos temporarios, um professo tem a
liberdade, apos seria reflexao, de poder abandonar a Congregagao.

273.

Por motivo justo e razoavel, um Superior Maior, depois de
um voto deliberativo de seu Conselho, pode recusar a admissao de um candidate da sua circunscrigao tanto a renovagao
de votos temporarios como a profissao perpetua. Causa de
tal recusa pode ser uma doenga fisica ou psiquica que torne
o candidate inapto para a vida espiritana, mesmo que essa
doenga tenha vindo apos a profissao. No entanto, nao sao
motivo para a recusa um caso de loucura que acontecesse
apos a profissao, nem doenga provocada por descuido do
Institute ou que resultasse de trabalho no Institute.

Ill

274.

275.

Pode ser dada dispensa de votos temporarios a um professo
que a pede por escrito com motivos graves. Esta dispensa e
concedida pelo Superior Geral com acordo do seu Conselho.
dispensa de votos perpetuos requer sempre indulto da
Santa Se, e sera dado apenas por razoes muito seriamente
reflectidas diante do Senhor. Esse indulto de secularizagao
implica dispensa dos votos e das obrigagoes que derivam
da profissao, a nao ser que o requerente recuse o indulto na
altura em que ele Ihe e notificado. Tratando-se de um sacerdote, tem que ser observadas ainda as regras referentes a

Uma

indispensavel incardinacao.

276.

Para passar definitivamente para outro Instituto religioso,
e necessario obter antes o acordo do Superior Geral de cada
Instituto, com voto deliberativo dos dois Conselhos Gerais.
Se se trata de passagem para um Instituto secular ou para
uma Sociedade de vida apostolica, e necessario um indulto
da Santa Se.

277.

Quem, durante o Noviciado ou depois de ter professado,
deixou a Congregagao de modo legitimo, pode pedir a readmisEsta readmissao sera dada pelo Superior Geral com
acordo do seu Conselho. E neste caso, o Superior Geral
marca a duragao de um tempo de prova antes da profissao
temporaria, e a duragao do tempo de votos temporarios
antes da profissao perpetua. A Congregagao agira com muita
prudencia na avaliagao deste genero de pedidos.
sao.

•

278.

Exclaustracao

Podem acontecer dificuldades nas relagoes de um espiritano
com a Congregagao. Por vezes, pode tratar-se de um problema
tempo de vida fora da comunio abandono da Congrega^ao. Outras vezes, pode

vocacional, que exija certo

dade ou ate
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tratar-se de faltas graves que, ipso facto, colocam o
confrade fora da vida religiosa, ou obrigam a Congregagao a
impor-lhe uma saida compulsiva.
* 278.1.

Confrades que se encontrem em semelhantes situadevem ser ajudados a tomar uma decisao

Qoes

sem

pressas,

ponderando e discernindo, e devem

ser

olhados sem qualquer sombra de condenagao.
279.

For razoes importantes, o Superior de circunscrigao, apos
consulta ao seu Conselho, pode autorizar um espiritano a
viver fora da comunidade durante um ano, a nao ser
que
se trate de motivos de saiide, estudos

ou apostolado confiado

pela Congregagao.

280.

Uma exclaustragao simples permite a um professo de votos
perpetuos viver fora de comunidade por tres ou mais anos.
Tal exclaustragao exige autorizagao do Superior Geral, com
voto deliberativo de seu Conselho. E concedida sob forma de

um

indulto de exclaustragao, e requer razoes de gravidade.
Tratando-se de um sacerdote, e necessario tambem ter o
acordo do Ordinario do lugar onde o confrade vai residir.

281.

O prolongamento dessa exclaustragao so pode ser dado pela
Santa Se. O confrade exclaustrado fica livre das obrigagoes
incompativeis com a sua nova situagao de vida. Mas continua sob dependencia de seus Superiores, e, se e sacerdote,
do Ordinario do lugar em que reside. Nao pode votar nem
ser eleito. Ao expirar o prazo do indulto, deve retomar a vida
comum. Se o recusa, pode ser canonicamente obrigado a
saida compulsiva.

282.

Por razoes particularmente graves, pode ser imposta a um
confrade uma exclaustragao qualificada. Este indulto e dado
pela Santa Se, a pedido do Superior Geral e apos o consen-
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timento de seu Conselho. Permite-lhe viver fora do Institute
como leigo, ficando suspenses todos os direitos e deveres
derivados das sagradas Ordens e da Profissao, excepto a
obrigagao do celibato. O exclaustrado qualificado nao pode
votar

283.

284.

nem

ser eleito.

em situagao de exclaustragao prove por si as
suas necessidades, ficando a Congregagao sem qualquer responsabilidade juridica ou financeira a seu respeito.
Quern esta

Quando um confrade abandona a comunidade sem licenga
ou assume compromissos contraries a obediencia, devem os
Superiores ajuda-lo a voltar aos seus deveres e a perseverar
na vocagao. Em caso de obstinagao, pode recorrer-se a uma
saida compulsiva.

285.

Um

professo e ipso facto considerado fora da Congregagao
abandono publico da fe catolica, matrimonio ou tentativa dele, mesmo que seja so civil. Nesses

pelas razoes seguintes

:

seu Conselho, estabelece uma
declaragao de facto, constatando juridicamente a desvinculagao automatica do culpado. Conserva com cuidado as provas
casos, o Superior Maior,

com

dos factos, e comunica o sucedido ao Superior Geral.

•

Saida compulsiva

Num

caso de grave escandalo exterior contra as obrigagoes
religiosa, contra a pessoa humana ou contra a moralidade, a desvinculagao do culpado pode ser pronunciada,

da vida

seguindo-se para tal o processo canonico previsto no Direito.
Tal processo preve livre direito de defesa, possibilidade de
apelar para autoridade superior, e a necesidade de que o
processo de saida compulsiva seja ratificado pela Santa Se.
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287.

Nestes casos, um clerigo perde o estado clerical. Segundo a
perde tambem os direitos ligados a esse estado. Entretanto, tendo sido valida a sua ordenagao, a perda do estado
clerical nao inclui dispensa do celibato, que so o Papa pode
lei,

conceder.

288.

O

abandona a Congregagao ou que dela sal
compulsivamente nao tern qualquer direito a indemnizagao
nem a remuneragao pelos servigos prestados durante a sua
vida no Instituto. Contudo, convem que se observe a equidade
e a caridade evangelica para com aqueles que nos deixam,
e, sobretudo, em caso de necessidade, convem assisti-los
espiritano que

materialmente durante

um

certo tempo.

Chevilly,
17 de Fevereiro de 1984.
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