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XXI Capítulo Geral
O XXI Capítulo geral abordou o tema de nossas atuais Constituições. Os capitu-
lares expressaram seu pensamento com as seguintes palavras: “Cremos que para 
um mundo novo precisamos de uma conversão de coração. Uma revisão profunda 
das Constituições e Estatutos com ampla participação dos Irmãos pode nos aju-
dar a revitalizar nossa vocação. Para facilitar isso, o XXI Capítulo geral recomenda 
ao Governo geral que nomeie uma Comissão para concluir essa revisão e que o 
novo texto seja apresentado no XXII Capítulo geral”. Estamos, pois, diante de uma 
explícita recomendação capitular.

Comissão de Revisão das Constituições
A atual Comissão da Revisão das Constituições é formada pelos Irmãos Josep María Soteras (Consel-
heiro geral e coordenador da comissão), Tony Clark (Austrália), Eduardo Navarro de la Torre (México 
Ocidental), Albert Nzabonaliba (África Centro-Leste), Antonio Peralta (Santa María de los Andes) e 
Sebastião A. Ferrarini (Brasil Sul-Amazônia)

Contacta-nos
Email: const@fms.it 
WEB: http://www.champagnat.org/const/

X
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SEGUNDO RASCUNHO DAS CONSTITUIÇÕES

Roma 2 de fevereiro de 2017

Irmãos, vocês têm entre suas mãos a consulta sobre o segundo rascunho de nossas Constituições. 
Agora se trata de um texto completo, com todos os capítulos previstos para as Constituições e Esta-
tutos.

Como adiante explicaremos, na consulta sobre o primeiro rascunho se confirmou a opção de 
simplificar as Constituições, contendo tudo o que exige o Direito Canônico, e deixar para um texto 
complementar o desenvolvimento de aspectos que excedam as exigências canônicas. O tempo que 
dispomos só nos permite, agora, a consulta do texto completo das Constituições e Estatutos.

Durante os meses da consulta, a Comissão prosseguirá trabalhando o texto complementar (cha-
mado ‘Regra de Vida’, no primeiro rascunho), com o objetivo de apresentá-lo diretamente ao Capítulo 
e como um instrumento de trabalho. Finalmente, à luz desta nova consulta, será elaborado o terceiro 
rascunho das Constituições e Estatutos durante os meses de julho e agosto.

PARA TRABALHAR ESTE SEGUNDO RASCUNHO

Dispor do texto completo permite ter uma 
perspectiva global do mesmo o que pode não 
acontecer vendo o texto compartimentado. Es-
tamos conscientes de que um trabalho de revi-
são do conjunto é cansativo e pode prejudicar a 
qualidade das contribuições. Por isso, recomen-
damos que o Conselho Provincial indique as Co-
missões e Grupos específicos que vão trabalhar 

sobre os distintos capítulos, de acordo com seu 
âmbito de competência ou atividade (como for-
madores, ecônomos, Conselho Provincial, etc.). 

Concretamente, para as comunidades e ou-
tros grupos de Irmãos e Leigos que desejem co-
laborar, convidamo-los a centrar-se no capítulo 
três, que integra  comunidade, oração e apostola-
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do. Este capítulo contém os aspectos básicos que 
configuram o dia a dia da vida marista (corres-
pondentes aos capítulos 3, 4 e 5 do texto atual).

No final destas indicações, oferecemos uma 
proposta simples de trabalho: (1) Uma celebra-
ção inicial de 30’, na qual a comunidade ou grupo 
acolhe o novo texto, (2) e depois de uns dias de 
trabalho pessoal, com as perguntas e o texto, (3) 

uma reunião comunitária para partilhar o que foi 
refletido e contribuir juntos para o capítulo 3.

Todos os demais capítulos permanecem à 
disposição para o estudo pessoal. Cada um pode 
enviar, pessoalmente, suas contribuições, usando 
uma cópia do formulário PDF de consulta e en-
viá-lo ao e-mail const@fms.it  antes do dia 15 de 
junho de 2017.
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APRESENTAÇÃO DO SEGUNDO RASCUNHO

O texto que submetemos à consideração foi 
elaborado à luz da primeira consulta “Relatos 
ao redor do fogo” (fevereiro-setembro de 2015), 
e das contribuições sobre o primeiro rascunho 
(maio-setembro de 2016).

Em primeiro lugar, temos que agradecer a 
quantidade e qualidade das contribuições rece-
bidas. Cremos que um bom número de Irmãos e 
Comunidades, bem como  alguns Leigos, contri-
buíram de forma significativa na revisão do texto. 
Muito além do conteúdo concreto, este esforço e 
dedicação são mais uma expressão profunda do 
amor à vida marista e ao carisma de São Marce-
lino Champagnat.

Na última consulta, recebemos 237 infor-
mes, o que equivale a um por cada 12 Irmãos. 
Uma média relevante. Por línguas foram: 50 em 
inglês, 118 em espanhol, 29 em francês e 40 em 
português. O resultado das propostas, numa es-
cala de satisfação de 0 a 5, sempre foi superior 
a 4,02 (que corresponde à pergunta sobre a re-
cuperação de nosso nome original). A consulta 
também aponta, com elevada sintonia, a pro-
posta de contar com três textos complementares 
entre si (Regra de Vida + Constituições + Esta-
tutos), com um 4,23 de média. A proposta que 
obteve maior apoio é a de reduzir o número de 
capítulos integrando aspectos afins (4,93).

Além das consultas, contamos com a inesti-
mável colaboração do Conselho Internacional de 
Assuntos Econômicos (CIAE) e do Secretariado 
de Missão, para o tema do Governo e Adminis-
tração dos bens (capítulo 5, do novo texto).

Este segundo rascunho nos oferece um 
texto articulado em cinco capítulos:

1. Nosso Instituto de religiosos Irmãos 
(identidade, natureza e finalidade) com 10 arti-
gos;

2. Nosso ser como Irmãos (consagração e 
votos) com 19 artigos; 

3. Nossa vida como Irmãos (fraternidade, 
oração e apostolado), com 30 artigos;

4. Nosso itinerário como Irmãos (perten-
ça) com 26 artigos;

5. Nossa organização como Irmãos (go-
verno e administração), com 45 artigos. 

Presentemente, o trabalho da Comissão 
de revisão concentrou-se sobre os três últimos 
capítulos. Nos dois primeiros, foram retocados 
somente os artigos que receberam mais obser-
vações na consulta. No terceiro rascunho, se-
rão aproveitadas outras contribuições que no 
momento não foram levadas em consideração. 
O original dos capítulos 2, 3 e 5 estão em es-
panhol; enquanto o inglês é o original para os 
capítulos 1 e 4. 

a) Nosso Instituto de Religiosos Irmãos (capí-
tulo 1) e Nosso ser como Irmãos (capítulo 2) 
– Identidade e Consagração - 

Estes dois primeiros capítulos já foram 
apresentados no primeiro rascunho, de modo 
que aqui remetemos ao que foi descrito na apre-
sentação dos mesmos.
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b) Nossa vida como Irmãos (capítulo 3)  
- Fraternidade, Espiritualidade e Missão -

No capítulo terceiro, procuramos oferecer 
uma perspectiva integradora de nossa vida quo-
tidiana. Somos chamados a viver a fraternidade, 
a espiritualidade e a missão em harmonia, e não 
como fragmentos superpostos (capítulo 3, 4 e 5 
do texto vigente). Por exemplo, na oração, não 
somente cultivamos nossa espiritualidade, mas, 
de muitas formas, também vivemos a fraternida-
de e a dimensão apostólica. Assim acontece com 
todos os eventos que tecem nossa vida do dia a 
dia. 

Com relação ao texto vigente, veremos que 
estes parágrafos deslocam um bom número de 
artigos para o texto complementar que, até agora, 
estamos chamando de ‘Regra de Vida’. O conteú-
do dos mesmos é muito inspirador e se enquadra 
perfeitamente na finalidade desse texto prelimi-
nar.

c) Nosso itinerário como Irmãos (capítulo 4) 
– formação, profissão e pertença –

Aqui encontramos os capítulos 6, 7 e 8 (e 
parte do 11) do texto atual. Reúne os aconteci-
mentos que podem assinalar o itinerário vital de 
um Irmão, iniciando pela formação, continuan-
do com a profissão, votos e conforme o caso, a 
saída do Instituto. O que será finalmente aprova-
do orientará a revisão do Guia da Formação, que 
desenvolve as Constituições e Estatutos.

d) Nossa organização como Irmãos (capítulo 
5) – governo e administração –

E, finalmente, reunimos nesse capítulo, os 
capítulos 9 e 10 do texto vigente, no intuito de 
mostrar a unidade de governo e de serviço. De-
pois dos princípios e aspectos gerais, desenvolve 

os diferentes níveis: geral, provincial e comunitá-
rio. Muitas indicações específicas para o governo 
e gestão das obras apostólicas foram deslocadas 
para regulamentos posteriores. 

Para o desenvolvimento de novos modelos 
de animação, gestão e governo da missão, o texto 
confirma, com maior precisão, a possibilidade de 
delegação de autoridade e de funções em outros 
órgãos internos ou entidades jurídicas. Não se 
especifica nenhuma estrutura concreta, precisa-
mente para poder ir adequando esses instrumen-
tos à realidade e à experiência que vamos adqui-
rindo.

A “regionalização” aparece com mais clari-
dade como associação de Províncias e Distritos. 
Também se propõe uma nova fórmula que per-
mita a reunião de duas ou mais unidades para 
formar uma nova Província, mantendo certa de-
limitação  interna. As unidades anteriores se con-
vertem em Vice-províncias e têm um estatuto si-
milar a de um Distrito. Esta última fórmula é uma 
possibilidade intermédia entre a fusão radical e a 
simples associação regional. 

Com relação ao laicato, no texto se reconhe-
ce amiúde sua presença e compromisso na missão 
em todos os níveis, destacando a vontade de ca-
minhar juntos no desenvolvimento da vida ma-
rista. Aos que desejam formalizar algum tipo de 
compromisso com o carisma marista através do 
Instituto, se prevê a  possibilidade de promessas 
pessoais. Caso o peçam, também algumas asso-
ciações laicais podem ser reconhecidas como 
expressão do carisma marista por parte das Pro-
víncias. Os desdobramentos dessas possibilidades 
continuam sendo estudados.

Três observações finais
(1) O novo texto contém unicamente cita-

ções internas ou ao Direito canônico; mas o texto 
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definitivo será enriquecido com outras referên-
cias externas.

(2) Os artigos dedicados à escola foram sin-
tetizados porque em 1986 não dispúnhamos de 
um documento oficial como “Missão educativa 

marista”, que desenvolve com mais amplitude e 
profundidade o que as Constituições só inicia-
vam.

(3) A numeração dos artigos é provisória. O 
primeiro dígito indica o capítulo.

Conclusão

Terminamos esta apresentação agradecen-
do de novo a participação e o interesse de tan-
tos Irmãos e Leigos que estão colaborando nesta 
revisão de nossos textos institucionais básicos.  
Nós os animamos a colaborar novamente nesta 
consulta, cultivando um espírito de fidelidade ao 
essencial que nos permita viajar rumo ao futuro. 

O trabalho nas Províncias e Distritos terá lugar 
durante a quaresma e tempo pascal, o coração do 
ano litúrgico. Esta coincidência pode inspirar a 
nossa participação neste trabalho, procurando 
viver nosso carisma e vocação como uma encar-
nação muito concreta do Evangelho e da vida 
cristã que suscita a riqueza da diversidade.

Comissão de Revisão das Constituições

• Albert Nzabonaliba (África Centro-Leste)
• Antonio Peralta (Santa María de los Andes)
• Eduardo Navarro de la Torre (México Ocidental) 
• Josep Maria Soteras (Conselheiro geral e coordenador da Comissão) 
• Sebastião A. Ferrarini (Brasil Sul-Amazônia) 
• Tony Clark (Austrália)
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PROPOSTA DE DIÁLOGO FRATERNO EM TORNO DO TEXTO

A. CELEBRAÇÃO INICIAL (30’)

 (Sugerimos: um canto; um salmo ou hino; Jo 15, 9-15; entrega simbólica do texto; meditação e 
oração dos fiéis; oração do Capítulo Geral)

B. TEMPO PESSOAL DE LEITURA E REFLEXÃO (umas duas semanas)

Perguntas para a reflexão pessoal e a partilha em grupo:

• Recordar e contemplar uma etapa de minha vida na qual eu vivi com maior equilíbrio e 
harmonia os aspectos da fraternidade, espiritualidade e missão (comunidade, oração e 
apostolado).

• O que me ensina esta experiência?
• Em quais expressões ou artigos da proposta de Constituições encontro melhor refletida 

minha experiência de vida marista integrada? Em quais está menos refletida?
• Sugestões pessoais para alguns artigos...

C. PARTILHA COMUNITÁRIA

Oração inicial (5’)
(Sugestão: um canto; Miq 6,8; um salmo ou hino)

Diálogo fraterno

a) Partilhar a experiência em que vivemos com uma boa harmonia os três aspectos de nossa vida ma-
rista: fraternidade, espiritualidade, missão.
b) O que observamos e aprendemos com estas experiências partilhadas?
c) Avaliação do texto:

• Quais artigos ou expressões mais conectam com nossas melhores experiências de vida marista 
integrada?

• Quais artigos ou expressões menos conectam?
• Sugestões e contribuições coletivas a alguns artigos... (um secretário recolhe as sugestões, 

preenche o formulário PDF e o envia para o e-mail  const@fms.it antes do dia 15 de junho de 
2017).



7

CONSTITUIÇÕES
Segundo rascunho - Fevereiro de 2017

TEXTO ATUAL (1986 - 2009) NOVA PROPOSTA 2017

CAPÍTULO 1-11
IDENTIDADE DOS IRMÃOS MARISTAS 

NA IGREJA
VITALIDADE

CAPÍTULO 1
NOSSO INSTITUTO 

DE IRMÃOS RELIGIOSOS

101 No dia 2 de janeiro de 1817, Marcelino 
Champagnat reuniu em comunidade os dois 
primeiros membros de um Instituto religioso 
que será conhecido como Irmãozinhos de Ma-
ria ou Irmãos Maristas, um Instituto religioso 
de Irmãos. Marcelino desejava que seus Irmãos 
constituíssem um ramo da Sociedade de Maria.
Em 1863, a Santa Sé aprovou-o como um Insti-
tuto autônomo de direito pontifício e lhes deu 
o nome de Irmãos Maristas das Escolas (F.M.S. 
– Fratres Maristae a Scholis).

1 Marcelino Champagnat fundava, em 2 de 
janeiro de 1817, o Instituto religioso laical, ou 
Instituto religioso de Irmãos, sob o nome de 
Pequenos Irmãos de Maria. Considerava-o 
como um ramo da Sociedade de Maria. A Santa 
Sé aprovava-nos em 1863 como Instituto autô-
nomo e de direito pontifício. Ao mesmo tem-
po em que respeitava nosso nome de origem, 
dava-nos o de Irmãos Maristas das Escolas 
(F.M.S. - Fratres Maristæ a Scholis).

3a O amor que o Espírito Santo derrama em 
nossos corações torna-nos participantes do 
carisma de Marcelino Champagnat e orienta 
todas as nossas energias para esta única meta: 
SEGUIR O CRISTO, COMO MARIA, em sua 
vida de amor ao Pai e aos homens. Procuramos 
viver este ideal em comunidade.
Pela profissão dos votos de castidade, de pobre-
za e de obediência, comprometemo-nos a viver 
os conselhos evangélicos. Tal engajamento faz 

102 O amor derramado em nossos corações 
pelo Espírito Santo nos inspira a partilhar o 
carisma de Marcelino Champagnat orientando 
todas as nossas energias para atingir este único 
objetivo: SEGUIR A CRISTO COMO MARIA, 
em sua vida de amor ao Pai, à humanidade e a 
toda a criação.  Testemunhamos e vivemos este 
ideal em comunidade de Irmãos. 
Por voto, nos comprometemos a viver os con-
selhos evangélicos de castidade, pobreza e 
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TEXTO ATUAL (1986 - 2009) NOVA PROPOSTA 2017

de nós testemunhas e servidores do Reino de 
Deus.

obediência. Este compromisso nos move a ser 
testemunhas alegres e profetas do Evangelho, 
promotores de comunhão e servidores do Rei-
no de Deus.

8a O Instituto é formado por Irmãos professos 
temporários e perpétuos. Tornamo-nos seus 
membros pela profissão religiosa. Irmãos de 
uma mesma família, estamos unidos pela cari-
dade e pela obediência às Constituições.
Os Noviços, que iniciam sua vida no Instituto, 
participam das vantagens espirituais de nossa 
família religiosa.

104 O Instituto, do qual somos membros me-
diante a profissão religiosa, está integrado por 
Irmãos professos temporários e perpétuos. 
Como Irmãos estamos unidos pelo amor fra-
terno e pela vivência das Constituições.
Os Noviços, que iniciam sua vida no Instituto, 
participam das vantagens espirituais de nossa 
família religiosa.
Mantemos um vínculo especial com os leigos e 
leigas, sacerdotes e outros religiosos que dese-
jam viver o carisma de Marcelino, nossa espiri-
tualidade e missão em comunhão. Valorizamos 
as ocasiões que nos permitem partilhar oração, 
formação, vida fraterna e responsabilidade na 
missão. 

3b Nosso caráter de Irmão é um apelo espe-
cífico a viver, para com todos, a fraternidade 
de Cristo, especialmente para com os jovens, 
amando-os gratuitamente.
As Constituições, aprovadas pela Santa Sé, 
guiam-nos na realização de nossa consagração 
e na fidelidade às intenções do Fundador.

103 Nosso caráter de Irmão é um apelo especí-
fico a ser irmãos de Cristo, irmãos entre nós e 
irmãos de todos, em especial dos jovens mais 
pobres e necessitados, amando-os desinteres-
sadamente.
Nossas Constituições, aprovadas pela Santa Sé, 
nos guiam na vivência de nossa consagração e 
na realização do projeto do Fundador.

164.4 O Movimento Champagnat da Família 
Marista, uma extensão de nosso Instituto, é um 
movimento que reúne pessoas que desejam par-
tilhar mais plenamente a espiritualidade e o sen-
tido da missão, herdados de Marcelino Cham-
pagnat. Nesse movimento - filiados, jovens, pais, 
colaboradores, antigos alunos, amigos - aprofun-

104.1 A casa comum do carisma marista une 
Irmãos, leigos e leigas. Esta casa integra a todos 
os que querem viver a fraternidade, a espiritua-
lidade e a missão herdadas de São Marcelino 
Champagnat para partilhá-las e irradiá-las.
Os movimentos e associações laicais que parti-
ciam dessa herança, como o Movicmento Cham-
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pagnat da Família Marista, congregam-se com 
os Irmãos em uma família carismática de segui-
dores de Jesus do jeito de Maria. A partir des-
ta comunhão, criam-se estruturas aprópriadas 
para cada um dos grupos dessa família, assim 
como as que servem para a animação e coorden-
ção das atividades e processos comuns de essa 
familia.

dam o espírito de nosso Fundador para dele vi-
verem e difundi-lo. O Instituto anima e coordena 
as atividades do movimento, criando estruturas 
apropriadas.

8c O Instituto está dividido em Províncias e em 
Distritos que agrupam as casas. Cada Provín-
cia, ou Distrito, é animada e governada por um 
Superior e seu Conselho, sob a autoridade do 
Irmão Superior Geral e seu Conselho.

105 O Instituto é constituído por Províncias e 
Distritos, os quais são formados por um con-
junto de casas religiosas. Cada Unidade Admi-
nistrativa será governada e animada por um 
Superior Maior e seu Conselho, sob a autori-
dade do Irmão Superior Geral e seu Conselho.
Uma colaboração regional intensa é também 
uma forma favorável de ajuda, animação, ges-
tão e manutenção da vida e missão do Insti-
tuto.

9 O Instituto, espalhado pelo mundo e encarna-
do em diferentes culturas, constrói sua unidade 
sobre o patrimônio espiritual herdado do Padre 
Champagnat e transmitido por seus discípulos. 
Essa unidade exige a comunhão de oração e de 
vida fraterna, ação apostólica coordenada e o 
serviço da autoridade em todos os níveis.
Formamos Comunidade em torno de Maria, 
nossa boa Mãe, como membros de sua família. 
Esforçamo-nos por permanecer fiéis ao Espíri-
to de Jesus ressuscitado que nos dá, como aos 
cristãos da primitiva Igreja, a graça de vivermos 

106 O Instituto está presente nos cinco conti-
nentes e em numerosas culturas e se mantém 
unido sobre o patrimônio espiritual herdado 
por São Marcelino Champagnat e transmitido 
por seus discípulos.
Essa unidade exige comunhão na oração, o dis-
cernimento, testemunho da fraternidade inter-
nacional, ação apostólica global coordenada e 
o serviço da autoridade em todos os níveis.
Formamos comunidade em torno de Maria, 
nossa Boa Mãe, como membros que somos 
de sua família. Esforçamo-nos em permane-

104.2 As pessoas que demonstram uma vivência 
dos valores e virtudes fundamentais maristas, 
podem ser afiliadas ao Instituto, ou a uma Pro-
víncia. Estas pessoas partilham nossos benefícios 
espirituais e cuidados fraternais.

8b Certas pessoas podem ser filiadas ao Institu-
to e se beneficiar de favores semelhantes.
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num só coração e numa só alma. cer fiéis ao Espírito de Jesus ressuscitado, que 
nos concede, como aos primeiros cristãos, a 
graça de viver com um só coração e uma só 
alma, partilhando nossos bens, anunciando o 
Evangelho e fazendo discípulos em todas as 
nações.

10a A consagração religiosa nos une de manei-
ra especial à Igreja e a seu mistério. No seio do 
povo de Deus, damos o testemunho profético 
e alegre de uma vida inteiramente dedicada a 
Deus e aos homens. Fiéis ao carisma do Institu-
to, colaboramos na pastoral da Igreja local.
Como Marcelino Champagnat, temos profun-
do respeito e amor ao Papa, em quem reconhe-
cemos nosso Superior supremo. Manifestamos 
nossa fé e cooperamos para a unidade do Cor-
po de Cristo por nossa adesão ao ensinamento 
e às diretivas da Igreja.

107 A consagração religiosa nos associa à Igre-
ja e ao seu ministério. Como membros do Povo 
de Deus e da Família Marista, esforçamo-nos 
em dar testemunho profético e alegre de uma 
vida totalmente dedicada a Deus e à humani-
dade. Fiéis ao carisma do Instituto, colabora-
mos na pastoral da Igreja Local.
Como Marcelino Champagnat amamos e res-
peitamos o Papa, reconhecendo-o por obe-
diência, como Superior supremo. Exprimimos 
nossa fé e cooperamos na unidade do Corpo 
de Cristo, esforçando-nos em viver em sintonia 
com o ensino e diretivas da Igreja. 

Vitalidade do Instituto Vitalidade do Instituto

164 Nosso Instituto, dom do Espírito Santo à 
Igreja, é para o mundo uma graça sempre atual.
Nossas comunidades, simples e fraternas, são 

109 Nosso Instituto, dom do Espírito Santo 
à Igreja é, para o mundo, uma graça sempre 
atual.

108 Conforme o desejo do Fundador, nosso 
amor fraterno se estende a todos os demais 
Institutos religiosos.
Partilhamos laços particulares com os outros 
ramos da Família Marista, com os quais que-
remos ser o rosto materno da Igreja, mediante 
nossa maneira marista de ser e agir.

10b Conforme o desejo do Fundador, nossa ca-
ridade estende-se a todos os outros Institutos. 
Entretanto, laços particulares nos unem às di-
versas famílias oriundas da Sociedade de Maria 
com as quais queremos irradiar na Igreja o es-
pírito de Maria que nos é comum.
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Nossas comunidades, simples e fraternas, 
constituem uma chamada a viver segundo o 
espírito das bem-aventuranças . O testemunho 
de nossas vidas doadas e nosso compromisso 
apostólico animam aos que nos circundam, 
muito particularmente os jovens, a construir 
uma sociedade justa e revelam  a todos o senti-
do da existência humana.

um apelo a viver conforme o espírito das bem-
-aventuranças. O testemunho de nossas vidas 
doadas, nosso engajamento apostólico encora-
jam aqueles que nos cercam, mais particular-
mente os jovens, a construírem uma sociedade 
mais justa e revelam a todos o sentido da exis-
tência humana.

169 Irmãos Maristas, vemos nossas Constitui-
ções como aplicação do Evangelho e um guia 
seguro no cumprimento dos desígnios de Deus 
sobre nós. Elas nos obrigam porque, pela pro-
fissão religiosa, nos comprometemos livremen-
te a vivê-las. Frequentemente nós as lemos em 
espírito de oração, e as pomos em prática numa 
grande liberdade interior e na docilidade ao Se-
nhor. 
Aprovadas pela Santa Sé, que é o intérprete au-
têntico, só podem ser modificadas com sua au-
torização e após votos do Capítulo Geral, com 
maioria de dois terços.
Os Estatutos podem ser modificados por um 
voto da Assembléia capitular, com maioria ab-
soluta, exceto os que traduzem as obrigações do 
direito canônico.

110 Para nós, Irmãos Maristas, as Constituições 
são a aplicação do Evangelho e um guia seguro 
para realizar os desígnios de Deus sobre nós. 
Elas nos obrigam porque nos comprometemos 
livremente, pela profissão religosa, a vivê-las. 
Nós as lemos com frequência, em atitude de 
oração, e as colocamos em prática, com grande 
liberdade interior e docilidade ao Espírito.
Aprovadas pela Santa Sé, intérprete autêntico 
das mesmas, só podem ser modificadas com 
sua autorização e prévia decisão do Capítulo 
Geral, por maioria de dois terços.
Os Estatutos podem ser modificados por um 
voto da Assembleia capitular, por maioria ab-
soluta, exceção àqueles que traduzem as obri-
gações do Direito Canônico.

110.1 No decorrer do ano, reservamos um tem-
po para ler por inteiro as Constituições, se possí-
vel, em comunidade, segundo a dinâmica que a 
mesma escolher.

169.1 Lemos, por inteiro, as Constituições, ao 
menos uma vez por ano, se possível, em comuni-
dade e de acordo com um método por esta com-
binado.

Viver as Constituições Viver as Constituições



12

CAPÍTULO 2
CONSAGRAÇÃO

CAPÍTULO 2
NOSSO SER  

DE RELIGIOSOS IRMÃOS

11 Deus escolhe homens e os chama, cada qual 
pessoalmente, para conduzi-los ao deserto e 
falar-lhes ao coração. Reserva para si aqueles 
que o escutam. Converte-os sem cessar por seu 
Espírito e os faz crescer em seu amor para en-
viá-los em missão.
Nasce assim uma aliança de amor em que Deus 
se dá ao homem e o homem a Deus, aliança que 
a Escritura compara a esponsais.
É no coração dessa aliança que se situa a dinâ-
mica da consagração.
15 A Deus, que nos consagra pelo ministério 
da Igreja, respondemos pela profissão dos con-
selhos evangélicos de castidade, pobreza e obe-
diência.

CONSAGRAÇÃO COMO IRMÃOS

201 Deus tem uma promessa de vida e vida 
em abundância para toda a humanidade e, por 
isso, ele nos chama por nosso nome para levar-
-nos ao deserto e falar-nos ao coração. Os que 
o escutamos, separa-nos e, mediante seu Espí-
rito, converte-nos constantemente e infunde 
em nós o amor para confiar-nos uma missão. 
Assim, nasce uma aliança de amor com a qual 
Deus se dá a si mesmo e nós nos entregamos a 
ele.

15.1 Renovamos em comunidade nossa profis-
são religiosa uma vez por ano, durante o retiro 
anual ou no dia da Assunção, ou então por oca-
sião de outra festa mariana.

202 Como resposta a esse amor de Deus, con-
sagramos nossa vida como religiosos Irmãos, 
convertemo-nos em sinais de fraternidade para 
nosso mundo e continuamos a missão de Jesus. 
Expressamos nossa consagração pela profissão 
pública dos conselhos evangélicos de castidade, 
pobreza e obediência.
Nossa consagração tem suas raízes no Batis-
mo e expressa nosso desejo de viver totalmen-
te para Deus e para os demais (c 573.2; 598.2; 
607.2; 654; 670; 1192.1)

202.1 Renovamos nossa profissão religiosa 
anualmente.

TEXTO ATUAL (1986 - 2009) NOVA PROPOSTA 2017
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202.2 O caminho de comunhão com os Leigos e Lei-
gas maristas se constrói a partir do seguimento de 
Jesus: na mesma fé, no mesmo Evangelho e no mes-
mo Batismo. A partir desta comunhão, nossas iden-
tidades específicas se enriquecem e se fortalecem. 

203 Nossa profissão de votos públicos, feita 
com total liberdade na Igreja e acolhida pelo 
Superior Maior, nos compromete a viver as 
Constituições do Instituto. Este, por sua vez, 
nos acolhe como membros e nos oferece os 
meios para realizar nossa vida e missão como 
Irmãos. (c 573.1; 598.2; 607.2; 654; 670; 1192.1; 
cf 107; 502.1)

15b Exprime-se essa profissão por votos públi-
cos feitos na Igreja e recebidos pelo Superior. 
Engaja-nos a viver conforme o direito universal 
e o direito próprio do Instituto.
Por sua vez, este nos acolhe como membros e 
nos assegura o necessário para atingirmos o 
fim de nossa vocação.

15.2 A Província garante o necessário aos Ir-
mãos. Provê-lhes a formação humana, espiritual 
e profissional, inicial e permanente. Atende a 
suas necessidades de saúde e os filia à previdên-
cia social (c 670; cf 161.8).

203.1 A Província proporciona aos Irmãos 
aquilo de que necessitam para a sua formação 
humana, espiritual e profissional, tanto inicial 
como permanente. Atende às suas necessidades 
no que se refere à saúde e lhes facilita a seguri-
dade social (c 670; cf 531.4).

17a Consagrados, vamos aos outros, especial-
mente aos jovens, a fim de revelar-lhes Jesus 
Cristo. A ação apostólica é inerente à própria 
natureza de nossa família religiosa.
Fiéis ao Padre Champagnat, como nossos pri-
meiros Irmãos, devotamo-nos inteiramente à 
missão que a obediência nos confia, de acordo 
com a finalidade do Instituto e em comunhão 
com a Igreja.

204 Consagrados como religiosos Irmãos, so-
mos enviados para “dar a conhecer a Jesus Cris-
to e fazê-lo amar”, especialmente às crianças e 
jovens mais desatendidos. A missão apostóli-
ca, em comunhão com a Igreja, forma parte da 
identidade de nossa familia religiosa (c 677.1)

205 Irmãos, dedicamo-nos com paixão à mis-
são a nós confiada. Procuramos ser místicos, 
profetas e especialistas em comunhão para que 
nossa tarefa apostólica produza fruto abun-
dante (c 677.1).

17b Mantemo-nos atentos para que nossa ação 
apostólica proceda sempre de íntima união 
com Deus, fortifique essa união e a favoreça.
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20a Pelo conselho evangélico de castidade, Je-
sus convida-nos a viver como ele, totalmente 
para Deus e para os outros. Nosso compromis-
so no celibato “por causa do Reino dos céus” 
é resposta a esse apelo e anúncio desse Reino; 
realiza na terra a união com Deus sem a me-
diação do cônjuge e nos faz viver como irmãos 
universais.

CONSELHO EVANGÉLICO  
DE CASTIDADE

206 Para entregar-nos plenamente a Deus com 
um coração unificado e seguir de perto a Cris-
to, os Irmãos elegemos a castidade no celibato 
pelo Reino do céu. Nosso celibato consagrado 
é memória antecipada da Ressurreição e evoca 
a aliança de amor de Cristo com sua Igreja (c 
598.1).

207 No seguimento de Jesus casto, os Irmãos, 
nos comprometemos a viver a castidade no ce-
libato com um coração unificado.  Assim, por 
nosso amor gratuito e generoso, vamos nos 
convertendo em “irmãos para todos” especial-
mente para as crianças e jovens pobres (c 598.1)

20b Emitindo o voto de castidade, aceitamos o 
dom do Pai e nos comprometemos com Cris-
to numa relação de amor único e sem reserva. 
Renunciamos ao amor conjugal, à paternidade 
humana, e vivemos a continência perfeita no 
celibato.

23a Nossa comunidade é o lugar de aplicação 
mais imediato do amor universal no qual nos 
empenhamos. Este amor exprime-se também 
na acolhida aos que nos procuram.
O amor para com nossos Irmãos será simples 
e cordial, bastante atento para adivinhar suas 
dificuldades, bastante humilde para partilhar 
suas alegrias, bastante generoso para nos doar 
a todos.

208 Nossa comunidade é o espaço mais ele-
mentar aonde vai crescendo o amor universal 
no qual nos comprometemos. O amor a nossos 
Irmãos é simples e cordial, atento para intuir 
suas dificuldades, humilde para compartilhar 
suas alegrias e generoso para doarmo-nos a to-
dos (c 602).

23b A vida fraterna é excelente apoio para o 
aperfeiçoamento de nossa castidade. Nos mo-
mentos em que se torna pesada a solidão do 
celibato cada um deve poder contar com a 
compreensão de seus irmãos. A amizade deles 
favorece nosso equilíbrio pessoal. O espírito de 
fé e a confiança recíproca facilitam a abertura, a 

209 A vida fraterna ajuda-nos em nosso de-
senvolvimento como pessoas e na vivência 
de nossa castidade. Nos momentos de maior 
solidão contamos com a ajuda e a empatia 
dos Irmãos. Sua amizade alegra nosso cora-
ção e favorece nosso equilíbrio pessoal. O es-
pírito de fé e a confiança recíproca facilitam 

O CONSELHO EVANGÉLICO  
DE CASTIDADE
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partilha e, se preciso for, a interpelação. a abertura, o intercâmbio e a interpelação (c. 
602).

23.1 Na comunidade nos pomos de acordo para 
acolher as pessoas de modo simples e prudente. 
Os tempos de oração, de trabalho e de repouso, 
indispensáveis à vida comunitária, serão res-
guardados (cf 62).

209.1 Combinamos em comunidade a maneira 
de acolher as pessoas.  Asseguramos os tempos 
de oração, trabalho e descanso, indispensáveis 
para uma vida comunitária equilibrada.

210 A castidade, fruto de nossa intimidade 
com o Senhor, é uma graça que nós, Irmãos, 
pedimos com humildade por meio da oração, 
da Eucaristia, da reconciliação e da direção es-
piritual. Inspiramo-nos na Virgem Maria para 
o aprendizado da vida casta. Ao acolhê-la em 
nossa casa, aprendemos a amar a todos para 
nos converter em sinais vivos da ternura do 
Pai (c 630.2)

25 Para alimentar nossa relação de amor com o 
Senhor, somos fiéis ao encontro com ele na ora-
ção, especialmente na meditação. Deste modo, 
podemos assumir em paz a solidão inerente ao 
celibato.
Comungando o Corpo de Cristo, encontramos 
a força para prosseguir nossa caminhada em 
meio às dificuldades, diferentes conforme as 
culturas, os temperamentos e as etapas da vida.
Nas tentações e lutas, abrimo-nos à ação de 
Cristo, que cura nossas feridas, liberta-nos de 
nossos desejos egoístas, torna-nos filhos da res-
surreição. Valemo-nos também da direção es-
piritual e do sacramento da reconciliação, fon-
tes de amor renovado.

26 A ascese cristã, pelas renúncias que supõe, 
ajuda-nos a atingir a maturidade no amor.
Buscamos os meios que favorecem nosso 
equilíbrio físico e psíquico. Somos lúcidos e 
prudentes na escolha de nossos lazeres e no 
uso dos meios de comunicação social. Con-
formamos nossa conduta à voz da consciên-
cia delicada. Unidos ao Cristo em sua Paixão, 
aceitamos as provações da vida. Purificamos 
nosso coração, a fim de sermos inteiramente 
dele e livres para amar aqueles aos quais so-
mos enviados.

211 Adotamos um ascetismo sadio que gra-
dualmente liberta e purifica nossos corações 
de falsos amores. Assim podemos amar Jesus 
Cristo com todo o nosso ser numa castidade 
fecunda e adulta.  Vamos aceitando e superan-
do as limitações e feridas de nossa história e 
integrando os desafios que as diferentes etapas 
da vida nos apresentam. Vivemos positiva-
mente as renúncias próprias da vida humana 
e aquelas decorrentes de nossa opção. Purifi-
camos progressivamente os egoísmos que nos 
impedem amar com gratuidade (c 598.1; 666)
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26.1 Para chegar ao domínio dos sentidos e do 
coração e assumir com equilíbrio nosso voto de 
castidade, empregamos os meios apropriados, 
sobretudo:
1 educação e formação psicológicas nos domí-
nios da sexualidade, da afetividade e das rela-
ções humanas;
2 vida comunitária aberta e equilibrada.

211.1 Para praticar uma ascese salutar e viver 
a castidade de modo maduro e equilibrado, ga-
rantimos:
1 desenvolver uma educação psicológica e uma 
formação nos campos da sexualidade, da afeti-
vidade e das relações humanas;
2 viver nossas relações com integridade, abertu-
ra, honestidade e respeito. Estamos atentos para 
utilizar expressões de afeto e cordialidade que 
respeitem a dignidade e liberdade das pessoas e 
nossa condição de consagrados;
3 recorremos ao acompanhamento e à direção 
espiritual.

O CONSELHO EVANGÉLICO DE POBREZA CONSELHO EVANGÉLICO DE POBREZA

28 Em seu amor por nós, Cristo, que de rico 
fez-se pobre, nos impele a partilhar de sua po-
breza. Nasce em penúria, vive do trabalho das 
próprias mãos, anuncia aos pobres a Boa Nova 
e proclama-os bem-aventurados. Consciente 
de que tudo recebeu do Pai, livremente aban-
dona-se em suas mãos e despoja-se de si mes-
mo, a ponto de morrer numa cruz.
Por amor, seguimos lhe as pegadas para apren-
der dele como viver plenamente, na renúncia, 
nosso voto de pobreza.

212 Em seu amor pela humanidade, Cristo, 
sendo rico se esvaziou de si mesmo e se fez po-
bre, como nós. Ele nos convida a ser um com 
ele em sua pobreza. Por amor a Jesus seguimos 
seus passos e aprendemos dele como viver ple-
namente nosso voto de pobreza, no desprendi-
mento alegre e generoso.

29 O conselho evangélico de pobreza implica 
uma vida pobre de fato e de espírito. Renun-
ciamos a usar e a dispor de qualquer dinheiro 
ou de outro bem material, de algum valor, sem 
autorização.
Conservamos, entretanto, a propriedade de 
nossos bens, a capacidade de adquirir outros e 
a de acrescentar ao patrimônio o que ele pode 
render; mas cedemos a administração a outros. 
Também, com a permissão dos Superiores, po-

213 Pelo conselho evangélico de pobreza nos 
comprometemos a ser pobres em espírito e 
de fato. Escolhemos renunciar ao uso e posse 
de dinheiro ou de qualquer outro bem mate-
rial de algum valor, sem a devida autorização. 
Entretanto, podemos conservar a propriedade 
de nossos bens, a capacidade de adquirir ou-
tros e de acrescentar ao patrimônio o que este 
possa produzir, mas cedemos a outros a admi-
nistração. Também podemos renunciar a este 
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demos renunciar a esse patrimônio. patrimônio com a autorização dos Superiores 
(c 598.1; 600; 668.1; 668.4).

29.1 Para usar dinheiro, o Irmão age sob a de-
pendência de seu Superior imediato. Presta-lhe 
contas regularmente das quantias postas a seu 
dispor.

213.1 Para o uso de dinheiro o Irmão dialoga 
com a comunidade, ou com o seu Animador. O 
Irmão presta conta regularmente do uso do di-
nheiro colocado à sua disposição.

29.2 Para dispor de um presente em dinheiro ou 
em espécie, o Irmão precisa da autorização do 
Superior.

213.2 Para dispor de presentes em dinheiro ou 
em espécie o Irmão necessita da autorização do 
Animador.

29.3 Antes da profissão, o noviço deve ceder de-
finitivamente a administração de seus bens a 
quem ele quiser e dispor livremente do uso e do 
usufruto deles (c 668,1).

213.3 Antes da profissão o Noviço cederá a ad-
ministração de seus bens a quem deseje e dispo-
rá livremente do uso e usufruto dos mesmos (c 
668.1)

29.4 Antes da profissão perpétua, o Irmão deve 
fazer um testamento válido no foro civil (c 668,1).

213.4 Antes da profissão perpétua, o Irmão fará 
um testamento que seja válido segundo o direito 
civil. (c 668.1)

29.5 Para modificar esses atos, precisa da licença 
do Irmão Provincial ou, em casos urgentes, do 
Superior local (c 668,2).

213.5 Para modificar esses atos, é necessária a 
permissão do Irmão Provincial ou, em caso de 
urgência do Animador local (c 668.2).

29.6 Tudo quanto o Irmão adquirir por seu tra-
balho ou por ser membro do Instituto, e o que 
receber a título de aposentadorias, subvenções, 
seguros, salários ou benefícios sociais, pertence 
ao Instituto (c 668,3).

213.6 Tudo o que o Irmão adquire por seu traba-
lho ou por pertencer ao Instituto, e o que recebe 
como aposentadoria, subvenções, seguros, salá-
rios ou serviços sociais, reverte ao Instituto (c. 
668.3)

29.7 O que o Irmão recebe por seus direitos au-
torais pertence ao Instituto. As normas da Pro-
víncia, de acordo com a legislação do país, re-
gulamentarão tudo quanto diz respeito a esses 
direitos.

213.7 O que um Irmão recebe como direito auto-
ral pertence ao Instituto. As Normas da Provín-
cia, em conformidade com a legislação do país, 
regulamentarão o que concerne a estes direitos.

29.8 Depois de dez anos de profissão perpétua, 213.8 Depois de dez anos de profissão perpétua, 
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o Irmão pode renunciar a seu patrimônio. Di-
rige-se então ao Irmão Provincial que, com seu 
parecer e o de seu Conselho, transmite o pedido 
do Irmão ao Superior Geral, a quem compete a 
decisão (c 668,4; cf 150.1.4).

o Irmão pode renunciar ao seu patrimônio. Para 
isso faz um pedido ao Irmão Provincial que, com 
o seu parecer e o de seu Conselho, o transmite 
ao Irmão Superior Geral, a quem corresponde 
tomar a decisão final (c 668.4; cf 538.1.5)

29.9 Os Irmãos não podem, sem licença do Ir-
mão Provincial, administrar bens pertencentes a 
outras pessoas físicas ou jurídicas. Não podem 
também ser avalistas nem mesmo com seus pró-
prios bens (c 672; c 285,4).

213.9 Sem autorização do Irmão Provincial os 
Irmãos não podem aceitar a administração de 
bens pertencentes a outras pessoas físicas ou jurí-
dicas. Também não podem ser avalistas, mesmo 
que seja com seus próprios bens (c 285.4; 672)

29.10 O Irmão recusa vantagens que lhe são ofe-
recidas a título pessoal: viagens, estadas, objetos 
de valor. Pois, embora nada custem à comunida-
de, podem ferir a pobreza e a vida em comum.

213.10 O Irmão recusa as ofertas que lhe fazem, 
a título pessoal, como viagens, permanências 
fora da comunidade e objetos de valor. Mesmo 
que não importem gastos para a comunidade, 
ferem a pobreza e a vida fraterna.

213.11 O Capítulo Provincial estabelece normas 
relativas ao uso do dinheiro que, por diferentes 
necessidades (estudos, viagens, férias) se entrega 
aos Irmãos. Também fixará as normas relativas 
aos objetos de uso pessoal (cf 538.1.2). Poderá 
determinar, igualmente, outras normas que jul-
gue necessárias ou úteis para a prática da pobre-
za, tendo em conta as situações locais. 
Em tal caso, o Irmão Provincial com seu con-
selho consultará o Irmão Superior Geral (cf 
538.2.23).

29.11 O Capítulo provincial deve estabelecer as 
normas relativas aos objetos de uso pessoal, as-
sim como as referentes ao dinheiro posto à dis-
posição dos Irmãos para necessidades diversas: 
estudos, viagens, férias (cf 151.1.3).
Pode também propor outras normas que julgue 
necessárias ou úteis à prática da pobreza, levan-
do em conta as situações locais. Nesse caso, o Ir-
mão Provincial, com seu Conselho, consultará o 
Irmão Superior Geral (cf 150.2.10).

32a Vivemos concretamente a pobreza pessoal 
e comunitária levando vida laboriosa e sóbria, 
sem busca do supérfluo.

214 Vivemos a pobreza pessoal e comunitária, 
assumindo um estilo de vida simples e laborio-
so. Rejeitamos o consumismo e praticamos o 
uso responsável dos recursos. Valorizamos as 
atitudes sóbrias de vida e nos sentimos solidá-
rios com todas as criaturas. Comprometemo-
-nos ativamente com o cuidado do Planeta, 
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nossa casa comum (c 598.1).

32.1 A comunidade avalia periodicamente o uso 
que faz de seus bens. Examina seu estilo de vida 
e de residência, a fim de ver em que grau teste-
munha a pobreza religiosa (cf PJ, prop. 11).

214.1 A comunidade avalia periodicamente o 
uso que faz de seus bens e examina seu estilo 
de vida e acomodações para ver em que medida 
testemunha a pobreza religiosa.

32.2 Fiéis à tradição marista e por espírito de 
pobreza e de solidariedade com os pobres, assu-
mimos os pequenos trabalhos que se apresentam 
em nossas casas.

214.2 Fiéis à tradição marista e por espírito de 
pobreza e solidariedade com os pobres, realiza-
mos os pequenos trabalhos manuais no quoti-
diano de nossas casas.

32b Nossa pobreza aparece também na sim-
plicidade que deve marcar nosso modo de ser, 
nosso estilo de vida e nossa ação apostólica.
Requer façamos frutificar nossos talentos, par-
tilhemos o que somos e o que temos, especial-
mente nosso tempo pessoal.

215 Em nossa missão manifestamos o valor da 
simplicidade própria de nosso carisma. Faze-
mos bom uso de nossos talentos, partilhando 
com naturalidade o que somos e temos com os 
demais, especialmente com os necessitados (c 
598.1).

32.3 Em nossas compras e construções, procura-
mos salvaguardar a simplicidade.

215.1 Seja nas compras seja nas construções, 
empenhamo-nos diligentemente em salvaguar-
dar a simplicidade.

216 Por fidelidade a Cristo e ao Fundador, 
amamos os pobres: prediletos de Deus, eles nos 
evangelizam. 
Nossa solidariedade com os pobres compro-
mete-nos a ser generosos com eles e a empe-
nhar-nos, sobretudo, para suprimir as causas 
de sua miséria e a libertar-nos de todo precon-
ceito, indiferença e medo.
Qualquer que seja nosso lugar de missão e 
trabalho apostólico, damos-lhes preferência. 
Descobrirmos ocasiões para estar em contato 
pessoal com eles. Com esta atitude comparti-
lhamos e compreendemos a realidade de suas 
vidas quotidianas.

34 Por fidelidade a Cristo e ao Fundador, ama-
mos os pobres. Prediletos de Deus, eles atraem 
sobre nós os favores divinos e nos evangelizam.
Guiados pela voz da Igreja, de acordo com nos-
sa vocação própria, nós nos solidarizamos com 
os pobres e suas causas justas. Reservamos-lhes 
nossa preferência, onde quer que estejamos e 
qualquer que seja nosso trabalho. Gostamos 
dos lugares e das casas que nos permitem par-
tilhar a condição deles e aproveitamos das oca-
siões de contato com a realidade da vida coti-
diana dos mesmos.
A preocupação pelos pobres leva-nos a desco-
brir as causas de sua miséria e a libertar-nos de 
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Praticamos o uso evangélico de nossos bens e 
recursos e partilhamos com generosidade com 
os mais pobres. Cuidamos para que nossas ati-
tudes e estilo de vida não os escandalize.
Como educadores e evangelizadores trabalha-
mos com os jovens na promoção da justiça, da 
paz e do cuidado com a criação (c 677.1).

qualquer preconceito ou indiferença para com 
eles. Torna-nos mais responsáveis no uso dos 
bens que devemos partilhar com os mais ne-
cessitados. Evitamos escandalizá-los com um 
estilo de vida demasiadamente confortável.
Nossa missão de educadores junto aos jovens 
compromete-nos a trabalhar pela promoção da 
justiça.

34.1 No início de seu mandato, o Irmão Provin-
cial estabelece um plano para continuar e au-
mentar, se possível, o que a Província está rea-
lizando em favor dos necessitados. Comunica 
o plano ao Irmão Superior geral. Faz também 
uma avaliação da aplicação das normas provin-
ciais relativas à pobreza (Cf 150.2.6).

216.1 O Provincial e seu Conselho, no início de 
seu mandato estabelece um plano para continuar 
e aumentar, na medida do possível, aquilo que a 
Província faz em favor dos necessitados. Comu-
nicam este plano ao Irmão Superior Geral. Fa-
zem também uma avaliação das normas provin-
ciais relativas à prática da pobreza (cf 538.2.7).

216.2 Ao elaborar o orçamento anual, a comuni-
dade prevê o montante destinado aos pobres, de 
acordo com as orientações do Irmão Provincial. 
Busca, entretanto, o modo de incrementar este 
montante privando-se de coisas úteis e mesmo 
necessárias (cf 305.1; 541.12)

34.2 Em seu orçamento anual, a comunidade 
prevê a parte dos pobres, de acordo com dire-
trizes do Irmão Provincial. Procura ampliá-la, 
privando-se de coisas úteis ou até necessárias (cf 
58.1; 162.3).

O CONSELHO EVANGÉLICO 
DE OBEDIÊNCIA

CONSELHO EVANGÉLICO 
DA OBEDIÊNCIA

36 Toda a existência de Jesus foi comunhão 
com a vontade do Pai de quem tinha consciên-
cia de ser o Bem-amado. Responde a esse amor 
pela total disponibilidade à missão redentora. 
Seu alimento é fazer a vontade daquele que o 
enviou. Assume a condição de servo e aprende, 
sofrendo, o preço da obediência. Ressuscitado, 
por Deus, tornou-se causa de salvação univer-

217 Toda a existência de Jesus foi comunhão 
com a vontade do Pai, de quem se sabia Filho 
muito amado. Esta vontade foi seu alimento e 
sustentáculo em toda a sua vida e na realização  
da sua missão. “Ele se fez obediente até a morte 
na Cruz”. Como religiosos Irmãos procuramos 
dar visibilidade a Jesus obediente, buscando e 
realizando em tudo a vontade do Pai (Heb 10, 
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7; Flp 2,8).sal.
Jesus é para nós o exemplo perfeito que pro-
curamos seguir. Movidos pelo Espírito Santo, 
buscamos em tudo o cumprimento da vontade 
do Pai, unindo-nos assim ao mistério pascal do 
Filho.

37 O conselho evangélico de obediência, assu-
mido em espírito de fé e de amor no seguimen-
to de Cristo obediente até a morte, obriga-nos 
à submissão aos Superiores legítimos que ocu-
pam o lugar de Deus, quando ordenam segun-
do as Constituições.

218 O Conselho Evangélico de obediência, vi-
vido com espírito de fé e amor no seguimento 
de Cristo, compromete-nos à obediência aos 
Superiores da Congregação quando mandam 
algo em conformidade com as Constituições (c 
598.1; 601).

218.1 Somente os Superiores Maiores, e em casos 
excepcionais, podem dar ordem formal em vir-
tude do voto.

37.1 Ordem formal em virtude do voto só pode 
ser dada por um Superior maior, em casos ex-
cepcionais.

37.2 Por motivos pastorais, o Superior maior tem 
obrigação de prevenir o Irmão, em caso de falta 
grave, com admoestação por escrito.

218.2 Por razões pastorais e em caso de falta 
grave, o Superior Maior tem obrigação de preve-
nir o Irmão mediante monição escrita.

40 Querer a vontade de Deus e desejar cumpri-
-la no decorrer de nossa vida levam-nos a acei-
tar um conjunto de mediações.
Cada um de nós é obrigado a obedecer ao Papa, 
em razão do sagrado laço de obediência. Entre 
outras mediações figuram a hierarquia da Igre-
ja, e nossa família religiosa com as Constitui-
ções, os Capítulos e os Superiores. Recorremos 
a essas mediações, sobretudo em decisões im-
portantes.
Superiores ou não, somos depositários do ca-
risma do Fundador. Devemos, por isso, exercer 
a mediação de maneira recíproca, conforme a 
graça que recebemos e a função que exercemos.

219 Na nossa caminhada de busca e fidelida-
de à vontade de Deus, acolhemos livremente 
uma série de mediações: obediência ao Papa, 
à hierarquia da Igreja, a nossos Superiores e a 
nossas Constitições e Capítulos. Todos somos 
depositários do carisma do Fundador e por ele 
exercemos a mediação de maneira recíproca, 
segundo os dons recebidos e a função de cada 
um (c 590.2; 598.1.2).

40.1 Ouvimos a voz dos pastores da Igreja e agi-
mos de acordo com o Bispo conforme o direito 

219.1 Na organização das obras apostólicas ou-
vimos a orientação dos pastores da Igreja e agi-
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universal, na organização das obras apostólicas, 
e segundo o carisma e o direito próprio do Insti-
tuto (c 678).

mos em sintonia com o Bispo, conforme o direito 
universal e segundo o carisma e o direito próprio 
do Instituto (c 678).

40.2 O Irmão não aceitará, sem licença do Irmão 
Provincial, empregos ou funções fora do Instituto 
(c 671).

40.3 No exercício de um apostolado externo ao 
Instituto, o Irmão permanece submisso a seus 
Superiores e fiel à disciplina do Instituto (c 678,2; 
cf 89.1).

219.2 Sem a permissão do Superior Provincial, 
o Irmão não aceitará cargos ou funções fora do 
Instituto (671).

219.3 Ao desempenhar um apostolado externo 
ao Instituto, o Irmão continua dependendo de 
seus Superiores e permanece sujeito à diciplina 
do Insituto (c 678.2/ cf 325.1).
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CAPÍTULO 3-4-5
COMUNIDADE MARISTA

VIDA DE ORAÇÃO
VIDA APOSTÓLICA

CAPÍTULO 3
NOSSA VIDA COMO IRMÃOS

VIDA FRATERNA EM COMUNIDADE
A comunidade marista

COMUNIDADE MARISTA

47 O amor trinitário é a fonte da vida comu-
nitária. O Pai quer que todos os homens for-
mem uma só família e se amem como irmãos. 
Jesus estabeleceu uma comunidade apostóli-
ca; rezou para que sejamos um, como ele e o 
Pai.
Respondemos ao chamado do Cristo pela 
vontade de viver unidos numa comunidade 
de pessoas consagradas. Nossa unidade mani-
festa assim que Deus é amor e que esse amor, 
derramado em nossos corações pelo Espírito 
Santo, é mais forte do que nossas limitações 
humanas.
48. A exemplo da comunidade dos Apóstolos, 
reunidos no Espírito Santo no dia de Pente-
costes, sentimos entre nós a presença de Ma-
ria, Mãe da Igreja. Ela nos ajuda a viver frater-
nalmente, fazendo-nos compreender melhor 
que formamos o Corpo de Cristo.
Como Maria, na Visitação e em Caná, esta-
mos atentos às necessidades da comunidade 

301 O amor trinitário é o manancial de toda 
a vida comunitária. Respondemos ao chama-
do de Cristo com o desejo de viver unidos em 
comunidade como consagrados. Como a pri-
meira comunidade em Pentecostes, sentimos a 
presença de Maria. Ela nos convida a viver a 
fraternidade Marista e nos ajuda a compreen-
der que formamos a comunidade de Jesus. 
Como ela, vamos construindo uma Igreja com 
rosto mariano.

TEXTO ATUAL (1986 - 2009) NOVA PROPOSTA 2017
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e do mundo. Como ela em Nazaré, levamos 
vida simples e laboriosa.

49 O Padre Champagnat fez da comunidade 
dos primeiros Irmãos uma verdadeira famí-
lia. Partilhou a vida deles em La Valla e em 
l’Hermitage. Dedicou-se totalmente a eles. Di-
zia-lhes: “Sabem que vivo só para vocês. Não 
há nenhum bem verdadeiro que eu não peça 
a Deus, diariamente, para vocês e que eu não 
esteja disposto a conseguir à custa dos maiores 
sacrifícios”.
Em troca, os Irmãos amavam-no como a um 
pai. Convivendo com ele e junto à Boa Mãe, 
aprofundavam o sentido da fraternidade, da 
dedicação e da abnegação a serviço dos outros.
Fiéis a essa herança transmitida por gerações 
de Irmãos, realizamos o desejo do Fundador, 
levando nossa vida de comunidade num gran-
de espírito de família: “Amem-se uns aos outros 
como Jesus Cristo os amou. Que haja entre vo-
cês um só coração e um só espírito!”

302 Vivemos nossa fraternidade inspirados no 
espírito de família do Fundador e dos primei-
ros Irmãos.
Nossas comunidades são lugares que ajudam 
cada Irmão a centrar sua vida em Jesus, e a 
crescer no amor recíproco. Assim, a comu-
nidade Marista vai se transformando em um 
espaço de amizade, de simplicidade e de vida 
evangélica, a serviço da missão.

49.1 Para alimentar o espírito de família,
1 vivemos nossas relações fraternas com alegria, 
respeito mútuo e cordialidade;
2 damos acolhida solícita aos coirmãos da Pro-
víncia e do Instituto;
3 exprimimos nosso senso de fraternidade, so-
bretudo por ocasião das festas de família; jubi-
leus, aniversários, encontros provinciais;
4 prazerosamente consagramos tempo para tra-
balhos de limpeza e conservação da residência e 
da propriedade;
5 participamos dos descansos e lazeres comuni-
tários.

302.1 Para fomentar o espírito de família:
1 vivemos nossas relações fraternas com alegria, 
respeito mútuo e cordialidade.
2 oferecemos solícita acolhida aos Irmãos da 
Província e do Instituto, bem como a nossos fa-
miliares e aos Leigos e Leigas Maristas.
3 expressamos nosso sentido de fraternidade nas 
festas de família: celebrações jubilares, aniversá-
rios e encontros provinciais;
4 dedicamos tempos aos trabalhos de arruma-
ção da casa e da propriedade.
5 participamos dos lazeres comunitários.
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52 O Superior representa Cristo no seio da co-
munidade. Sua presença atenta e disponível 
contribui para criar um clima de entendimen-
to e de harmonia entre os Irmãos. Estimula e 
coordena o esforço coletivo e assegura conti-
nuidade e sintonia de ação de todos.
É, sobretudo, pelo intermédio e pela animação 
do Superior que a comunidade permanece uni-
da à Província e se torna célula viva do Institu-
to.

303 O Animador da comunidade trabalha para 
que Cristo e o Reino sejam o centro da comu-
nidade. Por sua presença atenta e disponível, 
ajuda a criar um clima de entendimento e de 
harmonia. Estimula e coordena o esforço co-
mum; garante a continuidade e a unidade de 
ação de todos e cultiva a comunhão com todo 
o Instituto.
Exerce esta missão com o sentido de servir a 
seus Irmãos e em sintonia com eles.

52.1 A entrevista com o Superior favorece a com-
preensão e a harmonia na comunidade. É fator 
de animação e de crescimento espiritual. O Su-
perior recebe periodicamente cada Irmão (c 630, 
5).

303.1 O diálogo fraterno com o Animador fa-
vorece a compreensão e a harmonia na comu-
nidade; é um fator de estímulo e crescimento 
humano e espiritual. O Animador manterá um 
diálogo periódico com cada Irmão (c 630.5).

54 A comunidade, a exemplo do Fundador, 
vê no Irmão doente ou sofredor motivo de 
bênção. Trata de dar-lhe cuidados e a assis-
tência espiritual que seu estado exige.
Por sua vez, o Irmão busca força no Se-
nhor e em Maria. Lembra-se de que por 
seus sofrimentos, unidos aos do Reden-
tor, completa em sua carne o que falta aos 
sofrimentos do Cristo para a salvação do 
mundo.
55 A comunidade manifesta grande solici-
tude para com o coirmão chegado ao ter-
mo de sua vida. Cada um de seus membros 
assegura-lhe o reconforto de sua presença 
e de sua prece. A Eucaristia recebida como 
viático ajuda-o a consumar sua consagra-
ção. O Irmão prova, assim, a felicidade de 
morrer na família de Maria. 
Oramos freqüentemente por nossos defun-
tos. Na comunhão dos santos, sentimo-nos 
unidos a nossos coirmãos já na casa do Pai.

304 A exemplo do Fundador, a comunidade 
considera o Irmão enfermo como “motivo de 
benção”, mostra-se solícita com o Irmão que 
chega ao término de sua vida e ora frequente-
mente pelos falecidos do Instituto.
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54.1 Todos os Irmãos, especialmente os Supe-
riores, mostram-se cheios de bondade e de pa-
ciência com os coirmãos enfermos. Visitam-nos, 
animam-nos e rezam por eles. A comunidade 
Marista está atenta em proporcionar a ajuda do 
sacramento dos enfermos aos membros idosos ou 
doentes. Estes acolhem tal graça na fé e no aban-
dono à vontade de Deus (Tg 5, 14).

304.1 Todos os Irmãos, especialmente os Anima-
dores, se mostram bondosos e pacientes com os 
Irmãos enfermos. Visitam-nos, animam-nos e 
rezam por eles. A comunidade está atenta para 
oferecer o sacramento da Unção dos Enfermos 
aos Irmãos idosos e enfermos. Estes acolhem 
esta graça com fé, abandonando-se à vontade de 
Deus (St 5/14).

55.1 À morte do Irmão Superior Geral, de um 
antigo Superior Geral ou de um membro ou an-
tigo membro do Conselho Geral, cada comuni-
dade manda celebrar uma missa e recita o ofício 
dos defuntos.

304.2 Por ocasião da morte do Irmão Superior 
Geral ou antigo Superior Geral, cada Comuni-
dade do Instituto celebra a Eucaristia e o Ofício 
dos Defuntos.

55.2 À morte de um noviço ou de um Irmão, 
cada comunidade da Província manda celebrar 
uma missa e recita o ofício dos defuntos.
55.3 À morte de um noviço ou de um Irmão, sua 
comunidade manda celebrar trinta missas e reci-
ta o ofício dos defuntos.
55.4 À morte dos pais de um Irmão, sua comuni-
dade manda celebrar uma missa e recita o ofício 
dos defuntos.
55.5 Na primeira segunda-feira do mês, cada co-
munidade manda celebrar uma missa pelos de-
funtos; Irmãos, pais dos Irmãos, filiados, antigos 
alunos, colaboradores e benfeitores.
55.6 Durante o retiro anual, mandamos celebrar 
uma missa de aniversário e recitamos o ofício 
dos defuntos.
55.7 Os sufrágios para os defuntos podem ser 
aumentados pelo Irmão Provincial ou o Irmão 
Superior, conforme o costume local.

304.3 As Normas da Província estabelecem os 
sufrágios pelos Irmãos, familiares, Leigos e Lei-
gas maristas e benfeitores defuntos.

58 A comunidade, pelo testemunho do amor 
fraterno de pessoas consagradas, já é evange-
lizadora no seio da Igreja local. Além disso, 

305 Pelo simples fato de “ser Irmão”, e pelo 
testemunho de amor fraterno de consagrado, 
convertemo-nos em memória viva de Jesus e 
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oferece a seus membros os meios adequados à 
finalidade do Instituto.
Aberta à ação pastoral, faz seu o trabalho apos-
tólico de cada um de seus membros. Por sua 
vez, cada Irmão, seja qual for seu trabalho, in-
tegra-se plenamente na comunidade para que 
cresça a caridade.

seu Evangelho para a Igreja e para o mundo. 
Esta é a nossa primeira missão.
A Comunidade Marista, envolvida em diversos 
ministérios, assume como seu o trabalho apos-
tólico de cada Irmão. Por sua vez, os Irmãos, 
seja qual for o seu serviço, integram-se plena-
mente na vida e missão da comunidade; assim, 
manifestamos o sentido de comunhão.

50.1 O projeto de vida comunitária é um meio 
importante para construir a comunidade ma-
rista. Permite exercer a co-responsabilidade na 
procura da vontade de Deus. O Capítulo Provin-
cial decide quanto à sua obrigatoriedade para as 
comunidades.
Esse projeto incide sobre alguns pontos das Cons-
tituições de acordo com a situação concreta da 
comunidade. Leva em conta as prioridades da 
província, indicadas pelo Irmão provincial, se-
gundo as orientações do Capítulo. Deve ser apro-
vado pelo Irmão Provincial (cf 150.2.7).
50.2 Onde o projeto de vida comunitária não é 
obrigatório, o Capítulo Provincial indicará um 
modo de substituí-lo.
58.1 No início de cada ano, por questão de fi-
delidade a nossa missão, examinamos se as ati-
vidades apostólicas da comunidade respeitam as 
prioridades da Província e a preferência do Fun-
dador para os mais necessitados.

305.1 O Projeto Comunitário de Vida é um 
meio importante para construir a Comunidade 
Marista. Ele permite exercer a corresponsabili-
dade na busca da vontade de Deus. O Capítulo 
Provincial decide sobre a sua obrigatoriedade ou 
não para as comunidades, podendo indicar ou-
tra forma de substituí-lo.
Qualquer que seja o Projeto, ele faz referência a 
determinados pontos das Constituições, em re-
lação com a situação concreta da Comunidade, 
bem como às prioridades da Província e do Ins-
tituto. Contempla também a relação da Comu-
nidade com a Igreja Local e a participação da 
mesma na vida das famílias que a circundam.
Por fidelidade à nossa missão, examinamos se as 
prioridades apostólicas da Comunidade respei-
tam suficientemente a preferência do Fundador 
pelos mais necessitados.
Esse Projeto deve ser aprovado pelo Irmão Pro-
vincial (cf 538.2.8).

60 Nossos diálogos e lazeres comunitários re-
forçam o espírito de família. Comunicando-
-nos com sinceridade, partilhamos com nossos 
irmãos o melhor de nós mesmos.
A reunião comunitária, favorecendo a palavra e 
a escuta, é meio eficaz para construir a comu-
nidade. Dela participamos com boa vontade e 
simplicidade. Sem desanimar perante as difi-
culdades ou tensões, tomamos consciência de 

306 Nossas relações e lazeres comunitários re-
forçam o espírito de família.
A reunião comunitária é um meio privilegia-
do para construir a comunidade. Participamos 
dela com alegria e simplicidade. Quando nos 
comunicamos com sinceridade partilhamos 
com nossos Irmãos o que temos de melhor em 
nós mesmos: experiência de Deus, vida e mis-
são, alegria e tristezas, o caminhar comunitá-
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que a comunidade precisa de tempo para cons-
truir-se.

rio…

60.1 A comunidade determina a periodicidade 
da reunião comunitária. Esta reunião facilita 
exposições ou intercâmbios a partir, principal-
mente, dos textos do Instituto. Facilita ainda aos 
Irmãos tomarem consciência de sua responsabi-
lidade na comunidade e atualizarem os meios 
para cultivar o espírito apostólico.

306.1 A Comunidade valoriza a importância da 
reunião comunitária e determina a periodicida-
de da mesma.

60.2 Tomamos nossas refeições na simplicidade 
e na alegria, como sinal de amizade e comu-
nhão. Nossa comida é frugal. Evitamos qualquer 
requinte por espírito de pobreza. Por vezes, pri-
vamo-nos de alguma coisa, a fim de partilhá-la 
com os pobres.

306.2 As nossas refeições acontecem num clima 
de simplicidade e alegria, como sinal de amizade 
e comunhão. Nosso passadio é saudável evitan-
do, por espírito de pobreza, toda forma de esban-
jamento. 

60 Nossos diálogos e lazeres comunitários re-
forçam o espírito de família. Comunicando-
-nos com sinceridade, partilhamos com nossos 
irmãos o melhor de nós mesmos.
Apreciamos o silêncio que nos abre à com-
preensão, prepara e prolonga a comunicação 
dos corações; dispõe cada qual a respeitar, por 
amor aos Irmãos, os tempos de oração, traba-
lho e descanso.

307 Esforçamo-nos para construir um estilo de 
vida equilibrado e saudável e dedicamos tem-
po para recuperar a harmonia com a criação e 
contemplar o Criador que vive entre nós e na-
quilo que nos rodeia.
Cultivamos o silêncio que nos mergulha na in-
terioridade e na acolhida profunda aos Irmãos. 
O silêncio dá profundidade à nossa comunica-
ção e cria o clima necessário para a oração, o 
trabalho e o descanso.

307.1 Ajudamo-nos mutuamente a viver o mo-
mento presente e a superar a ansiedade que nos 
torna superficiais, agressivos e consumistas (LS 
225-227).

60.3 Em comunidade, fixamos os momentos em 
que o silêncio deve ser respeitado para favorecer 
a vida interior e a caridade. Fixamos também, 
com o necessário discernimento, o uso dos meios 
de comunicação social.

307.2 Em comunidade, fixamos os momentos de 
silêncio para favorecer a vida interior e o respei-
to aos demais. Determinamos também, median-
te oportuno discernimento, o uso das tecnologias 
de informação e comunicação social.
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60.4 As férias são um tempo para refazer nossas 
forças e estreitar nossa união fraterna. Conforme 
as Normas da província, a comunidade organiza 
o tempo de férias e prevê como passar juntos par-
te do mesmo (cf 151.1.3).

56.1 As relações com a família, sobretudo as visi-
tas, são determinadas pelas Normas da Provín-
cia, levando em conta a diversidade das cultu-
ras e as exigências da vida religiosa Marista (cf 
151.1.3).

307. 3 As férias são tempo favorável para refa-
zer nossas forças e estreitar nossa união frater-
na. São organizadas pela Comunidade segundo 
as Normas da Província e reservam um tempo 
para passá-las juntos (cf 538.1.2).

307.4 As visitas aos familiares são estabelecidas 
pelas Normas da Província. Levam em conside-
ração a diversidade de culturas, o tipo de comu-
nidade e as exigências da vida religiosa marista 
(cf 530.2.3).

61 Por nosso compromisso de vida em comum, 
devemos residir em nossa casa e não a deixa-
mos sem licença do Superior. Nossa moradia 
deve ser adequada às necessidades da vida em 
comum. Qualquer que seja o tipo e a localiza-
ção da residência, os recintos da comunidade 
serão sempre limpos e mobiliados de forma a 
demonstrar pobreza. Uma parte deve ser ex-
clusiva da comunidade, a fim de salvaguardar a 
privacidade necessária à vida fraterna.

308 Por nosso compromisso de vida residimos 
na casa da comunidade. Asseguramos que ela 
responda às necessidades da vida em comum e 
transpareça simplicidade e pobreza. Favoreça 
ainda o clima de intimidade da vida comuni-
tária.

61.1 Por justa razão, o Irmão Provincial, com o 
consentimento do seu Conselho, pode autorizar 
ausência prolongada. Não a concederá, porém, 
além de um ano, salvo por razões de saúde, es-
tudo ou apostolado a ser exercido em nome do 
Instituto (c 665, 1; cf 150.2.2).

308.1 O Irmão Provincial, por justa causa e 
com aprovação de seu Conselho, pode dar au-
torização de ausência prolongada (de comuni-
dade) até por um ano. Para um período maior, 
deve solicitá-la ao Ir. Superior Geral (c 665; cf 
538.2.2).

61 Como sinal de nossa consagração e testemu-
nho de pobreza e simplicidade marista, usamos 
o hábito de nosso Instituto, de acordo com a 
forma descrita nos Estatutos.

309 O vestuário dos Irmãos se caracteriza pela 
simplicidade expressando, assim, a identidade 
de consagrados. Ali onde as circunstancias o 
aconselhem, usamos o hábito marista.

61.3 Nosso hábito é a batina com o colarinho ro-
mano ou o “rabat”, o cordão e, para os professos 
perpétuos, o crucifixo; pode ser, também, um tra-

309.1 Nossa vestimenta é a batina com colari-
nho romano, o rabat, o cordão e, para os profes-
sos perpétuos, o crucifixo; pode ser, também, um 
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je que identifique nosso estado de consagrados, 
num Instituto de Irmãos. As Normas da Provín-
cia especificarão os pormenores (cf 151.1.3).
Seja qual for o traje usado, procuramos apresen-
tar-nos, ao mesmo tempo, sem vaidade e sem 
negligência.

sinal que expresse nosso estado de consagrado 
num Instituto de Irmãos. As Normas da Provín-
cia indicarão os detalhes (cf 530.2.3)

VIDA DE ORAÇÃO
CULTIVO DA ESPIRITUALIDADE

Vida de oração

64 Jesus, conversando com o Pai, ensina-nos a es-
cutar a Deus e a responder-lhe. Voltado constante-
mente para o Pai na aceitação de sua condição de 
Filho encarnado e do desígnio de salvação que deve 
cumprir, ele lhe comunica seu desejo e seu amor, 
seu louvor e sua ação de graças, sua angústia e sua 
alegria no Espírito. Vivemos nossa oração como 
uma graça de participação na oração do Cristo.

310 Jesus nos mostra o quão profundamente 
Deus se comove com nossas necessidades e o 
sofrimento das pessoas, especialmente os ‘pe-
quenos’ do mundo. Esta postura frente à vida, 
feita de paixão por Deus e compaixão pela hu-
manidade, inspira cada dia nossa maneira de 
viver a espiritualidade.

77 A oração é para nós de absoluta necessi-
dade. Não se limita aos exercícios de piedade, 
nem tampouco se identifica com o trabalho 
apostólico. 
Ela é presença e comunhão com Deus, tor-
nado mais próximo pela nossa atenção aos 
outros. 
Pouco a pouco, unifica nossa vida e tende a 
tornar-se contínua, penetrando nossa ação e 
refletindo-se sobre os que nos cercam.
Cada um de nós é responsável por sua oração 
pessoal e co-responsável pela oração comu-
nitária.

69 A Eucaristia é o coração de nossa vida con-

311 Nós, Irmãos, somos chamados a ser busca-
dores do Deus vivo. Nossa fé, entretanto, não 
reduz a experiência de Deus aos momentos de 
oração, mas estamos atentos para reconhecer 
sua presença e experimentar seu amor em to-
dos os acontecimentos de nossa vida.

312 Vivemos a comunhão com Jesus eucarís-
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sagrada. Nela nossa comunidade reforça sua 
unidade, haure seu dinamismo e comunga com 
a Igreja visível e invisível.
Participamos cada dia do sacrifício Eucarísti-
co, em comunidade. Nele ouvimos a Palavra, 
comungamos o Corpo de Cristo e adoramos o 
Senhor presente no Santo Sacramento. Assim 
identificamo-nos cada vez mais com Jesus que 
se oferece continuamente ao Pai e, como ele, 
entregamos nossa vida pelos outros.

tico como celebração antecipada do sonho de 
Deus sobre a humanidade: congregar a todos 
na mesa do Reino. Cada vez que nos reunimos 
para este encontro com Jesus, celebramos co-
munitariamente nossa fé feita vida, alimentada 
pela Palavra e verificada na prática diária da 
caridade.
Assim alimentados, sentimo-nos enviados a 
viver como “corpo de Cristo” para sermos sinal 
e sacramento da fraternidade.

69.1 Nos dias em que não temos missa, realiza-
mos uma celebração da Palavra durante a qual 
comungamos o Corpo de Cristo.

312.1 Nos dias em que não podemos participar 
da Eucaristia, fazemos uma celebração da Pala-
vra, durante a qual comungamos. 

69.2 É muito desejável que, no domingo, parti-
cipemos de uma missa paroquial para manifes-
tarmos nossa unidade com o povo de Deus, em 
torno do Cristo ressuscitado.

312.2 Na medida do possível, no domingo, par-
ticipamos de uma Eucaristia na Paróquia, a fim 
de manifestar unidade com o Povo de Deus em 
torno a Cristo ressuscitado.

70 Cristo garante sua presença entre aqueles 
que se reúnem em seu nome. 
Ao celebrar a liturgia das horas, assemelhamos 
nossa oração com a de Jesus, especialmente 
pelos salmos, que Ele também rezava. Com a 
Igreja, tributamos a Deus louvores em nome de 
toda a criação, e participamos na intercessão 
que o Filho apresenta ao Pai. 
Esta liturgia, celebrada em comunidade, man-
tém e renova nossa oração pessoal. Dignamen-
te celebrada, é um testemunho para quem reza 
conosco.

313 Quando nos reunimos para orar em comu-
nidade, experimentamos a presença de Jesus 
em nosso meio.
Com Ele expressamos ao Pai nosso louvor e 
gratidão, nossas lutas e alegrias no Espírito, 
nossa intercessão pela humanidade e por toda 
a criação.

70.1 A comunidade organiza de forma responsá-
vel e criativa sua vida de oração. Para a oração 
da manhã e da tarde pode-se utilizar a liturgia 
das horas ou outra forma de oração.

313.1 A Comunidade organiza sua vida de 
oração de forma responsável e criativa. Para a 
oração matinal e vespertina podemos utilizar 
a Liturgia das Horas ou outra forma de oração 
inspirada na Palavra e na vida. 
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70.2 Convidamos para nossa oração aqueles que 
partilham conosco vida e missão.

313.2 Convidamos e acolhemos, em nossa oração, 
Leigas e Leigos Maristas com quem partilhamos 
vida e missão. Nossa espiritualidade sente-se, as-
sim, enriquecida pelo testemunho laical com suas 
formas específicas de encontrar-se com Deus.

61.2 Em cada residência há um oratório. É o lu-
gar habitual da oração comunitária. A presença 
eucarística faz dele o centro da comunidade (c 
608).

313.3 Em cada residência, na medida do possí-
vel, haja um oratório. É o local habitual para a 
oração comunitária. A presença eucarística tor-
na-o o centro da Comunidade (c 698).

71a  Nossa relação de amor com o Cristo, Mes-
tre e Senhor de nossas vidas, deve ser cultiva-
da diariamente.  Assim também, a eficácia de 
nosso trabalho apostólico exige que estejamos 
intimamente unidos ao Deus que nos envia.

314 Cultivamos cada dia nossa relação de amor 
com Jesus e a nutrimos, na fecundidade de nos-
sa vida fraterna e de nossa ação apostólica. En-
contramos nela inspiração e ânimo. Por sua vez 
a ação nos leva de novo à oração, recolhendo 
assim as alegrias e dores, as angústias e espe-
ranças de quem coloca Deus em nosso cami-
nho.

71b Na oração, encontro pessoal com o Senhor, 
aprendemos gradativamente a ver nossa vida, 
as pessoas e os acontecimentos com o olhar de 
fé.  Nela encontramos inspiração e força para 
continuar a ação a que Jesus nos chama. Por 
sua vez, nos reconduz à oração portadora das 
alegrias e dores, angústias e esperanças daque-
les que Deus coloca em nosso caminho.

315 Na meditação aprendemos a acolher a Pa-
lavra de Deus e a contemplar com olhar de fé a 
criação, nossa história, as pessoas e os aconteci-
mentos. Para isso cultivamos o silêncio interior 
que nos permite escutar a Deus no mais pro-
fundo de nós mesmos.

71c Certos da ternura do Pai, perseveramos na 
meditação com fé e coragem, apesar das difi-
culdades que nela podemos encontrar. Desti-
namos-lhe, cada dia, ao menos meia hora e a 
prolongamos, durante o dia, pelo exercício da 
presença de Deus.
71.1  Cabe à comunidade propiciar condições 
que ajudem seus membros a aproveitar do tem-
po diário da meditação.

315.1 Perseveramos na meditação com fé e de-
dicamos-lhe ao menos meia hora, cada dia e a 
prolongamos durante a jornada pelo exercício 
da presença de Deus. Atentos aos seus acenos 
sentimos a necessidade de buscar mais tempo de 
intimidade com Ele.
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71.2  Ao longo do dia, buscamos momentos gra-
tuitos de recolhimento, de preferência diante 
do Santíssimo Sacramento, para reavivar nos-
so amor a Cristo e nossa intimidade com ele (V 
370-372; R 1837, II, 19; VIII, 1,7).

316 Vivemos em contínua conversão do cora-
ção de tudo aquilo que nos impede ser de Deus. 
Neste itinerário, zelamos, de maneira especial,  
pela oração, a ascese interior, a revisão do dia e 
pela a celebração da Reconciliação.

72a A oração e a ascese liberam progressiva-
mente nosso coração de quanto o impede de 
ser de Deus.
Cada tarde, dedicamos um momento para re-
ver nosso dia. Agradecemos a Deus as provas 
de seu amor, pedimos-lhe perdoe nossas faltas 
e renovamos nosso propósito de fidelidade com 
um ato de entrega filial.

72b Essa revisão e as celebrações penitenciais, 
em comunidade, ajudam-nos a compreender 
melhor o sentido do sacramento da reconci-
liação, recebido freqüentemente e com fé . Fa-
zemos desse encontro com o Cristo um ato de 
conversão.

317 Necessitamos reconciliar-nos não somente 
como pessoas, mas também como comunida-
des. Reconciliamo-nos entre nós e com Deus 
para visibilizar com mais força nossa experiên-
cia de ser filhos e irmãos.

72.1 As celebrações penitenciais, feitas periodi-
camente em comunidade, são ocasiões para nos 
reconhecermos pecadores, juntos, num mesmo 
desejo de reconciliação com o Senhor e com nos-
sos Irmãos.

317.1 Celebramos em comunidade, periodica-
mente, o Sacramento da Reconciliação, como 
um momento privilegiado para reconhecer nos-
sa debilidade e, sobretudo, a misericórdia de 
Deus.

73  A leitura espiritual e o estudo religioso, fei-
tos em espírito de oração, são meios indispen-
sáveis para aprofundar nossa fé. Permitem-nos 
também alimentar nossa cultura religiosa e ca-
pacitam-nos para a catequese. Cada um tem o 
direito e o dever de consagrar-lhes tempo sufi-
ciente.
O acompanhamento pessoal é importante para 
nosso crescimento na vida espiritual.  É neces-
sário para nos ajudar a superar as provações de 

318 Para revitalizar e aprofundar nosso cresci-
mento no espírito, nós os Irmãos, asseguramos 
tempos e meios. Para isso cuidamos, de modo 
especial, das seguintes mediações: a leitura es-
piritual, o acompanhamento pessoal e os dias 
de retiro.



Constituições e EstatutosFMS

34

TEXTO ATUAL (1986 - 2009) NOVA PROPOSTA 2017

certas etapas da vida.
O retiro anual oferece a cada um, ocasião de 
revitalizar o espírito de sua consagração. Pe-
riodicamente, dias de recolhimento renovam a 
unidade interior de nossa vida ativa.

73.1 A comunidade prevê o tempo e os meios de 
assegurar a leitura espiritual e o estudo religioso.

318.1 Cada Irmão, em seu Projeto Pessoal de 
Vida e a Comunidade, no Plano Comunitário 
de Vida, garantem tempos semanais para leitura 
e estudo para a formação espiritual e pastoral

318.2 Seguindo a tradição do Instituto, ao fina-
lizar o ano e em outros momentos significativos, 
reservamos um tempo para a revisão e ação de 
graças (V 317 e 334).

318.3 Fazemos anualmente o retiro espiritual de 
uma semana, segundo as indicações do Irmão 
Provincial (c 663.5).

73.3 Por tradição, no Instituto, a Sexta-feira 
Santa é dia de oração e de recolhimento; o últi-
mo dia do ano é consagrado ao pedido de perdão 
e à ação de graças (V 369; V 349).

73.2 Fazemos, anualmente, retiro espiritual de uma 
semana, conforme as indicações do Irmão Provin-
cial.  Os dias de recolhimento são fixados em nível 
comunitário ou em nível provincial (c 663,5).

74a Nosso culto marial, como o da Igreja, ex-
prime-se pelo amor, a confiança e a admiração. 
Leva à imitação de Maria em suas atitudes para 
com Deus e para com os homens.
A exemplo do Padre Marcelino Champagnat, 
vamos a Maria como a criança vai a sua mãe. 
Procuramos aprofundar nossa relação com ela 
pela oração e pelo estudo da doutrina marial.  
Suas principais celebrações, particularmente a 
Assunção, festa patronal do Instituto, são tem-
pos privilegiados para intensificar nossa devo-
ção para com essa boa Mãe.
75  Discípulos do Padre Champagnat, exprimi-
mos-lhe nossa piedade filial pelo amor e pela 
confiança em sua intercessão. Estudamos-lhe 
a vida, a fim de compreender suas intenções e 
penetrar-nos de seu espírito. Sua festa litúrgi-

319 A exemplo do Padre Champagnat, recor-
remos a Maria como o filho recorre à sua mãe 
e nos inspiramos nela para viver nosso itinerá-
rio de discípulos de Jesus. Procuramos integrar 
missão e contemplação para aprofundar a di-
mensão apostólica e mariana de nossa espiri-
tualidade.
Nutrimo-nos de seu espírito por meio da ora-
ção e o estudo da Mariologia.
Cultivamos, também, a memória do Padre 
Champagnat e confiamos em sua intercessão. 
Agradecemos a Deus o dom de sua vida e ca-
risma, bem como dos que nos precederam. 
Nosso amor se estende a todos os membros e 
obras do Instituto.



Consulta sobre o Segundo Rascunho

35

TEXTO ATUAL (1986 - 2009) NOVA PROPOSTA 2017

ca é celebrada em toda parte com fervor, para 
agradecer a Deus que enriqueceu sua Igreja 
com tal apóstolo da juventude.
Nosso amor ao Fundador estende-se ao Irmão 
Francisco, aos Irmãos que nos precederam, aos 
membros e às obras do Instituto.

70.3 Fiéis à tradição marista, começamos habi-
tualmente o dia com a Salve-Rainha ou outra 
saudação mariana, seguida das invocações cos-
tumeiras no Instituto, e do oferecimento diário 
(RC 1852, IX, 3; V 390).
75.1. Por meio do calendário religioso, recorda-
mos, cada dia, a lembrança de nossos Irmãos 
falecidos, as datas importantes do Instituto e as 
citações de nossos escritos maristas.

319.1 Fiéis à tradição marista, iniciamos o dia, 
habitualmente, com o canto da Salve Rainha ou 
outra saudação mariana, seguido das invoca-
ções costumeiras do Instituto, a leitura do Ca-
lendário Religioso e do oferecimento do dia (RC 
IX/3; V 353-354).

74b Cada dia, louvamos a Mãe de Deus pelo 
terço ou outra prática de piedade mariana con-
forme as orientações da Igreja.

319.2 Louvamos diariamente a Mãe de Deus 
com a oração do Rosário, ou outra prece maria-
na ( c 663.4).

74.1 Tomamos a peito preparar as festas maria-
nas no espírito da liturgia.

319.3 Preparamos as festas marianas segundo 
o espírito da liturgia, em particular a da As-
sunção, festa patronal do Instituto. Celebramos 
também São José, primeiro patrono do Institu-
to e lhe pedimos que nos faça participar de seu 
amor a Jesus e a Maria.

74.2 Celebramos o mês de Maria comunitaria-
mente e, quando possível, com os alunos ou com 
outros fiéis (V 382; R 1837, IV, 11).

319.4 Celebramos o mês de Maria em comunida-
de, e na medida do possível, com os alunos, Leigos e 
Leigas Maristas e outros fiéis (V 345-346; R IV/11).

75.2 O dia 6 de junho, festa de Marcelino Cham-
pagnat, é excelente ocasião para promover o co-
nhecimento de sua pessoa e de sua obra.  Cele-
bramo-la com nossos alunos, com os membros 
de outros Institutos Maristas e a comunidade 

319.5 O dia 6 de junho, festa de São Marceli-
no Champagnat, é ocasião excelente para dar a 
conhecer sua pessoa e sua obra. Na medida do 
possível, celebramos a festa com nossos alunos, 
com os membros de outros Institutos maristas e 
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eclesial. com a comunidade eclesial.

75.3  No dia 2 de janeiro, celebramos o aniver-
sário de fundação, em reconhecimento pelo dom 
do Instituto à Igreja e pela graça de nossa voca-
ção.

319.6 No dia 2 de janeiro recordamos com gra-
tidão o aniversário de fundação do Instituto, em 
agradecimento pelo dom que ele representa para 
a Igreja e pela nossa vocação.

75.4 No dia 22 de janeiro, fazemos memória do 
Irmão Francisco.

319.7 Recordamos os Irmãos que são modelo de 
santidade para nós.

VIDA APOSTÓLICA
ENVIADOS EM MISSÃO

Vida apostólica

78 Jesus, enviado do Pai, é a fonte e o modelo 
de nossos apostolado. Pela encarnação, ele se 
une, de certo modo, a cada homem. Consagra-
do e guiado pelo Espírito Santo, anuncia a Boa 
Nova do Reino. Faz-se servidor de seus irmãos 
até o dom total da vida. Morre para congregar 
na unidade a família de Deus. Ressuscitado, 
consagra toda a criação e a conduz à plenitude.
79 Por sua vez, Jesus, imagem do Pai, envia a 
Igreja, na qual permanece presente por seu Es-
pírito, para que prossiga sua obra: revelar aos 
homens o rosto do Deus-Amor e o sentido da 
vida.
Pelo batismo e a confirmação, somos todos 
chamados a seguir o Cristo e a continuar sua 
missão.

320 Jesus, enviado do Pai, é fonte e modelo de 
toda missão. Pela encarnação se faz solidário 
com cada ser humano. Consagrado e guiado 
pelo Espírito Santo, anuncia a Boa Nova do 
Reino. Faz-se servidor de seus irmãos até a en-
trega total de sua vida. Ele envia a Igreja para 
que continue a sua obra.

81 O Padre Champagnat encarna o zelo apos-
tólico que sabe dar respostas adequadas a pro-
blemas concretos.
Sente-se chamado a formar religiosos para a 

321 O Padre Champagnat, confiado na presen-
ça de Maria, encarna zelo evangélico que sabe 
dar respostas adequadas a problemas concre-
tos.
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educação cristã dos pequenos camponeses, dos 
quais ninguém se ocupa. Para ele, a missão do 
Irmão consiste em ajudar as crianças e os jovens 
a se tornarem “bons cristãos e bons cidadãos” . 
Homem de fé, acredita primeiro na oração que 
torna dócil o coração dos alunos. O exemplo e a 
presença prolongada são elementos importan-
tes da pedagogia Marista que ele assim resume: 
“Para educar bem as crianças é preciso demons-
trar-lhes amor.” 
Irmãos Maristas, animados de igual zelo, con-
tinuamos o carisma do Fundador respondendo 
aos anseios e às necessidades dos jovens de hoje.

Os Irmãos, em comunhão com os Leigos e 
Leigas maristas, animados por uma paixão 
apostólica semelhante à sua, continuamos seu 
carisma respondendo às expectativas e neces-
sidades dos jovens de hoje.

85.1 O Capítulo provincial discerne quais as ne-
cessidades da Igreja local a que a Província pode 
atender. O Irmão Provincial, com seu Conse-
lho, toma as decisões que se impõem (c 677,1; cf 
151.2).

321.1 O Capítulo Provincial discerne que neces-
sidades da Igreja local a Província pode aten-
der. Delega ao Irmão Provincial e seu Conselho 
tomar as decisões oportunas (c 677.1; cf 530.3).

80 Suscitado pelo Espírito Santo, nosso Institu-
to é enviado pela Igreja. Continuando o Padre 
Champagnat, evangeliza, sobretudo educando os 
jovens, particularmente os mais abandonados.
A comunidade, enviada pelo Instituto, exerce o 
apostolado em comunhão com os Pastores da 
Igreja local e em colaboração com outros reli-
giosos e leigos que se consagram à mesma mis-
são .
Em situações de perseguição religiosa ou de 
crise social, permanecemos no país, o quanto 
possível, por fidelidade a nossa missão.

322 Movido pelo Espírito, nosso Instituto é en-
viado pela Igreja para evangelizar aos jovens, 
especialmente aos mais desatendidos, através 
da educação e outros serviços de promoção da 
infância e da juventude.
As Comunidades Maristas, enviadas pelo Ins-
tituto, realizam sua missão em comunhão com 
os Pastores da Igreja Local e em colaboração 
com outras pessoas e instituições comprometi-
das no serviço aos jovens.

80.1 Os Superiores necessitam do prévio consen-
timento do Bispo diocesano, dado por escrito, 
para abrir uma casa.

322.1 Para fundar uma casa os Superiores ne-
cessitam o consentimento prévio do Bispo da 
diocese, dada por escrito.

80.1 Para fechar uma casa, eles devem consultar 322.2 Para fechar uma casa, é necessário con-
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previamente o Bispo da diocese.

80.1 Quando de suas visitas às comunidades, o 
Irmão Provincial entra em contato com os res-
ponsáveis pela Igreja local ( c 609,1;  616,1; cf 
137.3.1; 150.2.12).

sultar previamente o Bispo da Diocese.

322.3 Na ocasião de sua visita às Comunidades, 
o Irmão Provincial coloca-se em contato com os 
responsáveis da Igreja Local (c 609.1; 616.1; cf 
526.2.5; 538.2.9).

82 Nosso apostolado é comunitário. Começa 
pelo testemunho de nossa vida consagrada, 
vivida em comunidade. Toda a comunidade 
mostra-se solidária; sustenta e incentiva cada 
membro em seu trabalho apostólico. 
Tanto mais eficaz será nosso trabalho, quanto 
mais a comunidade for unida, acolhedora e 
animada pelo Espírito. Quando nossa vida ir-
radia alegria e esperança cristãs, despertamos 
nos jovens vontade de eles também se entregar 
ao seguimento de Cristo.

323 Acolhendo o dom de Deus na experiência 
contemplativa, vivemos a fraternidade como si-
nal da mensagem que anunciamos. Esta união 
com Deus e com os Irmãos antecipa um fruto 
fecundo para o anúncio da Boa Nova no estilo 
de Maria. Nossa cordialidade, alegre e plena de 
esperança, permite aos jovens ouvir o convite 
de Jesus e comprometer-se em seu seguimento.

86.2 Os questionamentos e as aspirações daque-
les que catequizamos, sua linguagem e os símbo-
los de sua cultura são caminhos abertos à men-
sagem evangélica.

323.1 Em nossas propostas evangelizadoras, le-
vamos em consideração que as inquietações e as-
pirações dos que nos ouvem, sua linguagem e os 
símbolos de sua cultura, são caminhos abertos à 
mensagem do Evangelho.

323.2 Nossa presença junto às crianças e jovens 
é continuidade da fraternidade Marista e fiéis a 
nossa tradição, buscamos o modo de tornar Ma-
ria presente como inspiração e alento no cami-
nhar (V 350; RC VI/11)

84.1 Por fidelidade à tradição marista, assegura-
mos aos jovens uma catequese mariana (V 386; 
RC 1852, VI, 11).

85 Aberto a qualquer apostolado dentro do ca-
risma de sua fundação, nosso Instituto faz do 
anúncio direto da Palavra de Deus elemento 
essencial de sua missão.

324 Nosso Instituto, aberto a todo apostolado 
segundo o carisma fundacional, faz da evange-
lização e do anúncio da Palavra, o centro e a 
prioridade de sua ação apostólica.

86.1 Os jovens que nos são confiados recebem 
ensino catequético estruturado e coerente. Nós os 

324.1 Oferecemos às crianças e jovens que nos 
são confiados, uma cultura religiosa sólida e 
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iniciamos à vida sacramental e os ajudamos a se 
inserir numa comunidade eclesial.

aberta ao diálogo. Àqueles que iniciam sua ca-
minhada de fé os introduzimos na vida sacra-
mental e os ajudamos a inserir-se numa comu-
nidade eclesial.

86.4 O Instituto colabora na formação dos cate-
quistas e dos professores cristãos, conforme suas 
possibilidades, para responder às necessidades 
da Igreja local.

324.2 Para responder às necessidades da Igreja 
Local, o Instituto colabora, conforme suas pos-
sibilidades, na formação de catequistas e profes-
sores cristãos.

86.3 Os Irmãos, que trabalham nos meios de co-
municação social, aproveitam prazerosamente 
as ocasiões que se apresentam para anunciar a 
Boa Nova de Jesus Cristo. Adaptam-se às obriga-
ções de direito universal inerentes ao seu traba-
lho (c 831).

324.3 Os Irmãos que trabalham nos meios de 
comunicação social procuram aproveitar bem 
as ocasiões que lhes são oferecidas para anun-
ciar a Boa Nova de Jesus Cristo. No desempenho 
de seus encargos atêm-se ao prescrito no direito 
univesal (c 831). 

85 Trabalhando em instituições escolares ou 
em outras estruturas de educação, consagra-
mo-nos a serviço da pessoa humana, por amor 
ao Reino.

325 Nós nos entregamos generosamente pelo 
Reino, a serviço da pessoa humana, compro-
metidos em instituições educativas e em obras 
ou projetos a serviço das crianças e jovens, es-
pecialmente aos mais excluídos ou vulneráveis.

89.1 O Irmão que trabalha em obras de que o 
Instituto não tem a responsabilidade está obri-
gado a ser, pela qualidade de sua vida e de seu 
serviço, testemunha de Jesus Cristo. De qualquer 
modo, no seu compromisso profissional deve le-
var em consideração que ele é religioso marista. 
(cf 40.3).

325.1 Um Irmão que trabalha numa obra não 
dirigida pelo Instituto se empenha na qualida-
de de sua vida e serviço, como testemunha de 
Jesus Cristo. Seu compromisso profissional deve 
harmonizar-se sempre com sua condição de reli-
gioso Marista (cf 219.3).

85 Do mesmo modo os Irmãos que executam 
trabalhos caseiros, braçais ou de administração 
estão cooperando no apostolado do Instituto, 
pelo fato mesmo de exercerem tais funções.

326 Todos os Irmãos, sejam quais forem suas 
funções, idade ou saúde, estamos verdadeira-
mente comprometidos com a missão do Insti-
tuto por nossa oração, trabalho e testemunho 
alegre de nossa vida. Este compromisso se es-
tende no apoio fraterno e corresponsável aos 
Leigos e Leigas que participam na missão Ma-
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rista em nosso mundo.

85.2 Cada um tem o dever de adquirir os conhe-
cimentos teóricos e práticos necessários às tarefas 
que o Instituto lhe confia.

326. 1 Cada um deve preocupar-se em adquirir 
os conhecimentos teóricos e a prática necessária 
para desempenhar a tarefa que o Instituto lhe 
confia.

87 A escola Marista oferece às famílias uma 
proposta educativa em que se harmonizam fé, 
cultura e vida, na óptica de Marcelino Cham-
pagnat. Essa proposta insiste nos valores de ab-
negação de si mesmo e de abertura aos outros. 
Apresenta a cultura como meio de comunhão 
entre os homens e o saber como dever de ser-
viço.
Em nossas escolas, ambiente privilegiado de 
educação cristã, damos prioridade à pastoral 
adaptada às expectativas dos jovens. Disponí-
veis a todos, damos atenção especial ao alunos 
em dificuldade.
Abertas a todas as famílias que aceitam a pro-
posta educativa marista, nossas escolas promo-
vem o diálogo entre as pessoas de culturas e 
confissões diferentes.

327 As obras maristas oferecem à sociedade 
um projeto educativo que ajuda os jovens a 
crescer como ‘bons cristãos e bons cidadãos’. 
Esse projeto harmoniza fé, cultura e vida, apre-
sentando o saber como um compromisso de 
serviço e a cultura como meio de comunhão 
entre as pessoas 
O testemunho da comunidade evangelizado-
ra de educadores e país de família, manifesta 
a nossos educandos o rosto mariano da Igreja.

87.1 Em nossas escolas, organizamos cada ano 
um programa pastoral, em sintonia com a co-
munidade eclesial. Tal programa leva em conta, 
sobretudo, o que se refere aos movimentos apos-
tólicos e à educação da fé: catequese, oração, sa-
cramentos.

327.1 Nossos documentos Missão Educativa 
Marista e Evangelizadores Entre os Jovens, de-
senvolvem e atualizam o espírito, as metas e os 
itinerários de nosso estilo educativo.

87.2 Ensinamos a Doutrina Social da Igreja e 
despertamos as consciências para os problemas 
que afetam a sociedade. Levamos nossos alunos 
à prática de atividades caritativas que os po-
nham em contato com situações de pobreza (PJ, 
prop. 2).

327.2 Desenvolvemos nos jovens a capacidade 
de reflexão e discernimento, para crescer como 
pessoas comprometidas e sensíveis ante os desa-
fios que vive o mundo, especialmente a justiça, 
a paz e o cuidado com a criação. Para isso, o 
cultivo da interioridade, a solidariedade e a sin-
geleza de vida, do jeito de Maria, são elementos 
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identificadores de nossos programas educativos.87.3. Educamos nossos alunos pelos meios de co-
municação social, desenvolvendo neles, sobretu-
do, o senso crítico nessa área.
87.4. Prolongamos nossos contatos com os jovens 
através de atividades paraescolares.

88.3 Em nossas escolas, devemos dar a nossos 
funcionários retribuição justa e os meios para 
sua promoção humana. Para isso, o Irmão Pro-
vincial, com seu Conselho, estabelece um plano 
que leve em conta situações pessoais (c 1286,2; cf 
150.2.6; 156.2).

327.3 Pagamos um salário justo e facilitamos a 
promoção humana aos nossos colaboradores dos 
centros educativos (c 1286.2; cf 513.3; 538.2.7).

86 Dados os laços profundos que existem entre 
a evangelização e a promoção humana, ajuda-
mos os que passam necessidades e coopera-
mos com os construtores da justiça e da paz no 
mundo.

328 A sensibilidade de Marcelino Champag-
nat perante as necessidades e sofrimentos das 
crianças de seu tempo, anima-nos a reagir 
diante dos novos desafios que exige hoje a hu-
manidade. Por esta razão, promovemos e de-
fendemos os direitos das crianças e jovens em 
todos os âmbitos de nosso Instituto e, junto 
com outras organizações defendemos estes di-
reitos nos Organismos Internacionais, nos Es-
tados e outras instituições públicas e privadas 
que possam atingir a dignidade e o bem-estar 
da infância.

328.1 Nossos centros educativos e obras de aten-
dimento ao menor, são o primeiro campo de 
promoção e defesa de seus direitos, procurando 
satisfazer o interesse superior dos crianças.

328.2 Seguindo as orientações do Instituto, cada 
Unidade Administrativa estabelece, de acordo 
com os princípios da Convenção sobre os Direi-
tos das Crianças, políticas de promoção e defesa 
desses direitos.

328.3 Ensinamos às crianças seus direitos e faze-
mos de nossos centros educativos e obras de pro-
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teção ao menor, lugares onde se sintam seguras, 
pondo em prática os seus direitos.

328.4 Avaliamos periodicamente nossos proje-
tos educativos e políticas de proteção às crianças 
considerando-as como pessoas indefesas necessi-
tadas de direitos.

329 Contemplamos o  mundo através dos 
olhos das crianças e jovens pobres. Mantemo-
-nos atentos e disponíveis para ir a novos cam-
pos de missão aonde as crianças e jovens mais 
vulneráveis e vulnerados necessitam de nossa 
solidariedade fraterna.

91 Os Irmãos missionários, que o Senhor envia 
a levar a Boa Nova, devem preparar-se cuida-
dosamente para este apostolado.
Acolhem os valores evangélicos já presentes 
nas diversas culturas. Por suas atividades e seu 
testemunho, contribuem para nelas purificar 
o que estiver em desacordo com o Evangelho. 
Pela maneira como trabalham na promoção 
desses valores, afirmam a qualidade de cada 
cultura. Ao mesmo tempo, alimentam sua espi-
ritualidade missionária marista. Seu modo de 
vida facilita sua integração nos países a que são 
enviados. Como Maria, retiram-se quando sua 
presença já não é necessária.
Os Irmãos autóctones são preparados e incen-
tivados a assumir, progressivamente, a respon-
sabilidade total de sua Província ou Distrito. É 
através deles que a vida marista ficará plena-
mente inculturada na realidade em que vivem.

80 Em situações de perseguição religiosa ou de 
crise social, permanecemos no país, o quanto 
possível, por fidelidade a nossa missão.

329.1 Irmãos, Leigos e Leigas cooperamos com 
outras instituições, no atendimento a crianças 
e jovens em situações de risco, originadas pelos 
conflitos bélicos, sociais ou causas naturais, tais 
como refugiados, migrantes e outros.

329.2 Em solidariedade com o povo a quem ser-
vimos em nossa missão, permanecemos a seu 
lado em situações de crises e convulsão social.

330 Inspirados no coração missionário de 90 Deus quer que todos os homens sejam sal-
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vos pela Igreja, sacramento universal de salva-
ção. Como ela, nosso Instituto é missionário, 
e devemos ter alma missionária, a exemplo do 
Padre Champagnat que afirmava: “Todas as 
dioceses do mundo entram em nossos planos”.
Os países não evangelizados e as novas Igre-
jas são objeto da solicitude do Instituto. Após 
entendimento com a Igreja local, estabelece-
mo-nos lá onde as necessidades da população 
reclamam um serviço de acordo com nosso ca-
risma.
Nos países descristianizados, levamos os jovens 
e adultos a descobrirem a verdadeira face de Je-
sus Cristo e de sua Igreja.

Marcelino que afirmava: “Todas as dioceses do  
mundo entram em nossos planos”, os Irmãos 
renovamos permanentemente o dinamismo 
missionário de nossa vocação.

91.2 Os Irmãos têm a preocupação de despertar 
o espírito missionário entre os jovens. Todo as-
pirante marista deve ser informado de que pode 
tornar-se missionário.
91.3 Os Superiores maiores favorecem a criação 
e o desenvolvimento de centros Maristas regio-
nais destinados à formação dos Irmãos das no-
vas Igrejas.

330.1 Maristas, crescemos em disponibilidade 
global, e vamos mais além dos horizontes ha-
bituais de nossas unidades administrativas e 
regiões, e nos comprometemos na colaboração 
internacional para a missão.

91.4 Os Irmãos missionários devem dispor de 
tempo e de meios para estudar a língua local, 
durante os primeiros anos de sua experiência.

91.1 A Província tem a obrigação de fomentar o 
espírito missionário entre seus membros. Quan-
do não tiver sua própria missão, oferecerá alguns 
Irmãos para os setores missionários do Instituto. 
As exigências da vida missionária impõem es-
colha judiciosa dos Irmãos que para ela forem 
enviados.

330.2 Nós, os Maristas, crescemos na intercultu-
ralidade, por meio de comunidades que cultivam 
em seu interior a comunhão de culturas e reli-
giões e a valorização pela diversidade, bem como 
a inserção no contexto no qual se encontra.

330.3 Cada Província fomenta o espírito missio-
nário entre seus membros e facilita aos que se 
sentem chamados, a formação e a disponibiida-
de para os novos projetos missionários da Região 
e do Instituto.
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CAPÍTULO 6-7-8 (11)
FORMAÇÃO

ADMISSÃO E PROFISSÃO
DESLIGAMENTO

CAPÍTULO 4
NOSSO CAMINHO COMO IRMÃOS

FORMAÇÃO A FORMAÇÃO MARISTA

Finalidade da formação Propósito de nossos processos de formação

401 A formação marista é fundamental para a 
vida e a vitalidade de nosso Instituto.
O objetivo de toda formação marista é para 
que cada pessoa consiga a plena maturidade no 
seguimento de Jesus, do jeito de Maria.
Fundamentalmente, o Espírito Santo nos guia 
para que nos consagremos plenamente a Deus, 
como Irmãos Maristas, durante toda nossa 
vida, vivendo a fraternidade e uma disponibili-
dade total, em comunidades apostólicas maris-
tas, no serviço à missão marista.

95 A vitalidade de nossa família religiosa e a fi-
delidade a sua missão dependem, e muito, da 
formação de seus membros. O Instituto zela 
para que seja sólida, adaptada à sua persona-
lidade e cultura. As etapas são marcadas pela 
unidade do fim objetivado: formar homens ca-
pazes de consagrar a vida inteira a Deus numa 
comunidade apostólica marista.
Sob a ação do Espírito Santo, com a ajuda dos 
formadores, cada um é o artífice principal da 
própria formação.

402 Nossa formação, como Irmãos, é um per-
manente caminhar de graça, conversão, trans-
formação até a santidade. Acontece num con-
texto de liberdade pessoal, de colaboração 
responsável, discernimento comunitário e de 
conversão. Toda formação tem que ser adequa-
da, personalizada, na comunidade e na missão.
Mesmo sendo cada um responsável por sua 
própria formação, a responsabilidade de super-
visão de toda formação recai sobre os Superio-
res Maiores do Instituto.

110 Como todos os batizados, esforçamo-nos 
por nos tornar adultos em Cristo. A necessida-
de de uma formação permanente estende-se à 
vida inteira e a todas as suas dimensões. Temos, 
pois, a obrigação de continuar nossa formação, 
a fim de responder aos apelos divinos sempre 
renovados e de vivermos mais profundamente 
nossa vocação com nossos Irmãos.
Para tanto, utilizamos os meios postos a nos-
sa disposição. Por um lado, o estudo pessoal, 
a oração perseverante, a revisão de vida à luz 
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do Evangelho e da experiência adquirida; por 
outro, o diálogo com os Superiores, o acompa-
nhamento espiritual e as ocasiões de enriqueci-
mento mútuo em comunidade.

95.1 Cada Província estuda os problemas apre-
sentados pela pastoral vocacional e pela forma-
ção inicial e permanente. O Irmão Provincial, 
com seu Conselho, determina o plano de ação 
e acompanha de perto sua execução, de acordo 
com o Guia da Formação (c 659,2; cf 150.2.6).

402.1 O Provincial e o Superior do Distrito su-
pervisionam a elaboração e a avaliação de um 
plano sistemático, bem coordenado e integrado, 
para a promoção vocacional e da formação ini-
cial e permanente.

109.1. O Irmão Provincial propicia a cada Irmão 
tempo necessário para sua formação permanen-
te. O plano de formação prevê atividades adap-
tadas aos diversos grupos, levando-se em conta 
as culturas locais (c 661).

402.2 Na elaboração dos programas de forma-
ção (ou itinerários), se cuidará de assegurar 
que sejam abertos, flexíveis, adaptados à cul-
tura, às necessidades e condições de vida das 
pessoas e dos grupos, bem como às prioridades 
do Instituto, das Unidades Administrativas ou 
da Região.

402.3 Os Superiores Maiores cuidarão para que, 
onde seja apropriado, se proporcionem oportu-
nidades de formação conjunta a candidatos, Ir-
mãos e Leigos maristas.

A Pastoral das vocaçõesPastoral das vocações

92 Deus tem para cada homem um desígnio 
de amor que lhe revela através de chamados 
sucessivos. Cristo permanece para cada um o 
caminho a seguir. Como membros da Igreja, 
descobrimos o ideal evangélico e o fazemos 
acontecer.

403 Nosso trabalho na pastoral das vocações 
funda-se sobre a tomada de consciência da 
dignidade e finalidade da vocação de cada um, 
e o apelo que faz o Evangelho a toda pessoa 
para ajudar a Igreja e a nosso Instituto, na obra 
da nova evangelização e da edificação de uma 
Igreja de rosto mariano.
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94 Todos os Irmãos da Província empenham-
-se no despertar de vocações. O testemunho 
de nossa consagração, de nossa vida simples e 
alegre numa comunidade solidária com os po-
bres é o melhor convite ao seguimento de Cris-
to. Convidamos os jovens a descobrirem nossa 
vida de Irmão e de apóstolo e a assumi-la.
Rogamos ao Senhor da messe envie operários 
do Evangelho. Como para Marcelino Cham-
pagnat, Maria é a inspiradora de nossa pastoral 
vocacional. Pedimos-lhe conserve e desenvolva 
sua obra.

404 Em colaboração com os leigos maristas, 
nós Irmãos, trabalhamos para criar uma ‘cul-
tura das vocações’  em nossas comunidades e 
lugares de apostolado, mediante a oração, o 
testemunho de nossas vidas, as atividades de 
promoção e o acompanhamento vocacional.

93 Sensíveis ao chamado universal à santidade, 
ajudamos os jovens no desabrochar da graça 
do batismo por um compromisso mais radical 
pelo Reino, no laicato, na vida consagrada ou 
sacerdotal. Convidamo-los a estarem atentos 
às necessidades dos homens, a abrirem o cora-
ção à vontade do Pai, a crescerem numa atitude 
marial de disponibilidade.

405 Nós ajudamos os jovens a aprofundar a 
graça de seu batismo mediante um compro-
misso mais radical pelo Reino como leigos 
solteiros ou casados, como consagrados ou 
como sacerdotes. Nós os encorajamos a ser 
conscientes das necessidades dos demais, para 
que abram seus corações à vontade do Pai e 
cresçam  numa atitude mariana de disponibi-
lidade.
Nós convidamos os jovens a descobrir nossa 
vida marista de ação apostólica, especifica-
mente como Irmãos ou Leigos maristas, e os 
convidamos a comprometer-se com essa vida.

94.1 O Irmão Provincial é o primeiro responsá-
vel pela pastoral vocacional na Província. Com 
seu Conselho, organiza as estruturas necessárias 
(cf 150.2.6).

95.2 Esse plano prevê os critérios de admissão 
dos candidatos

405.1 O Provincial e o Superior de Distri-
to darão uma atenção especial à animação 
da pastoral das vocações. Fomentarão a co-
laboração ativa de Irmãos, Leigas e Leigos 
maristas.  Cuidarão para que a pastoral das 
vocações seja bem coordenada, planejada, 
dotada de recursos e avaliada segundo o 
Guia de Formação (cf 538.2.7).

405.2 Os Superiores Maiores asseguram para 
que os Irmãos e os leigos engajados na anima-
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ção vocacional, acompanhem as vocações sejam 
bem preparados e formados.  

405.3 Como parte do Projeto anual de vida, 
cada comunidade determina como colaborar na 
criação de uma ‘cultura vocacional’ positiva que 
atraia e acolha os jovens para viver o carisma e 
a espiritualidade maristas e para que se compro-
metam no serviço fraterno.

405.4 Nosso enfoque da Pastoral vocacional im-
plica trabalhar em íntima colaboração com as 
famílias, as paróquias, as dioceses e os movi-
mentos apostólicos.

94.2 Aceitamos, com alegria, ser confidentes e 
conselheiros dos jovens em busca de sua vocação. 
Nossas comunidades os animam, convidando-os 
e dando-lhes acolhida fraterna.

93.1 A pastoral vocacional está aberta às neces-
sidades da Igreja e organizada em sintonia com 
a diocese. Estende-se às famílias, convidadas a 
refletir sobre os diversos estados de vida e a orar 
pelo desabrochar das vocações.
93.2. Animamos movimentos apostólicos nos 
quais os jovens podem encontrar clima que faci-
lite sua resposta ao chamado do Senhor.

95.3 O entendimento entre formadores e ani-
madores da pastoral vocacional é indispensável 
para garantir um trabalho eficaz.

405.5 É necessário que os responsáveis da pas-
toral das vocações maristas no Instituto, traba-
lhem em harmonia com os responsáveis pela 
formação em outras etapas da formação inicial.

Pré-noviciado O Pré-noviciado

96 Aos jovens que nos procuram, propomos 
que aprofundem sua experiência de vida hu-
mana e cristã. Ajudamo-los a se conhecerem, 
aceitarem, superarem e se converterem ao 
Evangelho. 
Acompanhamo-los e montamos estruturas 
convenientes para que percebam melhor o 
chamado do Senhor. Com eles, discernimos se 
possuem as qualidades e as disposições reque-
ridas para se tornarem Irmãos Maristas.

406 A formação do pré-noviciado marista ofe-
rece aos que se sentem chamados à vocação de 
Irmãos Maristas:
1 conseguir um melhor conhecimento de si 
mesmos, aprofundando sua experiência de 
vida humana, cristã e marista;
2 participar de um processo de acompanha-
mento que os ajude a escutar atentamente os 
apelos do Senhor, a aceitar-se, superar-se e 
converter-se ao Evangelho;
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3 discernir com eles se têm qualidades e dispo-
sições necessárias para ser Irmão Marista.

406.1 O Pré-Noviciado consta de duas fases: um 
tempo de aspirantado e discernimento inicial e 
um tempo de postulado.

96.1 O pré-noviciado comporta duas etapas: um 
tempo de busca e um tempo de postulado.

406.2 A fase inicial é, geralmente, feita no país 
de origem. Assim, o candidato se mantém em 
contato com seu ambiente cultural e se adapta 
melhor às necessidades apostólicas.

96.2 O pré-noviciado normalmente é feito no 
país de origem. Deste modo o candidato continua 
em contato com seu ambiente cultural e consegue 
melhor adaptação às necessidades apostólicas.

406.3 É necessário assegurar ao candidato as 
condições suficientes para uma  decisão livre e 
responsável.

96.3 É preciso assegurar ao candidato condições 
para uma decisão livre e responsável.

96.5 Durante o postulado, o candidato prepara-
-se para certas rupturas com seu ambiente e faz 
uma experiência de vida comunitária. Ao mes-
mo tempo, o responsável ajuda sua família a en-
tender a vocação marista.

406.4 Durante o postulado, o candidato se dis-
põe para certas rupturas com seu ambiente e faz 
uma experiência de vida comunitária. Ao mes-
mo tempo, o Irmão que o acompanha, ajuda a 
sua família a compreender a vocação marista.

96.6 A duração do postulado será de, ao menos, 
seis meses.

406.5 A duração do Postulado é de no mínimo 
seis meses. 

406.6 O Postulado é realizado, normalmente, 
em uma casa distinta da do Noviciado e confor-
me o Plano Provincial de Formação.

96.7 Normalmente o postulado é feito numa 
casa separada da casa do noviciado e de acordo 
com o plano provincial.

96.8 Quando o postulado se fizer numa comu-
nidade, o Irmão Provincial nomeará um Irmão 
professo perpétuo para encarregar-se mais dire-
tamente da formação dos postulantes. Os outros 
Irmãos da comunidade participam ativamente 
nessa formação.

406.7 Quando o Postulado é feito em uma co-
munidade, o Irmão Provincial nomeia um Ir-
mão professo perpétuo como encarregado direto 
da formação dos Postulantes. Os outros Irmãos 
da comunidade participam ativamente da for-
mação.
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96.9 Aproximando-se o final do postulado, o can-
didato dirige, por escrito, ao Irmão Provincial, 
um pedido motivado de admissão ao noviciado. 
Seus formadores anexarão um relatório sobre a 
idoneidade do postulante. Obtendo resposta fa-
vorável do Irmão Provincial, pode começar o no-
viciado (cf 165.1).

406.8 Ao finalizar o postulado, o candidato diri-
ge, por escrito, uma solicitação motivada de ad-
missão ao Noviciado. Seus formadores anexam 
um informe sobre a idoneidade do postulante. 
Este, depois de obter a resposta favorável do Ir-
mão Provincial, pode iniciar o Noviciado.

Noviciado O Noviciado

97 O noviciado é um tempo de iniciação à exi-
gências da vida religiosa marista. O noviço, 
ajudado pelo Mestre de noviços e de seus co-
laboradores, discerne a vontade de Deus sobre 
si mesmo e verifica suas motivações e aptidões 
com relação ao seu engajamento. Pela prática 
dos conselhos evangélicos, ele se põe a seguir o 
Cristo, do jeito de Maria. Experimenta o gênero 
de vida do Instituto e aprende a viver segundo 
as Constituições.
Os estudos doutrinais são escolhidos objetivan-
do o aprofundamento da fé e do conhecimento 
amoroso de Deus. Esse tempo de formação pre-
para o noviço para a profissão religiosa como 
resposta ao chamado de Deus.

407 O Noviciado Marista visa a acompanhar 
o noviço no discernimento ao apelo de segui-
mento de Cristo, como Maria, consagrando-se 
a Deus como Irmão Marista. Inicia-se à vida 
religiosa marista segundo as Constituições.
O processo do Noviciado é concebido para aju-
dar o noviço a aprofundar a fé, para conduzi-
-lo a um encontro amoroso com Deus e para 
esclarecer suas  motivações e suas capacidades 
(idoneidade).
Este tempo de formação prepara o noviço à 
profissão religiosa.

97.1 O noviço não se ocupará com estudos e en-
cargos que não sirvam diretamente para sua for-
mação (c 652,5).

407.1 O noviço não se ocupará com estudos e 
trabalhos que não contribuam diretamente para 
a sua formação (c 652, 5)

98 O noviço cultiva virtudes humanas e cristãs. 
Exercita-se à renúncia e ao dom total de si mes-
mo a Deus e aos homens.
Inicia-se na vivência da intimidade com Deus, 
sustentado pela leitura, meditação, partilha da 
Sagrada Escritura e pela celebração da Eucaris-
tia, da Reconciliação e da Liturgia das Horas.

408 O noviço se concentra sobre o desenvol-
vimento e a integração em sua vida das virtu-
des humanas, cristãs e maristas. Exercita-se na 
entrega total de si mesmo a Deus e às pessoas, 
vivendo os Conselhos Evangélicos. Continua 
aprofundando sua intimidade com Deus por 
meio da meditação, leituras espirituais, a Pa-
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O acompanhamento espiritual facilita-lhe a 
abertura do coração e interiorização dos valo-
res evangélicos. Torna-se assim, mais sensível à 
ação do Espírito Santo em sua vida.

lavra de Deus partilhada, a celebração Eucarís-
tica, o sacramento da reconciliação e a liturgia 
das horas.
O acompanhamento espiritual do Mestre de 
Noviços facilita-lhe a abertura de coração e a 
interiorização dos valores evangélicos. Assim, 
o noviço torna-se mais sensível à ação do Espí-
rito Santo em sua vida.

99 Através da pessoa e da obra de Marcelino 
Champagnat, o noviço descobre o espírito ma-
rista e o assimila, esforçando-se por sintonizar 
com ele seu coração.
Na vida comunitária, toma como modelo a 
vida simples dos primeiros Irmãos. O trabalho, 
no espírito de nossas origens, contribui para o 
equilíbrio da sua formação. 
As Constituições, aplicação do Evangelho à 
vida Marista, são objeto de estudo aprofunda-
do.

409 Conhecendo a pessoa e a obra de Marceli-
no Champagnat, o caráter e o espírito do Ins-
tituto, sua finalidade, história e vida, o noviço 
vai internalizando o carisma e a espiritualidade 
maristas.
Os primeiros Irmãos são modelo de vida sim-
ples e fraterna. O trabalho manual, feito no es-
pírito dos primeiros discípulos, contribui para 
uma formação equilibrada.
As Constituições, aplicação do Evangelho à 
vida marista, são objeto de estudo aprofunda-
do.

100 O noviciado, sob a direção do Mestre dos 
noviços, faz-se numa casa erigida pelo Irmão 
Superior Geral. Dura no mínimo dezoito me-
ses e no máximo vinte e quatro, dos quais doze 
de presença na comunidade do noviciado para 
sua validade.
A ausência da casa do noviciado além de três 
meses, seguidos ou não, torna o noviciado in-
válido. A ausência que ultrapassar quinze dias 
deve ser compensada.

410 O Noviciado, sob a direção do Mestre de 
noviços, é uma casa erigida por decreto escrito 
do Irmão Superior Geral.
Tem uma duração mínima de dezoito meses e 
máxima de dois anos. Para sua validade se re-
quer doze meses de presença na comunidade 
do noviciado. A ausência por mais de três me-
ses, contínuos ou não, torna-o inválido. A au-
sência que supere quinze dias deve ser reposta. 

100.1 A casa do noviciado é estabelecida num lo-
cal que permita atingir a finalidade desta etapa 
da formação.
É simples e acolhedora, própria para reflexão, a 
oração e a vida comunitária.

410.1 A casa do Noviciado  é estabelecida em 
um lugar que permita alcançar o fim desta etapa 
de formação. É simples, acolhedora e apropriada 
para a reflexão, a oração e a vida comunitária.
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100.2 O Irmão Provincial pode autorizar o gru-
po de noviços a morar, durante certos períodos, 
em outra casa do Instituto por ele designada (c 
647,3).

410.2 O Irmão Provincial pode permitir que o 
grupo de noviços more, por algum tempo, em 
outra casa do Instituto designada por ele ( c 
647,3)

100.3 Em casos particulares, o Irmão Provincial 
poderá prorrogar o tempo do noviciado, mas não 
além de seis meses (c 653,2).
100.4 O modo de funcionamento de um novicia-
do interprovincial é definido, de comum acordo, 
pelos Irmãos Provinciais interessados.

410.3 Em casos especiais, o Irmão Provincial 
pode prolongar o tempo de noviciado, mas não 
mais de seis meses (c 653, 2)
410.4 O funcionamento do Noviciado interpro-
vincial ou regional será estabelecido de comum 
acordo com os Irmãos Provinciais envolvidos.

101 Um ou vários períodos de atividade apos-
tólica, fora da comunidade do noviciado, po-
dem ser organizados pelo Irmão Mestre dos 
noviços, de acordo com o Irmão Provincial.

411 Um ou mais períodos de atividade apos-
tólica, fora da comunidade do noviciado, po-
dem ser organizados pelo Irmão Mestre, com a 
aprovação do Irmão Provincial.

101.1 Os períodos de atividade apostólica só co-
meçam decorridos ao menos seis meses de pre-
sença no noviciado. Devem terminar ao menos 
três meses antes da primeira profissão. 

411.1 Os períodos de atividade apostólica inicia-
rão somente depois de seis meses de presença no 
noviciado e terminarão, pelo menos, três meses 
antes da primeira profissão.

101.2 Para assegurar êxito desses períodos, é pre-
ciso que: 1 o gênero de trabalho esteja de acordo 
com a finalidade do Instituto e adaptado à idade 
e à maturidade do noviço;
2 a comunidade que recebe o noviço compreenda os 
objetivos do estágio e colabore para sua consecução;
3 o estágio seja feito sob a responsabilidade do 
Mestre dos noviços.

411.2 Para que estes períodos produzam o fruto 
desejado é necessário que: 1 o tipo de trabalho 
seja segundo a finalidade do Instituto e adaptado 
à idade e maturidade do noviço;
2 a comunidade que acolhe o noviço compreenda 
os objetivos da experiência e colabore com ela;
3 o estágio seja feito sob a responsabilidade do 
Mestre de noviços.

412 Aproximando-se o término do noviciado, 
o noviço pede, por escrito, ao Irmão Provin-
cial, para ser admitido à profissão. O noviciado 
termina com a profissão temporária, precedida 
de um retiro

102 Quando o noviciado estiver terminando, o 
noviço solicita por escrito, ao Irmão Provincial, 
sua admissão à profissão. 
O tempo do noviciado termina com a profissão 
temporária precedida de um retiro.

102.1 Três meses antes do fim do noviciado, o 412.1 Três meses antes do fim do noviciado, o 
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noviço, em seu pedido de admissão à profissão, 
presta contas de sua experiência de vida. Ex-
põe os motivos que o levam a doar-se a Deus, 
no Instituto. Esse pedido vem acompanhado do 
informe do Irmão Mestre de noviços e de seus 
colaboradores.

noviço, no pedido de admissão à profissão, expõe 
sua experiência de vida. Manifesta os motivos 
que o animam a entregar-se a Deus no Institu-
to. Este pedido é acompanhado pelo informe do 
Mestre e seus colaboradores. 

412.2 O Irmão Provincial fixa a duração do reti-
ro e o lugar da primeira profissão.

102.2 O Irmão Provincial fixa a duração do reti-
ro e o local da primeira profissão.

102.3 O Irmão Provincial pode admitir à profis-
são o noviço gravemente enfermo. Essa profissão 
não terá efeito jurídico se o noviço recuperar a 
saúde.

412.3 O Irmão Provincial pode admitir à profis-
são um noviço em perigo de morte. Entretanto, 
essa profissão não terá efeito jurídico se o noviço 
se cura.

Pós-Noviciado O Pós-Noviciado

103 Até a profissão perpétua, a formação dos 
Irmãos deve ter prosseguimento de maneira 
sistemática e equilibrada. É organizada em fun-
ção das necessidades da Igreja e dos homens, 
adaptada às capacidades pessoais, conforme o 
carisma do Instituto.
Durante esse tempo, o Irmão continua o apro-
fundamento do sentido de sua consagração.

413 Os objetivos da formação marista do pós-
-noviciado são:
1 continuar consolidando e aprofundando o 
sentido da consagração religiosa do recém pro-
fesso, integrada na realidade de sua personali-
dade, de sua situação de vida e de seu apelo à 
missão;
2 engajar plenamente o jovem Irmão no pro-
cesso de formação pessoal que o prepare para a 
participação ativa na missão marista, fundada 
numa comunidade formativa;
3 continuar o processo de discernimento que o 
conduza à fazer a profissão perpétua.

103.1 Depois do noviciado, a formação do Irmão 
professo temporário prossegue em duas etapas:
1 numa comunidade, para tal especificamente 
estruturada, sob a direção do Irmão nomeado 

413.1 A formação do pós-noviciado se realiza 
em duas etapas:
1 preparação para a missão em uma comunida-
de de formação criada especificamente para este 
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pelo Irmão Provincial;
2 numa comunidade apostólica, até a profissão 
perpétua.

103.3 Quando as circunstâncias exigirem outro 

fim, e sob a diração de um Irmão designado pelo 
Irmão Provincial; 
2 aprendizagem apostólica, numa comunidade 
apostólica, para o período anterior à profissão 
perpétua. 

proceder, o Irmão Provincial, com seu Conselho, 
estuda o melhor modo para atingir o objetivo de 
cada etapa.

413.2 O Irmão Provincial ou Superior de Distri-
to, e seus Conselhos, examinam a melhor forma 
de conseguir os objetivos de cada fase, decidindo 
a nomeação dos formadores e os itinerários de 
formação adequados à Província ou Distrito.

Primeira etapa
A primeira fase

Formação à missão

104 A primeira etapa que segue o noviciado é 
orientada para a formação à missão. Para tirar 
proveito dessa etapa, o jovem professo deve ser 
capaz de harmonizar os estudos e as atividades 
apostólicas com a vida de oração e de comuni-
dade. Sua vida assim unificada permitir-lhe-á 
realizar em profundidade o ideal da consagra-
ção religiosa.

414 Esta primeira fase está centrada na forma-
ção do Irmão para a missão. O processo tem 
como objetivo ajudar o Irmão a consolidar sua 
consagração religiosa vivida durante o novi-
ciado. Ele se compromete pessoalmente num 
programa sistemático  e integrado, de aprendi-
zagem humana, cristã, cultural e social. Nisso 
tudo, esforça-se  para encontrar um equilíbrio 
sadio entre sua vida pessoal, sua vida de ora-
ção, de comunidade, de estudos e de atividades 
apostólicas. 

414.1 O Provincial ou Superior de Distrito e os 
formadores, dialogarão com cada Irmão para 
discernir como seu itinerário formativo será per-
sonalizado e apropriado. 

104.1 Esse tempo deve permitir ao Irmão profes-
so temporário, adquirir competência para tare-
fas apostólicas do Instituto. por meio de estudos 
teológicos e profissionais, 

414.2 O Provincial ou Superior de Distrito, ga-
rantirão  para que o Irmão professo temporário 
tenha tempo suficiente para continuar sua for-
mação humana, teológica e marista antes de 
iniciar seu aprendizado apostólico. Este período 
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inclui obter a qualificação profissional para con-
tribuir de maneira competente à missão maris-
ta.

414.3 Os superiores devem estar atentos para 
que o Irmão não realize trabalhos, nem aceite 
nenhuma função que prejudique  os objetivos 
desta fase de formação (C 660, 2).

104.2 Durante esse período, o Irmão não se dedi-
ca a nenhum trabalho ou função que possa pre-
judicar sua formação. Os Superiores devem estar 

atentos a isso (c 660,2).
104.3 O Irmão que prossegue sua formação em 
outra Província conforma-se às diretivas, toma-
das de comum acordo pelos Irmãos Provinciais 
implicados.

414.4 O Irmão que continua sua formação 
numa Província, que não a sua, acolhe as dire-
tivas estabelecidas, de comum acordo, pelos Ir-
mãos Provinciais implicados.

Segunda fase
Formação apostólicaSegunda etapa

105 Os primeiros anos de atividade apostólica 
são, para o Irmão professo temporário, um pe-
ríodo particularmente importante. Assume de 
maneira responsável sua formação numa co-
munidade apropriada. Participa plenamente da 
vida e da missão dessa comunidade.
Prepara-se seriamente para a profissão perpé-
tua. Durante essa etapa, deve ser-lhe assegura-
do acompanhamento pessoal.

415 Ao iniciar uma aprendizagem apostólica 
na missão marista, o Irmão continua seu pro-
cesso formativo:
1 aplicando o que aprendeu durante sua prepa-
ração para a missão;
2 refletindo e aprendendo a partir das expe-
riências vividas;
3 desenvolvendo novas perspectivas e habilida-
des.
O Provincial ou Superior de Distrito, devem 
zelar na escolha da comunidade formativa a 
fim de que seja apropriada para o jovem Ir-
mão; que sustente e acompanhe seu período de 
aprendizagem apostólica.
Esta fase termina com a preparação e opção do 
Irmão para fazer a profissão perpétua.

105.1 O Irmão Provincial pode nomear um Ir-
mão que não o Superior local para acompanhar 
o jovem Irmão durante esta etapa. A comuni-

415 1 O Irmão Provincial pode nomear um Ir-
mão, distinto do Animador local, para acom-
panhar o jovem Irmão durante esta etapa. A 



Consulta sobre o Segundo Rascunho

55

TEXTO ATUAL (1986 - 2009) NOVA PROPOSTA 2017

dade que o acolhe deve sentir-se responsável por 
sua formação.

comunidade que o acolhe deve sentir-se respon-
sável pela sua formação.

105.2 Antes da profissão perpétua, deverá haver 
um tempo adequado para uma preparação espi-
ritual mais intensa.

415.2 Antes da profissão perpétua, o Irmão terá 
um tempo apropriado (v.g. 3 a 6 meses) para 
uma preparação espiritual mais intensa.

Formadores Os Formadores

106 Todos os Irmãos da Província demonstram 
interesse pelos jovens das casas de formação e 
pelos Irmãos professos temporários nas comu-
nidades. Todos testemunham sua fidelidade 
pela oração e pela vida exemplar.
Os Superiores maiores são os primeiros res-
ponsáveis pela formação.
107 Dada a importância da função que exer-
cem, os Irmãos formadores devem ser compe-
tentes e ter grande maturidade humana e espi-
ritual. Serão abertos, capazes de trabalhar em 
equipe e conquistar a confiança dos jovens.
Exercem essa função em íntima comunhão 
com a Província e o Instituto. Escolhem Maria 
como inspiradora de sua missão, aprendendo 
dela como acompanhar com amor, perseveran-
ça e discrição os que lhes são confiados.
108 Os Irmãos formadores, particularmente o 
Mestre dos noviços, serão homens de oração, 
experientes no discernimento espiritual e pre-
parados para a formação dos jovens à vida ma-
rista.
Os Superiores maiores asseguram-lhes prepa-
ração adequada e atualização periódica, a fim 
de que possam bem desempenhar sua função.

416 Cada Irmão deve estar consciente da for-
ma como ele melhor pode animar e apoiar os 
que trabalham na formação inicial, sobretudo, 
por sua oração, sua presença e seu testemunho 
de autêntica vida em fraternidade marista.
Visto que os formadores têm um papel vital no 
acompanhamento da formação dos candida-
tos, noviços ou jovens Irmãos, o Provincial e 
Superior de Distrito, dão especial atenção em 
sua seleção, preparação, cuidado pastoral e re-
cursos necessários e tempos de renovação. 

108.1 O Mestre dos noviços e o Responsável pelo 
pós-noviciado serão liberados de quaisquer res-
ponsabilidades que os impeçam de cumprir sua 

416.1 O Irmão Mestre de noviços e o encarrega-
do da formação do pós-noviciado, devem ser de 
votos perpétuos.
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função. Devem ter, ao menos, dez anos de profis-
são perpétua (c 651).

Os formadores serão liberados de qualquer ou-
tra responsabilidade que os impeça de exercer 
eficazmente sua função (c 651).

A Formação PermanenteFormação Permanente

417 Cada Irmão é responsável em priorizar em 
toda a sua vida a formação permanente para:
1 responder aos apelos atuais de Deus, sempre 
renovados, que se manifestam na vida real de 
nossa vocação, no mundo e na Igreja;
2 responder aos problemas inerentes às dife-
rentes etapas da sua vida profissional e de Ir-
mãos;
3 crescer no desabrochar de suas capacidades, 
conhecimentos, habilidades associadas à mis-
são.
O processo de formação permanente é pes-
soal e comunitário. A formação se realiza em 
discernimento comunitário, onde o objetivo é 
conseguir uma mudança no todo da comuni-
dade e não somente nas pessoas.

110.1 A comunidade é o lugar privilegiado onde 
se exerce a co-responsabilidade na formação 
permanente de cada membro. Graças ao apoio 
mútuo, os Irmãos são estimulados em seu esforço 
de crescimento.

417.1 Quando existe a possibilidade de incre-
mentar a especialização em conhecimentos, ha-
bilidades e renovação ou formação permanente, 
estabelecer-se-á um processo de diálogo e discer-
nimento entre o Irmão  Provincial e o Superior 
de Distrito.

417.2 Fiéis à missão da Igreja e de nosso Institu-
to, garantimos que a formação permanente leve 
em consideração quatro prioridades:
1 A espiritualidade e vida contemplativa
2 A educação, catequese e evangelização;
3 A pastoral vocacional e o trabalho social;
4 A justiça, a promoção e a defesa dos direitos 

110.2 Por fidelidade à missão da Igreja e à do 
Instituto, a formação permanente leva em conta 
três prioridades; a catequese, a ação pela justiça, 
o fato cultural dos meios de comunicação social.
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das crianças.

417.3 Nos diversos países e culturas onde exerce-
mos nosso apostolado, mantemos vivo o conhe-
cimento do Fundador, dos primeiros Irmãos e da 
história do Instituto para conservar, aprofundar 
e desenvolver nosso patrimônio espiritual. Os 
Irmãos Provinciais e os Irmãos Superiores de 
Distrito têm sob este aspecto responsabilidade 
particular (c 578).

164.2. Nos diversos países e culturas onde exerce-
mos nosso apostolado, mantemos vivo o conheci-
mento do Fundador, dos primeiros Irmãos e da 
história do Instituto para conservar, aprofundar 
e desenvolver nosso patrimônio espiritual. Os Ir-
mãos Provinciais e os Irmãos Superiores de Dis-
trito têm sob este aspecto responsabilidade parti-
cular (c 578).

164.3. Lemos, em comunidade ou em particular, 
as publicações e os documentos do Instituto, es-
pecialmente as circulares dos Superiores. Essas 
leituras aumentam o conhecimento de nossa fa-
mília religiosa e nosso amor por ela.

417.4 Lemos, em comunidade ou em particular, 
as publicações e os documentos do Instituto, es-
pecialmente as circulares dos Superiores. Essas 
leituras aumentam o conhecimento de nossa fa-
mília religiosa e nosso amor por ela.

109 Marcelino Champagnat preocupava-se 
com o aperfeiçoamento integral dos primeiros 
Irmãos. Assim também, os Superiores maiores 
devem facilitar a cada um o prosseguimento ou 
a atualização da formação espiritual, doutrinal 
e profissional, por meios adequados.

418 É muito importante que os Superiores 
maiores proporcionem a cada Irmão os meios 
para continuar e atualizar sua formação espiri-
tual, doutrinal e profissional em conformidade 
com as prioridades do Instituto

109.1 O Irmão Provincial propicia a cada Irmão 
tempo necessário para sua formação permanen-
te. O plano de formação prevê atividades adap-
tadas aos diversos grupos, levando-se em conta 
as culturas locais (c 661).

418.1 Cada Unidade administrativa elaborará 
um plano de formação permanente para atingir 
os objetivos desta etapa. O plano deve adaptar-
-se às culturas locais e às necessidades e priori-
dades das diferentes pessoas e grupos (c 661).

109.1 O Irmão Provincial propicia a cada Irmão 
tempo necessário para sua formação permanen-
te. O plano de formação prevê atividades adap-
tadas aos diversos grupos, levando-se em conta 
as culturas locais (c 661).

418.2 O Irmão Provincial zela para que cada Ir-
mão disponha de oportunidades e recursos ade-
quados à sua formação permanente.

109.2 Incumbe aos Superiores maiores assegurar 418.3 Compete aos Superiores Maiores propor-
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a formação necessária aos Irmãos que exercem o 
serviço da autoridade.

cionar  a formação necessária aos Irmãos que 
exercem o serviço de animação comunitária e 
pastoral. 

109.3 Discernindo com o Superior provincial e 
de acordo com ele, o Irmão escolhe o campo de 
especialização ou de estudos segundo suas apti-
dões e a missão apostólica da Província.

418.4 O Irmão Superior Geral e seu Conselho, 
organizarão periodicamente programas interna-
cionais para determinadas funções e serviços do 
Instituto. Onde seja necessário, esses programas 
oferecerão uma experiência de formação con-
junta Irmãos, Leigas e Leigos Maristas.

109.4 Os Centros de espiritualidade marista ofe-
recem aos Irmãos ocasião de redescobrirem sua 
vocação marista e de renovarem o dinamismo de 
sua vida apostólica. Esses Centros devem respon-
der às necessidades dos tempos e às expectativas 
da Igreja.
109.5 O Irmão Superior geral, com seu Conselho, 
organiza periodicamente cursos específicos para 
certas funções e serviços.
109.6 L’Hermitage é o santuário de nossas ori-
gens Maristas. Esse Centro de Acolhida oferece 
aos Irmãos e aos leigos a possibilidade de uma 
experiência de revitalização no espírito do Fun-
dador e dos primeiros Irmãos.

418.5 O Superior Geral e seu Conselho propor-
cionam  Centros de espiritualidade marista que 
ofereçam aos Irmãos, Leigos e Leigas maristas a 
oportunidade de renovar e aprofundar sua vo-
cação marista e o sentido de sua missão e, de 
reviver os caminhos percorridos pelo Fundador 
e os primeiros Irmãos.
Estes centros avaliam regularmente a melhor 
forma de responder às necessidades dos tempos e 
às prioridades do Instituto. 

418.6. Para melhor conhecimento de nossas ori-
gens e de nossa espiritualidade, o Irmão Supe-
rior Geral, com seu Conselho, promove e coor-
dena pesquisas sobre a vida, a obra e a época 
do Fundador e sobre a história do Instituto (cf 
137.10).

164.1. Para melhor conhecimento de nossas ori-
gens e de nossa espiritualidade, o Irmão Superior 
Geral, com seu Conselho, promove e coordena 
pesquisas sobre a vida, a obra e a época do Fun-
dador e sobre a história do Instituto (PC 2,1; cf. 
137.10).



Consulta sobre o Segundo Rascunho

59

TEXTO ATUAL (1986 - 2009) NOVA PROPOSTA 2017

ADMISSÃO E PROFISSÃO 
NO INSTITUTO

ADMISSÃO E PROFISSÃO 
NO INSTITUTO

111  A admissão no Instituto é regulada pelo 
direito canônico. Os Irmãos encarregados da 
admissão dos candidatos recebem aqueles que 
dão sinais de autêntico chamado de Deus e 
vontade sincera de a ele responder, segundo os 
critérios do Guia da Formação.

419 A admissão no Instituto está regida pelo 
Direito Canônico.
Os Irmãos responsáveis pela admissão dos 
candidatos recebem os que dão sinais de um 
autêntico chamado de Deus e sincera vontade 
de responder segundo os critérios do Guia da 
Formação.

Admissão ao noviciado Admissão ao Noviciado

112 É o Irmão Provincial quem admite ao No-
viciado.  Ele se certifica de que o postulante 
goza de saúde suficiente, juízo normal, senso 
religioso, capacidade de viver em comunidade 
e outras aptidões necessárias para se tornar Ir-
mão marista.  

420 O Irmão Provincial é quem admite ao 
Noviciado. Ele se assegura que o Postulante 
possua juízo reto, senso religioso, capacidade 
de viver em comunidade, e que está livre de 
toda dívida financeira e de outras obrigações. 
O candidato deve ter disposição e maturidade 
necessárias para ser Irmão.

112.1 Para começar o Noviciado, o postulante 
deve ser de condição laical e ter pelo menos de-
zessete anos feitos.

420.1 Para iniciar o Noviciado, o postulante 
deve  ter ao menos dezessete anos completos e 
ser de condição laical.

420.2 O Mestre determina a maneira concreta 
de início do noviciado. Nessa oportunidade se 
entrega a cada noviço um exemplar das Cons-
tituições.

112. 2 O Mestre dos noviços determina as mo-
dalidades práticas do início do Noviciado. Nessa 
oportunidade é entregue ao noviço um exemplar 
das Constituições

Admissão à profissão Admissão à Profissão

421 O Irmão Provincial, com o consentimento 
de seu Conselho, admite à profissão temporá-
ria ou perpétua. Esta admissão deve ser confir-

113  O Irmão Provincial, com o consentimento 
de seu Conselho, admite à profissão temporária 
ou perpétua .  Essa admissão deve ser confir-
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mada pelo Irmão Superior Geral(c 656; 658).
A profissão temporária é emitida por um ou 
por três anos. O tempo de profissão temporá-
ria dura quatro anos, pelo menos. Este tempo é 
concluído pela profissão perpétua (c 655).
Quando se completou o período de profissão 
temporária do Irmão, ele será admitido à reno-
vação da profissão, que solicita livremente, se é 
julgado apto, ao contrário, o Irmão deve deixar 
o Instituto.

mada pelo Irmão Superior Geral.
A profissão temporária é feita por um ou três 
anos. O tempo de profissão temporária deve 
durar ao menos quatro anos. Termina com a 
profissão perpétua.

113.1 Antes da profissão, o noviço, ou o Irmão, 
dirige ao Irmão provincial um pedido de admis-
são, escrito e motivado. O Irmão Provincial con-
firma sua resposta por ocasião de uma entrevista 
pessoal, se for possível.

421.1 Antes da profissão, o noviço ou o Irmão, 
faz uma solicitação de admissão, escrita e mo-
tivada, ao Irmão Provincial. Este lhe dá uma  
resposta em uma entrevista pessoal, sendo isso 
possível.

421.2 Para a validade da profissão temporária 
se requer:
1 que o noviço tenha, pelo menos, dezoito anos 
completos;
2 que o noviciado tenha sido realizado valida-
mente;
3 que a admissão tenha sido feita livremente 
pelo Irmão Provincial e seu Conselho;
4 que a profissão seja explícita, feita sem coer-
ção, medo ou dolo;
5 que o Irmão Provincial a receba pessoalmente, 
ou por um delegado seu, em nome do Irmão Su-
perior Geral (c 656).

113.2 Para a validade da profissão temporária, 
requer-se que:
1 o noviço tenha pelo menos dezoito anos feitos;
2 o noviciado tenha sido feito validamente;
3 a admissão tenha sido feita livremente pelo Ir-
mão Provincial com seu Conselho;
4 a profissão seja expressada e emitida sem qual-
quer violência, temor grave ou dolo;
5 o Irmão Provincial a receba pessoalmente ou 
através de um delegado, em nome do Irmão Su-
perior Geral (c 656).

113.3 Para a validade da profissão perpétua, 
além das condições mencionadas no estatuto 
precedente, requerem-se:
1 idade mínima de vinte e quatro anos comple-
tos;
2 profissão temporária com duração de quatro 

421.3 Para a validade da profissão perpétua, 
além das condições mencionadas no estatuto 
anterior, se requer:
1 idade mínima de vinte e quatro anos;
2 ao menos quatro anos completos de profissão 
temporária.
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anos completos. A profissão perpétua pode ser 
antecipada pelo Irmão Provincial, não, porém 
além de três meses (c 658).

A profissão perpétua pode ser antecipada pelo 
Irmão Provincial, mas por um tempo que não 
exceda a três meses (c 658).

421.4 O Irmão não será admitido à profissão 
perpétua sem haver passado, pelo menos, dois 
anos de vida apostólica em uma comunidade 
marista.

113.4 O Irmão só será admitido à profissão per-
pétua após haver cumprido ao menos dois anos 
de vida apostólica numa comunidade Marista.

113.5 Por ocasião do pedido de renovação da pro-
fissão ou da incorporação definitiva de um profes-
so temporário, os Irmãos que o conhecem, especial-
mente os de sua comunidade, emitem por escrito, 
uma comunicação a seu respeito. Esta, enviada ao 
Irmão Provincial em tempo oportuno, versará so-
bre os aspectos observáveis da vida pessoal, comu-
nitária e apostólica do Irmão (cf 150.2.1; 165.1).

421.5 Quando um Irmão pede a renovação de 
sua profissão temporária, ou fizer a profissão 
perpétua, os que o conhecem, sobretudo os Ir-
mãos de sua comunidade, dão um informe es-
crito sobre ele. Esse relato é enviado ao Irmão 
Provincial no tempo oportuno, conterá os aspec-
tos observáveis da vida pessoal, comunitária e 
apostólica do Irmão (cf 538.2.1).

113.6 O ano de profissão temporária estende-se, 
normalmente, de um retiro anual a outro. Para 
outras situações requer-se a autorização do Ir-
mão Provincial.

421.6 Um ano de profissão temporária é conta-
do, normalmente, de um retiro anual a outro. 
Para outras situações, se necessita a autorização 
do Irmão Provincial.

113.7 Em casos excepcionais, o Irmão Superior 
Geral pode prolongar o período de profissão tem-
porária até nove anos (c 657, 2).

421.7 Em casos excepcionais, o Irmão Superior 
Geral pode prolongar o período de profissão 
temporária até nove anos (c 657,2).

421.8 As atas de admissão ao noviciado, e aque-
las das divervas profissões, devem ser enviadas, 
sem demora, à Secretaria Geral. Esta fornecerá 
os formulários adequados.

113.8 As atas de admissão ao Noviciado e às 
diferentes profissões deverão ser enviadas, sem 
demora, ao Secretariado geral. Este fornecerá os 
formulários adequados.

113.9 A pedido do Irmão Provincial com seu 
Conselho o Irmão Superior Geral pode readmitir, 
sem obrigação de repetir o noviciado, um mem-
bro do Instituto que, tendo feito o noviciado ou, 
depois da profissão, tenha saído legitimamente. 
O Irmão Superior Geral determina a prova con-

421.9 Ao pedido do Irmão Provincial com seu 
Conselho, o Irmãa Superior Geral pode read-
mitir, sem obrigação de repetir o noviciado, a 
quem, havendo feito o noviciado ou depois de 
haver professado, tenha saído legitimamente do 
Instituto. O Irmão 
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veniente, antes da profissão temporária, e a du-
ração dos votos, antes da profissão perpétua (c 
690,1; cf 137.3.8).

Superior Geral determinará a provação con-
veniente, antes da profissão temporária, assim 
como a duração dos votos antes da profissão  
perpétua (c 690,1; cf 526.2.1).

Profissão e votosProfissão e votos

114 A fórmula da profissão conterá os seguin-
tes elementos: 
Eu, Irmão. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . faço voluntária e livremente, em vos-
sas mãos, Irmão Superior Geral, (ou Irmão. . . 
. . delegado do Irmão Superior geral), profissão 
dos conselhos evangélicos pelos votos de casti-
dade, pobreza e obediência, por um ano (ou por 
três anos ou por toda a minha vida), segundo as 
Constituições do Instituto dos Irmãozinhos de 
Maria (ou Irmãos Maristas das Escolas).
Se o Irmão quiser acrescentar uma introdução 
e/ou uma conclusão pessoal a esta fórmula, ela 
deverá ser previamente aprovada pelo Irmão 
Provincial.

422 A fórmula de profissão deve incluir os se-
guintes elementos: 
Eu, Irmão ..., faço voluntária e livremente, em 
suas mãos, Irmão Superior Geral ou Irmão... 
delegado do Irmão Superior Geral, profissão 
dos conselhos evangélicos pelos votos de cas-
tidade, pobreza e obediência, por um ano (ou 
por três anos, ou por toda a vida),  segundo as 
constituições do Instituto dos Pequenos Irmãos 
de Maria (ou Irmãos Maristas das Escolas). 
Se o desejar, o Irmão pode acrescentar algo 
pessoal seja na introdução, seja na conclusão, 
em conformidade com o Irmão Provincial.

170 Atingindo a idade em que percebemos me-
lhor a harmonia entre nossa vocação pessoal e 
nossa pertença à família religiosa que nos nu-
triu de sua vida, podemos, quando o Espírito 
Santo no-lo inspirar, requerer a emissão do 
voto de estabilidade.
Essa iniciativa traduz nosso desejo de corres-
ponder à fidelidade de Deus e de exprimir nossa 
gratidão para com a Virgem Maria e o Instituto. 
Queremos também, diante de nossos coirmãos, 
reafirmar nossa vontade de viver com generosi-
dade o ideal marista. Por esse voto, comprome-
temo-nos a marcar com adesão mais profunda 
nossa fidelidade ao Senhor, a promover comu-
nidades fervorosas e fraternas, propícias ao 
progresso espiritual dos coirmãos e ao desper-

423 Atingindo a idade em que percebemos me-
lhor a harmonia entre nossa vocação pessoal 
e nossa pertença à família religiosa que nos 
nutriu de sua vida, podemos, quando o Espíri-
to Santo no-lo inspirar, requerer a emissão do 
voto de estabilidade.
Essa iniciativa traduz nosso desejo de cor-
responder à fidelidade de Deus e de exprimir 
nossa gratidão para com a Virgem Maria e o 
Instituto. Queremos também, diante de nos-
sos coirmãos, reafirmar nossa vontade de viver 
com generosidade o ideal marista.
Por esse voto, comprometemo-nos a marcar 
com adesão mais profunda nossa fidelidade ao 
Senhor, a promover comunidades fervorosas e 
fraternas, propícias ao progresso espiritual dos 
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tar de vocações, a fazer tudo o que estiver a nos-
so alcance para orientar o Instituto no sentido 
do carisma do Fundador, a perseverar mesmo 
nas circunstâncias mais difíceis para nós mes-
mos ou para nossa família religiosa.

coirmãos e ao despertar de vocações, a fazer tudo 
o que estiver a nosso alcance para orientar o Ins-
tituto no sentido do carisma do Fundador, a per-
severar mesmo nas circunstâncias mais difíceis 
para nós mesmos ou para nossa família religiosa.

170.1 Podemos emitir o voto de estabilidade de-
pois de dez anos de profissão perpétua. Para tan-
to, pedimos a autorização ao Irmão Provincial, 
que informa o Irmão Superior Geral, para con-
firmação (cf 150.1.1).

423.1 Podemos emitir o voto de estabilidade 
depois de dez anos de profissão perpétua. Para 
tanto, pedimos a autorização ao Irmão Provin-
cial, que informa o Irmão Superior Geral, para 
confirmação (cf 538.1.6).

170.3 O voto de estabilidade é emitido durante 
uma Eucaristia que congregue toda a comuni-
dade. Antes de comungar, o Irmão pronuncia a 
fórmula seguinte ou outra semelhante:  “Senhor 
Jesus, adoro-vos aqui presente na Eucaristia. De-
sejoso de dar à minha perseverança uma quali-
dade cada vez maior de adesão ao Pai; promover 
comunidades favoráveis ao progresso espiritual 
de meus coirmãos e ao surgimento de vocações; 
tornar conhecida e amada vossa Mãe; manter a 
finalidade e o espírito de minha família religio-
sa, conforme suas Constituições. FAÇO VOTO 
DE ESTABILIDADE NO INSTITUTO DOS PE-
QUENOS IRMÃOS DE MARIA (ou IRMÃOS 
MARISTAS DAS ESCOLAS). Senhor Jesus, por 
vosso Corpo e vosso Sangue que vou receber, ro-
go-vos aceiteis o voto que acabo de fazer”.

423.2 O voto de estabilidade é emitido durante 
uma Eucaristia que congregue toda a comuni-
dade. Antes de comungar, o Irmão pronuncia a 
fórmula seguinte ou outra semelhante: “Senhor 
Jesus, adoro-vos aqui presente na Eucaristia. De-
sejoso de dar à minha perseverança uma quali-
dade cada vez maior de adesão ao Pai; promover 
comunidades favoráveis ao progresso espiritual 
de meus coirmãos e ao surgimento de vocações; 
tornar conhecida e amada vossa Mãe; manter a 
finalidade e o espírito de minha família religio-
sa, conforme suas Constituições. FAÇO VOTO 
DE ESTABILIDADE NO INSTITUTO DOS PE-
QUENOS IRMÃOS DE MARIA (ou IRMÃOS 
MARISTAS DAS ESCOLAS). Senhor Jesus, por 
vosso Corpo e vosso Sangue que vou receber, ro-
go-vos aceiteis o voto que acabo de fazer”.

DESLIGAMENTO DO INSTITUTO A SEPARAÇÃO DO INSTITUTO

116 O Irmão professo temporário que, ao final 
de sua profissão, quer sair do Instituto está livre 
de fazê-lo, após ter refletido e rezado.
Quem, por razão grave, pede para deixar o 
Instituto, no decurso da profissão temporária, 

424 O Irmão de votos temporários que, ten-
do cumprido o tempo de sua profissão, deseja 
deixar o Instituto, está livre para o fazer. Toma 
esta decisão depois de haver orado, discernido 
e dialogado com o seu Provincial ou Superior 
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pode obter do Irmão Superior Geral, com o 
consentimento de seu Conselho, o indulto de 
saída.
No final de sua profissão temporária, um Irmão 
pode, se houver justas razões, ser afastado da 
profissão seguinte, pelo Irmão Provincial, com 
o parecer de seu Conselho.
O Irmão professo perpétuo não deve pedir dis-
pensa dos votos senão por razões muito graves, 
maduramente ponderadas diante do Senhor. 
Encaminha o pedido ao Irmão Superior Geral 
que o transmite à Santa Sé, com o seu parecer e 
o do seu Conselho (cf 137.2).

do Distrito. Aquele que, por graves razões, soli-
cita deixar o Instituto, no decorrer da Profissão 
temporária, pode obter do Irmão Superior Ge-
ral, e de seu Conselho, o indulto de saída.
Ao final da sua profissão temporária, um Ir-
mão pode, por justas causas, ser excluído da 
seguinte profissão, pelo Irmão Provincial, com 
o parecer de seu Conselho.
O Irmão professo perpétuo não deve pedir a 
dispensa dos votos senão por graves razões, 
profundamente  consideradas na oração, dis-
cernimento e diálogo. Dirige então seu pedido 
ao Irmão Superior Geral, e consultado o seu 
Conselho, transmite o pedido à Santa Sé. (cf 
526.1.1)

116.1 O Irmão que resolve sair do Instituto dará 
andamento a seu pedido por intermédio do Ir-
mão Provincial.

424.1 O Irmão que tem certeza de que deve re-
tirar-se do Instituto, fará os trâmites através do 
Irmão Provincial.

116.2 O indulto de saída, legitimamente conce-
dido e comunicado ao Irmão, implica de pleno 
direito a dispensa dos votos e de todas as obri-
gações decorrentes da profissão, a menos que, no 
momento da notificação, o Irmão tenha recusa-
do o indulto (c 692).

424.2 O indulto de saída, legitimamente con-
cedido e notificado ao Irmão, implica em pleno 
direito à dispensa dos votos e de todas as obri-
gações emanadas da profissão, a menos que, no 
momento da notificação, o Irmão recuse o indul-
to (c 692)

Outros casos de separação Outros casos de separação

117 Quanto ao que diz respeito à separação 
do Instituto para trânsito a outro Instituto, 
exclaustração, saída ou exclusão, seguimos as 
prescrições do direito canônico.

425 No que se refere à separação do Instituto 
nos casos de trânsito, exclaustração, saída e ex-
clusão nos ajustamos ao prescrito pelo Direito 
Canônico.

117.1 O Irmão exclaustrado provê ele próprio 
seu sustento. Em caso de dificuldade, compete-
-lhe expor a situação ao Irmão Provincial que, 
com seu Conselho, decide de que modo a Provín-
cia pode ajudá-lo.

425.1 O Irmão exclaustrado provê, ele mesmo, 
às suas necessidades. Em caso de dificuldade, ex-
põe sua situação ao Irmão Provincial, que deci-
de com seu Conselho, a forma como a Província 
o pode ajudar.
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117.2 O Instituto não esquecerá seu dever de 
caridade para com aquele que o abandona. Em-
bora o Irmão nada possa reclamar pelos servi-
ços prestados, o Instituto ajudá-lo-á material e 
espiritualmente a integrar-se em outra forma de 
vida. Os Irmãos manterão relações de amizade 
com os antigos membros do Instituto (c 702).

425.2 O Instituto não esquecerá seu dever de ca-
ridade para com o Irmão que se retira. Mesmo 
que este não possa exigir nada por seus serviços 
prestados, ajuda-o material e espiritualmente 
a integrar-se em outra forma de vida. Os Ir-
mãos manterão laços de amizade com os antigos 
membros do Instituto (c 702). 

Exclusão de membros

426 De acordo com as prescrições do Direito 
Canônico, um Irmão pode ser despedido do 
Instituto se é negligente com as obrigações da 
vida consagrada; se viola seguidamente os vín-
culos sagrados; se se obstina em desobedecer 
às ordens legítimas dos superiores em matéria 
grave; se é causa de escândalo grave decorrente 
de seu comportamento culpável; ou se se  agar-
ra obstinadamente ou difunde ensinamentos 
condenados pelo magistério da Igreja.

426.1 Em caso de despedida de um Irmão, os Ir-
mãos Provinciais ou Superiores de Distrito de-
vem seguir as prescrições do Direito Canônico.
1 deve-se notificar pessoalmente e por escrito 
ao Irmão o processo e seu direito de defesa (cf 
538.1.4);
2 todos os atos e documentação adequada de-
vem ser enviados ao Superior Geral (cf 538.2.3);
3 o Irmão Superior Geral, em votação secreta de 
seu Conselho, decidirá se o Irmão deve ser des-
pedido (cf 526.3.9);
4 se for decidido despedi-lo, deve-se elaborar, e 
enviar à Santa Sé, o decreto de dispensa para 
sua confirmação.
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CAPÍTULO 9-10
GOVERNO

ADMINISTRAÇÃO

CAPÍTULO 5
NOSSA ORGANIZAÇÃO 

COMO IRMÃOS

GOVERNO DO INSTITUTO
O GOVERNO DO INSTITUTO

SERVIR A VIDA E MISSÃO MARISTA

Serviço da autoridade A autoridade como serviço

118 O Pai entregou toda autoridade ao Cristo, 
princípio de unidade e de paz, que se fez ser-
vo. Cristo transmitiu sua autoridade à Igreja 
por meio dos Apóstolos. Entre os membros do 
povo de Deus, alguns são escolhidos para de-
sempenhar a função de ensinar, santificar e go-
vernar, a fim de que cada um realize o desígnio 
de Deus sobre ele.
Nossos Superiores participam dessa função na 
Igreja, exercendo o serviço da autoridade que 
une o esforço dos Irmãos, anima-o, orienta-o 
e, por vezes, o corrige, conforme o fim do Ins-
tituto.

501 Cristo recebeu do Pai toda a autoridade, 
fez-se servo e lavou os pés de seus discípulos 
deixando para eles um novo modelo de autori-
dade como serviço.
Como Maria, na Igreja primitiva, Marcelino 
acompanhou os primeiros Irmãos com aten-
ção, delicadeza e equanimidade. 
Irmão entre seus Irmãos, quem é chamado a 
exercer este serviço, busca como o fez Jesus, 
“não ser servido, mas servir”, segundo os obje-
tivos do Instituto. E, com esse espírito, quando 
for necessário, também exerce o direito de or-
denar. Mas, antes de tudo, promove a escuta e 
o diálogo fraterno, para edificar uma autêntica 
fraternidade, semente do Evangelho.

Corresponsabilidade, subsidiariedade 
e solidariedadeCo-responsabilidade e subsidiariedade

119 Pela profissão religiosa, tornamo-nos cor-
responsáveis pelo Instituto. Esta corresponsa-
bilidade exprime-se conforme a diversidade 
das tarefas e desenvolve-se através das estrutu-
ras implantadas por nosso direito próprio. 
Segundo o princípio de subsidiariedade, as 

502 Na comunidade fraterna e apostólica, to-
dos nos sentimos corresponsáveis pela vida e 
missão do Instituto. Contribuímos com nossas 
capacidades e talentos, nossa competência e 
criatividade nos diversos níveis e estruturas de 
participação e responsabilidade do Instituto.

TEXTO ATUAL (1986 - 2009) NOVA PROPOSTA 2017
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atribuições de cada instância devem ser delimi-
tadas e respeitadas. Os órgãos de governo to-
mam as decisões que são de sua competência, 
segundo as Constituições. A instância superior 
só intervém quando a situação o exige.
Ficam assim respeitados os direitos e deveres 
das pessoas e das comunidades. Esse respeito 
favorece nosso empenho na realização da mis-
são do Instituto.

Nosso Direito próprio estabelece as atribuições 
de cada instância. Os organismos de governo 
tomam as decisões que lhes competem, respei-
tam as funções das demais e se mantêm sem-
pre abertos à colaboração. A instância superior 
somente intervém quando a situação o exige.

Nota explicativa I, sobre o direito próprio (cf. 15; 
119)
No Instituto, os organismos legislativos são o Ca-
pítulo Geral e os Capítulo Provincial. Eles estabe-
lecem o direito, seja diretamente, seja por inter-
médio de um Superior maior. O direito próprio 
abrange as Constituições, aprovadas pela Santa 
Sé, os Estatutos, as Normas e os Regulamentos 
aprovados pelas autoridades do Instituto.

502.1 No Instituto, os organismos legislativos 
são o Capítulo Geral e os Capítulo Provincial. 
Eles estabelecem o direito, seja diretamente, seja 
por intermédio de um Superior maior. O direi-
to próprio abrange as Constituições, aprovadas 
pela Santa Sé, os Estatutos, as Normas e os Re-
gulamentos aprovados pelas autoridades do Ins-
tituto (cf 515.3 e 4; 526.3.14; 530.2; 538.2.16). 

Os Superiores Os serviços de governo e animação

503 São Superiores Maiores: o Irmão Superior 
Geral, o Irmão Vigário Geral e os Irmãos Pro-
vinciais.

503.1 Nas Províncias que receberam a aprova-
ção explícita do Irmão Superior Geral (cf 532.3), 
os Irmãos Vigários Provinciais e Superiores de 
Distrito com jurisdição ordinária vicária, são 
também superiores maiores (c 620).

503.2 Para o melhor desempenho de sua missão, 
os Superiores poderão delegar algumas funções e 
responsabilidades a outras pessoas, organismos 
ou entidades. O Direito próprio estabelece a de-
pendência, funções e atribuições respectivas.

123 São Superiores Maiores: o Irmão Superior 
Geral, o Irmão Vigário Geral e os Irmãos Pro-
vinciais.

123.1 Nas Províncias que receberam a aprovação 
explícita do Irmão Superior Geral (cf 143.7), os 
Irmãos Vigários Provinciais e Superiores de Dis-
trito com jurisdição ordinária vicária, são tam-
bém superiores maiores (c 620).
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503.3 Nos aspectos da vida e missão que se vivem 
em comunhão com leigos e leigas, estes poderão 
ser titulares de responsabilidades delegadas.

Responsáveis por comunidades

503.4 Aos Animadores de Comunidade são atri-
buídas as funções que o Direito Canônico assi-
nala ao Superior da Comunidade (c 608).

Os responsáveis por obras Responsáveis de obra

153.2 O Diretor de uma obra apostólica marista 
é uma pessoa a serviço da missão e dos membros 
da comunidade educativa, que oferece a cada 
um sua colaboração, seu conselho e o apoio de 
sua autoridade.
Ele governa com a ajuda do seu Conselho e dos 
outros dirigentes. São os principais animadores do 
espírito apostólico da obra e dos valores maristas.
O modo de nomeação, o mandato e as atribui-
ções do Diretor da obra serão determinados pelo 
Irmão Provincial. Este procederá da mesma 
forma para outros eventuais responsáveis, tais 
como: ecônomo, conselheiros e outros responsá-
veis (cf 150.2.16).
Essas pessoas cuidam do bom funcionamento 
da obra, evitam a ostentação e zelam para que 
a simplicidade marista seja visível. Devem lem-
brar-se de que suas decisões podem comprometer 
a responsabilidade do Instituto. Por isso, agem 
com a necessária prudência e nos estritos limites 
de suas atribuições.
Entre essas pessoas, os que são Irmãos estão su-
bordinados ao Superior de sua comunidade, em 
tudo o que se refere à sua condição de religioso.

503.5 O Diretor de uma obra apostólica marista 
é uma pessoa a serviço da missão e dos membros 
da comunidade educativa, que oferece a cada 
um sua colaboração, seu conselho e o apoio de 
sua autoridade.
Ele governa com a ajuda do seu Conselho e dos 
outros dirigentes. São os principais animadores do 
espírito apostólico da obra e dos valores maristas.
O modo de nomeação, o mandato e as atribui-
ções do Diretor da obra serão determinados pelo 
Irmão Provincial. Este procederá da mesma 
forma para outros eventuais responsáveis, tais 
como: ecônomo, conselheiros e outros responsá-
veis (cf 538.1.17).
Essas pessoas cuidam do bom funcionamen-
to da obra, evitam a ostentação e zelam para 
que a simplicidade marista seja visível. Devem 
lembrar-se de que suas decisões podem compro-
meter a responsabilidade do Instituto. Por isso, 
agem com a necessária prudência e nos estritos 
limites de suas atribuições.
Entre essas pessoas, os que são Irmãos estão su-
bordinados ao Animador de sua comunidade, 
em tudo o que se refere à sua condição.

124 Os Superiores têm um Conselho que de- 504 O Irmão Superior Geral, os Irmãos Pro-
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vem reunir periodicamente. Governam com a 
ajuda de seu Conselho, conforme o direito ca-
nônico e o direito próprio. Os Estatutos men-
cionam os casos em que agem colegiadamente 
com seu Conselho e aqueles nos quais não po-
dem agir sem o consentimento ou o parecer do 
Conselho.

vinciais e os Animadores de Comunidade, têm 
um Conselho o qual se reúne periodicamente. 
Animan e governam com a ajuda do mesmo, 
segundo o Direito canônico e o Direito pró-
prio. Os Estatutos assinalam os casos em que 
os Supeiores e Animadores têm de agir de for-
ma colegiada com seu Conselho e aquilo que 
não podem decidir sem o consentimento ou 
sem o parecer do dito Conselho.

Nota explicativa II, sobre os Superiores e seu 
Conselho (cf 124)
É sempre o Superior que pratica o ato jurídico. 
Pode fazê-lo de várias maneiras:  
1 Pode agir só, se o ato está dentro das suas atri-
buições.
2 Se o Direito exige o parecer de seu Conselho, o 
Superior deve solicitar esse parecer. Embora não 
seja obrigado a segui-lo, ele não deve agir contra 
um parecer unânime de seu Conselho, a menos 
que tenha sérias razões. 
Salvo para casos importantes, não precisa convo-
car o Conselho, mas deve consultar todos os seus 
membros.
3 Quando o Direito prescreve que o Superior 
precisa do consentimento de seu Conselho, deve 
convocá-lo. Estudado o assunto, a decisão do 
Conselho é normalmente tomada com a maio-
ria absoluta dos votos dos membros do Conselho 
presentes. O Superior não vota, dado que está pe-
dindo o consentimento de seu Conselho.
4 Quando o Direito prescreve que o Superior age 
colegiadamente com seu Conselho, deve convo-
cá-lo. O ato é colegiado se o Superior e os Conse-
lheiros agem juntos com igualdade de direito. A 
decisão é tomada por maioria absoluta dos votos 
dos presentes.
Quando não se trata de eleições, se, após dois es-
crutínios, persiste o empate, o Superior, por seu 

504.1 É sempre o Superior que pratica o ato jurí-
dico. Pode fazê-lo de várias maneiras:  
1 Pode agir só, se o ato está dentro das suas atri-
buições. 
2 Se o Direito exige o parecer de seu Conselho, o 
Superior deve solicitar esse parecer. Embora não 
seja obrigado a segui-lo, ele não deve agir contra 
um parecer unânime de seu Conselho, a menos 
que tenha sérias razões. 
Salvo para casos importantes, não precisa con-
vocar o Conselho, mas deve consultar todos os 
seus membros. 
3 Quando o Direito prescreve que o Superior 
precisa do consentimento de seu Conselho, deve 
convocá-lo. Estudado o assunto, a decisão do 
Conselho é normalmente tomada com a maio-
ria absoluta dos votos dos membros do Conselho 
presentes. O Superior não vota, dado que está 
pedindo o consentimento de seu Conselho. 
4 Quando o Direito prescreve que o Superior age 
colegiadamente com seu Conselho, deve convo-
cá-lo. O ato é colegiado se o Superior e os Con-
selheiros agem juntos com igualdade de direito. 
A decisão é tomada por maioria absoluta dos 
votos dos presentes.
Quando não se trata de eleições, se, após dois es-
crutínios, persiste o empate, o Superior, por seu 
voto, como presidente do colegiado, pode dirimir 
a igualdade (c 113 a 128; c 617 a 631).
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voto, como presidente do colegiado, pode dirimir 
a igualdade (c 113 a 128; c 617 a 631).

504.2 Além dos Conselhos, outros órgãos de par-
ticipação e consulta estimulam a corresponsa-
bilidade de todos na caminhada do Instituto (c 
632-633).

AS UNIDADES DE VIDA E MISSÃO UNIDADES ADMINISTRATIVAS

128 Além de uma estrutura de governo, a uni-
dade administrativa constitui uma grande co-
munidade de vida, de oração e de apostolado. 
Encarna o Instituto em Igrejas locais e perma-
nece unida ao Irmão Superior Geral, que a une 
à Igreja universal.

505 Além de uma estrutura de governo, a uni-
dade administrativa constitui uma grande co-
munidade de vida, de oração e de apostolado. 
Encarna o Instituto em Igrejas locais e perma-
nece unida ao Irmão Superior Geral, que a une 
à Igreja universal.

125 Nosso Instituto é dividido em Províncias e 
em Distritos que são erigidos pelo Irmão Supe-
rior Geral e seu Conselho.

506 Nosso Instituto é dividido em Províncias e 
em Distritos que são erigidos pelo Irmão Supe-
rior Geral e seu Conselho (cf 526.3.10).

506. 1 A associação de Unidades Administra-
tivas de uma mesma área geográfica constituí 
uma Região, oficialmente instituída pelo Supe-
rior Geral com seu Conselho (cf 526.3.10).
Dentro da região, as unidades administrativas 
estabelecem vínculos mais estreitos de colabora-
ção, solidariedade e interdependência e a esten-
der sua fraternidade a outras áreas do Instituto 
para ser, com o Governo Geral, artífices de um 
Instituto que vive e atua como um corpo global, 
presente e comprometido em cada realidade lo-
cal.

506.2 As Províncias ou Distritos que tenham 
projetos comuns, podem agrupar-se livremente. 
Essas Províncias e Distritos agrupados podem 

125.1 As Províncias e Distritos, que tem interes-
ses comuns, podem agrupar-se livremente. Tais 
agrupamentos oferecem a possibilidade de esta-
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belecer estatutos que serão aprovados pelo Irmão 
Superior geral, quando se prevêem aspectos que 
não estão claramente de acordo com as Consti-
tuições e os Estatutos. (cf 137.4.13).

elaborar um Estauto, o qual será aprovado pelo 
Irmão Superior Geral. (cf 526.3.12).

506.3 Por razões de vitalidade, as Unidades 
Administrativas podem vincular-se a outra 
Unidade ou passar a depender diretamente do 
Governo Geral, mediante prévio acordo com os 
responsáveis implicados, seja uma iniciativa do 
Irmão Superior Geral, ou solicitação do Gover-
no Provncial (cf 526.3.10).

125.2 Por iniciativa do Irmão Superior Geral, 
após entendimento com os Responsáveis no caso, 
as unidades administrativas, cujos componentes 
tenham diminuído muito, podem ser unidas a 
outra ou ligadas diretamente à Administração 
Geral (cf 137.4.1).

126 A Província é uma unidade administrati-
va constituída por um conjunto de casas, cujo 
pessoal e recursos materiais são suficientes para 
garantir vida autônoma. É governada por um 
Superior Provincial.

507 A Província é uma unidade administrati-
va constituída por um conjunto de casas, cujo 
pessoal e recursos materiais são suficientes 
para garantir vida autônoma. É governada por 
um Superior Provincial.

507.1 Com a aprovação do Irmão Superior Ge-
ral, uma Província pode conter Vice Províncias, 
como demarcações internas (cf 526.3.10). A Vice 
Província é regida por um Vigário provincial, de 
acordo com o estatuto aprovado pelo Superior 
Geral e seu conselho (cf 526.3.12, 538.2.13).

127 O Distrito é uma unidade administrativa 
constituída por um grupo de casas com inte-
resses comuns, mas que não reúnem as condi-
ções exigidas para serem Província. Depende 
diretamente do Superior Geral ou do Superior 
Provincial. É administrado por um Superior de 
Distrito.

508 O Distrito é uma unidade administrativa 
constituída por um grupo de casas com inte-
resses comuns, mas que não reúnem as condi-
ções exigidas para serem Província. Depende 
diretamente do Superior Geral ou do Superior 
Provincial. É administrado por um Superior 
de Distrito.

127.1 O Superior de Distrito governa conforme o 
Estatuto aprovado pelo Irmão Superior Geral (cf 
137.4.13; 150.2.19).

508.1 O Superior de Distrito governa conforme 
o Estatuto aprovado pelo Irmão Superior Geral 
(cf 526.12; 538.2.13).
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508.2 No âmbito administrativo, os irmãos e as 
casas de um Distrito formam uma unidade no 
nível do Instituto, e são considerados parte da 
região onde estão geograficamente.

129 A comunidade é a célula de base do Ins-
tituto. Vive numa casa legitimamente erigida 
pelo Irmão Provincial com o consentimento 
escrito do Bispo diocesano. É dirigida por um 
Superior. A supressão de uma casa compete ao 
Irmão Superior Geral, após consulta ao Bispo 
local.

509 A comunidade é a célula de base do Ins-
tituto. Vive numa casa legitimamente erigida 
pelo Irmão Provincial com o consentimen-
to escrito do Bispo diocesano. É dirigida por 
um Animador de comunidade. A supressão de 
uma casa compete ao Irmão Superior Geral, 
após consulta ao Bispo local.

509.1 No Direito Canônico, o termo ‘casa’, vin-
cula a ‘comunidade religiosa’ com a ‘obra apos-
tólica’ que desempenha. Por analogia, os proce-
dimentos descritos também se aplicam:
1 a uma ‘casa’ na qual reside uma comunidade 
religiosa sem uma obra apostólica a ela associada;
2 a uma ‘casa’, sede de uma obra apostólica do 
Instituto sem uma comunidade local específica, 
seja por qualquer razão.

509.2 Para a fundação de uma casa em conjunto 
com outra instituição, é estabelecido um contra-
to entre a Província ou Distrito dependente do 
Irmão Superior Geral e as autoridades responsá-
veis pela outra instituição (cf 538.2.18).

129.1 Toda fundação de casa se faz mediante 
um contrato estabelecido entre a Província ou os 
Distritos subordinados ao Irmão Superior Geral 
e as outras autoridades responsáveis pela funda-
ção (cf 150.2.14).

129.2 Certas casas dependem diretamente da 
Administração Geral. Não pertencem a nenhu-
ma Província. Seu superior maior imediato é 
o Irmão Superior Geral. Têm Estatuto parti-
cular, aprovado pelo Irmão Superior Geral (cf 
137.4.13).

509.3 Certas casas dependem diretamente da 
Administração Geral. Não pertencem a nenhu-
ma Província. Seu superior maior imediato é 
o Irmão Superior Geral. Têm Estatuto parti-
cular, aprovado pelo Irmão Superior Geral (cf 
526.3.12).
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129.3. As comunidades dessas casas são compos-
tas por Irmãos escolhidos pelo Irmão Superior 
Geral, de acordo com os Irmãos Provinciais res-
pectivos, por tempo determinado. Esses Irmãos 
continuam membros de sua Província. Nelas têm 
voz ativa e passiva para as eleições ao Capítu-
lo Geral, e consulta para a nomeação do Irmão 
Provincial. Durante o tempo reservado ao ser-
viço da Administração Geral, estão privados de 
voz passiva para qualquer outra eleição feita na 
sua Província. O Irmão Provincial poderá pedir 
uma exceção que será submetida à decisão do Ir-
mão Superior Geral (cf 137).

509.4 As comunidades dessas casas são compos-
tas por Irmãos escolhidos pelo Irmão Superior 
Geral, de acordo com os Irmãos Provinciais res-
pectivos, por tempo determinado. Esses Irmãos 
continuam membros de sua Província. Nelas 
têm voz ativa e passiva para as eleições ao Ca-
pítulo Geral, e consulta para a nomeação do Ir-
mão Provincial. Durante o tempo reservado ao 
serviço da Administração Geral, estão privados 
de voz passiva para qualquer outra eleição fei-
ta na sua Província. O Irmão Provincial poderá 
pedir uma exceção que será submetida à decisão 
do Irmão Superior Geral (cf 526).

A ADMINISTRAÇÃO DOS BENS

Uso evangélico dos bens

510 Na gestão e uso dos bens do Instituto, ins-
piramo-nos sempre nos princípios da justiça, 
fraternidade, generosidade e gratuidade que 
são os fundamentos de uma economia evan-
gélica. Trabalhamos por uma boa gestão dos 
recursos e uma administração transparente, 
segura, sustentável e corresponsável. Fazemos 
todo o possível para que os bens do Instituto 
estejam a serviço da evangelização, da solida-
riedade e da comunhão, de acordo com nosso 
próprio carisma.

510.1 Todos os Irmãos sentimo-nos responsáveis 
pelos bens do Instituto, mesmo delegando algu-
mas funções a Irmãos e Leigos/as que nos aju-
dam na administração e gestão com um sentido 
humano, apostólico e profissional.
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510.2 Os que assumem essa tarefa não são pro-
prietários, mas administradores dos bens da 
Igreja. Executam sua função como serviço e 
não como dominação; mostram-se generosos e 
previdentes para garantir a disponibilidade dos 
bens para a missão. Procuram aliar a justiça e a 
caridade e conjugar a previsão humana com a 
confiança audaz na Providência.

Bens do Instituto Bens do Instituto 

155 Somente o Instituto, as Províncias e os Dis-
tritos gozam da faculdade de adquirir, possuir, 
alienar e administrar bens materiais, conforme 
seus respectivos poderes.
As casas não podem nem possuir nem alienar.

511 Sómente o Instituto, as Províncias e os 
Distritos, têm capacidade de adquirir, possuir, 
alienar e administrar bens temporais, segundo 
suas respectivas competências.

158.2 O excedente de uma comunidade e o fruto 
do trabalho dos Irmãos pertencem ao Instituto. 
O excedente das obras apostólicas pertencem 
igualmente ao Instituto, salvo se um contrato o 
determina diferentemente (c 681, 2).
161.4 Cada ano, o Irmão Ecônomo Provincial 
apresenta ao Irmão Provincial, para aprovação, 
o relatório financeiro da Província, que inclui a 
situação financeira das casas, das obras apostó-
licas, empréstimos e apólices de seguro.
155 As casas não podem nem possuir nem alienar.

511.1 Canonicamente, todos os ativos de uma 
Província ou Distrito, assim como os recursos 
das comunidades e das obras, com o fruto do 
trabalho dos Irmãos e suas aposentadorias, per-
tencem ao Instituto (c 681,2).
As Normas provinciais estabelecem o que deve 
ser feito com os recursos e os excedentes das ca-
sas. Onde há estatutos civis particulares, prever-
-se-á como encaminhar à Província (cf 538.2.15 
e 18).
As casas não podem possuir nem alienar.

159 Somente o Instituto e as Províncias podem 
capitalizar. A capitalização deve harmonizar-se 
com as responsabilidades sociais e econômicas e 
guiar-se pela prudência.
Os responsáveis, conscientes de seu compromisso 
de pobreza e atentos às necessidades do mundo, 
utilizam uma parte dos benefícios para ajudar 
as Províncias mais pobres, as missões e as obras 
sociais.

511.2 Somente o Instituto e as províncias po-
dem capitalizar, segundo suas responsabilida-
des sociais e econômicas.
Os responsáveis, conscientes de seu compro-
misso de pobreza e atentos às necessidades 
do mundo, utilizam parte dos benefícios para 
ajudar as Províncias mais pobres, as missões 
e obras sociais
O Irmão Superior Geral com seu Conselho 
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estabelece critérios válidos para todas as Uni-
dades administrativas que os permitem dis-
cernir o nível adequado de capitalização. Ao 
mesmo tempo, promove a partilha de bens 
em todos os níveis do Instituto (cf 506.2; 
526.3.14)

155.1 Para melhor proteger os interesses do Ins-
tituto, poderia ser conveniente que o Instituto, as 
Províncias e os Distritos, assim como suas obras, 
sejam pessoas jurídicas de direito civil. A apro-
vação depende da autoridade competente no ní-
vel superior (cf 137.4.12; 150.2.20).
Criando estas personalidades jurídicas civis, ne-
nhuma alienação ou transação que poderiam 
afetar o patrimônio do Instituto, devem ocorrer 
(c 1295; 638, 3).

511.3 Para proteger melhor os interesses do Ins-
tituto, onde for adequado, é recomendável que 
este, as Províncias e os Distritos, assim como as 
Vice províncias e suas obras, sejam pessoas jurí-
dicas de caráter eclesiástico e/ou de direito civil. 
A aprovação depende da autoridade competente 
no nível superior. (cf 526.3.12; 538.2.12 e 14)
Se, ao estabelecer estas pessoas jurídicas, é neces-
sário realizar alguma alienação ou transação, 
esta deve ser autorizada pela autoridade com-
petente (c 1295; 638,3).

511.4 As Sociedades civis e entidades jurídicas 
vinculadas ao Instituto ou às Províncias con-
sideram seus ativos como ‘bens da Igreja’ e os 
administram segundo o direito canônico e as 
orientações do Instituto e das Províncias (cf 
525.4; 526.3.13; 537.4; 538.2.12).

155.2 Os ativos do Instituto compreendem os ati-
vos a curto prazo, os investimentos e as imobili-
zações.
O Irmão Ecônomo administra os ativos a curto 
prazo e os investimentos de acordo com o plano 
adotado pelo Irmão Superior Geral ou pelo Ir-
mão Provincial, conforme o caso. Essa é a admi-
nistração ordinária. 
A administração do que constitui o patrimônio 
estável do Instituto compete ao Ir. Provincial, nos 
limites do direito canônico e do montante auto-
rizado para a Província. A administração geral 
pedirá à Santa Sé as permissões, se necessário. 

511.5 Os ativos do Instituto compreendem os 
ativos em curto prazo, as aplicações e as imobi-
lizações.
Os Ecônomos, com seus assessores, administram 
os ativos em curto prazo e os investimentos de 
acordo com o plano adotado pelo Irmão Supe-
rior Geral ou pelo Irmão Provincial, conforme o 
caso. Essa é a administração ordinária.
A administração do que constitui o patrimônio 
estável nas Províncias e Distrito, depende do Ir-
mão Provincial, nos limites fixados pelo direito 
canônico e do montante autorizado para a Pro-
víncia.
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Essa é a administração extraordinária. Um re-
gistro do que constitui o patrimônio estável deve 
ser guardado na Secretaria da Província (c 638; 
cf 137.3.11; 150.2.8).
155.3 Quando várias Províncias mantêm juntas 
a gestão de uma obra, devem, de comum acordo, 
estabelecer o Estatuto da mesma.

Quando a situação o requer, por intermédio do 
Governo Geral, se pedem as licenças pertinen-
tes à Santa Sé. Esta administração se chama ex-
traordinária (c 638; cf 526.2.8; 538.2.20).
A Secretaria Geral e Provincial deve conservar 
um inventário de tudo o que constitui o patri-
mônio estável da Congregação e da Província (cf 
528.1; 531.7).

511.6 Quando várias Províncias mantêm juntas 
a gestão de uma obra devem, de comum acordo, 
estabelecer o Estatuto, por escrito; o mesmo deve 
suceder nas obras compartilhadas com outras 
entidades. 

Uso e gestão dos bens Governo dos bens do Instituto 

158 O Capítulo Geral dá as diretivas para a ad-
ministração dos bens do Instituto e controla a 
gestão financeira da Administração Geral.
Em cada nível de governo, é o Superior que, se-
gundo as diretivas gerais e consideradas as cir-
cunstâncias particulares, determina o uso dos 
bens e a maneira de administrá-los. Controla-
-lhe, também, a gestão.

512 O Capítulo Geral dá as orientações para 
a administração dos bens do Instituto e 
controla a gestão financeira do Economato 
Geral.
Em cada nível de governo, é o Superior que, 
segundo as diretivas gerais e consideradas 
as circunstâncias particulares, determina o 
uso dos bens e a maneira de administrá-los. 
Controla lhe, também, a gestão.

158.1 O Irmão Superior Geral determina o mon-
tante máximo que uma Província, ou um Distri-
to dele dependente, pode gastar sem autorização. 
A pedido do Irmão Provincial ou do Irmão Supe-
rior do Distrito, esse montante pode ser modifi-
cado após exame da situação financeira da uni-
dade administrativa em questão (cf 137.4.10).
157.1 Os controles internos devem ser aplicados 
para todas as transações financeiras de acordo 
com um bom sistema bancário e conforme as 

512.1 De acordo com o estabelecido pela Santa 
Sé, o Irmão Superior Geral determina o montan-
te máximo que uma Província, ou um Distrito 
dele dependente, pode gastar sem autorização. A 
pedido do Irmão Provincial ou do Irmão Supe-
rior do Distrito, esse montante pode ser modifi-
cado após exame da situação financeira da uni-
dade administrativa em questão (cf 526.3.15).
512.1 Os controles internos devem ser aplicados 
para todas as transações financeiras de acordo 
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com um bom sistema bancário e conforme as 
práticas contábeis. Esses controles devem ser es-
tabelecidos e revistos regularmente pela respecti-
va Comissão para assuntos econômicos. A apro-
vação final pertence à autoridade competente.
Os procedimentos e os métodos dessas transa-
ções também são aprovados pela autoridade 
competente.
Mais de uma pessoa deve estar capacitada para 
ter acesso às diversas contas de banco, sejam 
contas correntes ou de poupança.

práticas contábeis. Esses controles devem ser es-
tabelecidos e revistos regularmente pela respecti-
va Comissão para assuntos econômicos. A apro-
vação final pertence à autoridade competente.
Os procedimentos e os métodos dessas transações 
também são aprovados pela autoridade compe-
tente.
Mais de uma pessoa deve estar capacitada para 
ter acesso às diversas contas de banco, sejam con-
tas correntes ou de poupança.

Irmãos Ecônomos Os Ecônomos 

156 Os Irmãos escolhidos para a administra-
ção dos bens do Instituto não são proprietá-
rios, mas, administradores de bens da Igreja.  
Em sua gestão, têm grande preocupação com 
o bem comum, a justiça, a pobreza, a carida-
de, e estão atentos ao ministério apostólico dos 
Irmãos. Na sua maneira de administrar respei-
tam o direito canônico.

513 Os Irmãos escolhidos para a administra-
ção dos bens do Instituto são administradores 
de bens da Igreja. Em sua gestão têm grande 
preocupação com o bem comum, a justiça, a 
pobreza, a caridade e a missão do Instituto. 
Na administração se atêm ao direito canônico, 
bem como ao direito civil de cada lugar. 

157 Os Irmãos Ecônomos podem decidir por si 
mesmos sobre os assuntos ordinários inerentes ao 
cargo. Para os assuntos extraordinários, consul-
tam o respectivo Superior.

156.1 Para possibilitar ao Ir. Ecônomo de exercer 
adequadamente sua função, uma estreita cola-
boração é importante entre o Ir. Ecônomo e o Ir. 
Provincial.

156.2 Os Irmãos encarregados de administrar os 
bens do Instituto zelam para que todos os nossos 

513.1 Os Ecônomos atuam consoante às suas 
funções outorgadas nos assuntos ordinários ine-
rentes ao seu cargo (c 638.2). Nos assuntos ex-
traordinários, consultam o respectivo Superior.

513.2 Para que os Ecônomos possam desempe-
nhar adequadamente o seu trabalho, é essencial 
que se dê uma estreita colaboração com seus 
respectivos superiores nos assuntos econômicos, 
tanto a nível geral, provincial e local.

513.3 Os encarregados de administrar os bens do 
Instituto zelam para que todo o pessoal contra-
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empregados recebam um salário de acordo com 
as leis do país, se beneficiem e sejam protegidos 
pelas vantagens sociais, de acordo com a justiça 
(c. 1286,2; cf 88.3).

tado tenha condições dignas de trabalho, receba 
um salário de acordo com a leis do país, se bene-
ficie e seja protegido pelas vantagens sociais, de 
acordo com a justiça (c 1286,2; cf 327.3).

GOVERNO GERAL O GOVERNO GERAL 

O Capítulo Geral O Capítulo Geral 

138 O Capítulo Geral é uma assembleia repre-
sentativa de todo o Instituto. Exprime a parti-
cipação de todos os Irmãos na vida e na missão 
do Instituto, assim como sua corresponsabili-
dade no governo.
O Capítulo Geral exerce autoridade suprema 
extraordinária. É convocado e presidido pelo 
Irmão Superior Geral. Este convoca o Capítulo 
Geral Ordinário a cada oito anos.
Por razões graves e com o consentimento de 
seu Conselho, pode também convocar um Ca-
pítulo geral extraordinário.

514 O Capítulo Geral é uma assembleia repre-
sentativa de todo o Instituto. Exprime a parti-
cipação de todos os Irmãos na vida e na missão 
do Instituto, assim como sua corresponsabili-
dade no governo.
O Capítulo Geral exerce autoridade suprema 
extraordinária. É convocado e presidido pelo 
Irmão Superior Geral. Este convoca o Capítulo 
Geral Ordinário no término de seu mandato. 
Por razões graves e com o consentimento de 
seu Conselho, pode também convocar um Ca-
pítulo geral extraordinário.

138.1 Não somente as Províncias e as comuni-
dades locais, mas também qualquer Irmão ou 
grupo de Irmãos podem livremente enviar suas 
aspirações e sugestões ao Capítulo Geral Essas 
contribuições, devidamente assinadas, são diri-
gidas à comissão preparatória que as transmite 
aos capitulares. (c 631,3).

514.1 Não somente as Províncias e as comuni-
dades locais, mas também qualquer Irmão ou 
grupo de irmãos e leigos podem livremente en-
viar suas aspirações e sugestões ao Capítulo Ge-
ral Essas contribuições, devidamente assinadas, 
são dirigidas à comissão preparatória que as 
transmite aos capitulares. (c 631,3).

Funções do Capítulo Funções do Capítulo

139 O Capítulo Geral ordinário tem as seguin-
tes funções:
1 proceder à eleição do Irmão Superior Ge-
ral, do Irmão Vigário Geral e dos membros do 

515 O Capítulo Geral ordinário tem as seguin-
tes funções:
1 proceder à eleição do Irmão Superior Ge-
ral, do Irmão Vigário Geral e dos membros do 
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Conselho Geral, conforme o direito próprio;
2 tratar de assuntos de maior importância que 
dizem respeito à natureza, ao fim e ao espírito 
do Instituto e de lhe promover a renovação e 
adaptação, salvaguardando-lhe o patrimônio 
espiritual;
3 fixar Estatutos para todo o Instituto;
4 propor à Santa Sé eventuais modificações de 
alguns pontos das Constituições.

Conselho Geral, conforme o direito próprio;
2 tratar de assuntos de maior importância que 
dizem respeito à natureza, ao fim e ao espírito 
do Instituto e de lhe promover a renovação e 
adaptação, salva guardando-lhe o patrimônio 
espiritual;
3 fixar Estatutos para todo o Instituto e seu 
próprio Regulamento;
4 propor à Santa Sé eventuais modificações de 
alguns pontos das Constituições.

Composição do Capítulo Composição do Capítulo

140 O Capítulo Geral compõe-se de membros 
de direito e de membros eleitos pelas Provín-
cias e Distritos. O número dos membros eleitos 
deve ser superior ao dos membros de direito. 
O direito próprio determina quais são os mem-
bros de direito e fixa as modalidades das elei-
ções.

516 O Capítulo Geral compõe-se de membros 
de direito e de membros eleitos pelas Provín-
cias e Distritos. O número dos membros elei-
tos deve ser superior ao dos membros de di-
reito. O direito próprio determina quais são os 
membros de direito e fixa as modalidades das 
eleições.

140.1 São membros de direito do Capítulo Geral:
1 o Irmão Superior Geral;
2 o Irmão Superior Geral precedente;
3 o Irmão Vigário Geral e os Conselheiros Gerais 
em função na abertura do Capítulo;
4 os Irmãos Provinciais.

516.1 São membros de direito do Capítulo Ge-
ral:
1 o Irmão Superior Geral;
2 o Irmão Superior Geral precedente;
3 o Irmão Vigário Geral e os Conselheiros Gerais 
em função na abertura do Capítulo;
4 os Irmãos Provinciais.

140.2. O total dos Irmãos eleitos Delegados ao 
Capítulo Geral será de 15 Irmãos a mais do que 
o total dos membros de direito. 
Entre os Delegados eleitos, haverá:
1 Um eleito em cada Unidade Administrativa. O 
número de Irmãos professos de um Distrito de-
pendente de uma Província é subtraído do nú-
mero de Irmãos da Província, para o cálculo dos 

516.2 O total dos Irmãos eleitos Delegados ao 
Capítulo Geral será de 15 Irmãos a mais do que 
o total dos membros de direito. 
Entre os Delegados eleitos, haverá:
1 Um eleito em cada Unidade Administrativa. 
O número de Irmãos professos de um Distrito 
dependente de uma Província é subtraído do 
número de Irmãos da Província, para o cálculo 
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Delegados desta última.
2 As eleições de outros Irmãos, nas Unidades 
onde o total for maior, serão disciplinadas desta 
maneira: Calcula-se o coeficiente de representa-
tividade de cada Unidade Administrativa, isto é, 
a relação entre o número de Capitulares já de-
terminado e o número de Irmãos dessa Unidade. 
Entre os membros de direito contados nesse cál-
culo, só serão computados os Irmãos Provinciais.
As Unidades Administrativas serão classificadas 
em ordem crescente de seus coeficientes respec-
tivos. Aumenta-se de 1 o número de Delegados 
a eleger na Unidade que aparece em primeiro 
lugar. Refaz-se então a classificação, assim reco-
meçando, até que o número de Delegados seja 
preenchido. 

140.3 Os Irmãos eleitos Superior Geral, Vigário 
Geral ou Conselheiros Gerais, no decorrer do 
Capítulo, passam a ser membros, se já não o fo-
rem. Se o Irmão Superior Geral eleito não estiver 
presente, será preciso aguardá-lo antes de prosse-
guir os trabalhos do Capítulo.

dos Delegados desta última.
2 As eleições de outros Irmãos, nas Unidades 
onde o total for maior, serão disciplinadas desta 
maneira:
Calcula-se o coeficiente de representatividade de 
cada Unidade Administrativa, isto é, a relação 
entre o número de Capitulares já determinado 
e o número de Irmãos dessa Unidade. Entre os 
membros de direito contados nesse cálculo, só se-
rão computados os Irmãos Provinciais.
As Unidades Administrativas serão classificadas 
em ordem crescente de seus coeficientes respec-
tivos. Aumenta-se de 1 o número de Delegados 
a eleger na Unidade que aparece em primeiro 
lugar. Refaz-se então a classificação, assim reco-
meçando, até que o número de Delegados seja 
preenchido. 

516.3 Os Irmãos eleitos Superior Geral, Vigá-
rio Geral ou Conselheiros Gerais, no decorrer 
do Capítulo, passam a ser membros, se já não 
o forem. Se o Irmão Superior Geral eleito não 
estiver presente, será preciso aguardá-lo antes de 
prosseguir os trabalhos do Capítulo.

Irmãos elegíveis Irmãos elegíveis

141 São elegíveis delegados ao Capítulo Ge-
ral todos os Irmãos professos perpétuos, salvo 
aqueles que se encontram em situação de ex-
claustrados ou em trânsito para outro Instituto.

517 São elegíveis delegados ao Capítulo Ge-
ral todos os Irmãos professos perpétuos, salvo 
aqueles que se encontram em situação de ex-
claustrados ou em trânsito para outro Instituto.

Irmãos eleitores Irmãos eleitores

142 São eleitores dos delegados ao Capítulo 
Geral todos os Irmãos professos temporários e 
perpétuos, salvo os que se encontram exclaus-

518 São eleitores dos delegados ao Capítulo 
Geral todos os Irmãos professos temporários e 
perpétuos, salvo os que se encontram exclaus-
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trados ou em trânsito para outro Instituto. trados ou em trânsito para outro Instituto.

O Irmão Superior Geral O Irmão Superior Geral

130 Sucessor do Fundador, o Irmão Superior 
Geral reúne todos os Irmãos do Instituto em 
torno de Cristo. Guia-os e acompanha-os na 
fidelidade a seus compromissos. Com eles dis-
cerne o que favorece a adaptação de seu apos-
tolado às necessidades dos tempos, conforme o 
carisma do Instituto.
Tem autoridade direta sobre todos os Irmãos, 
todas as casas, os Distritos e as Províncias. Pode 
dispensar temporariamente um Irmão, uma co-
munidade ou uma Província de pontos particu-
lares, de ordem disciplinar, das Constituições.

519 Sucessor do Fundador, o Irmão Superior 
Geral reúne todos os Irmãos do Instituto em 
torno de Cristo. Guia-os e acompanha-os na 
fidelidade a seus compromissos. Com eles dis-
cerne o que favorece a adaptação de seu apos-
tolado às necessidades dos tempos, conforme o 
carisma do Instituto.
Ele zela pela fidelidade à missão em todos os 
âmbitos do Instituto, comunidades e obras e 
confirma com sua autoridade para que esteja 
ao serviço das crianças e jovens, especialmente 
os mais vulneráveis.
Tem autoridade direta sobre todos os Irmãos, 
todas as casas, os Distritos e as Províncias. 
Pode dispensar temporariamente um Irmão, 
uma comunidade ou uma Província de pontos 
particulares, de ordem disciplinar, das Consti-
tuições.

130.1 O Irmão Superior Geral deve visitar pes-
soalmente, por seu Vigário, seus Conselheiros, ou 
por outros delegados, as Províncias e os Distri-
tos, no mínimo uma vez, durante seu mandato 
(c 628).

519.1 O Irmão Superior Geral deve visitar pes-
soalmente, por seu Vigário, seus Conselheiros, 
ou por outros delegados, as Províncias e os Dis-
tritos, no mínimo uma vez, durante seu manda-
to (c 628).

131 É eleito pelo Capítulo Geral, conforme 
o direito canônico, por voto secreto e com a 
maioria absoluta dos Irmãos presentes. 
No momento da eleição, deve ter no mínimo 
dez anos de profissão perpétua. Seu mandato é 
de oito anos. Só pode ser reeleito uma vez con-
secutiva. Sua demissão ou deposição compete 
à Santa Sé. 
A eleição se faz da seguinte maneira: após três 
escrutínios sem resultado, terão voto os dois 

520 É eleito pelo Capítulo Geral, conforme 
o direito canônico, por voto secreto e com a 
maioria absoluta dos Irmãos presentes. 
No momento da eleição, deve ter no mínimo 
dez anos de profissão perpétua. Antes de sua 
eleição, o mesmo Capítulo estabelece a dura-
ção de seu mandato. Só pode ser reeleito uma 
vez consecutiva. Sua demissão ou deposição 
compete à Santa Sé. 
A eleição se faz da seguinte maneira: após três 
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candidatos mais votados ou, se são numerosos, 
os dois mais idosos; se, após o 4º escrutínio, os 
candidatos ficam empatados, o mais idoso será 
considerado eleito.

131 Seu mandato é de oito anos.

escrutínios sem resultado, terão voto os dois 
candidatos mais votados ou, se são numerosos, 
os dois mais idosos; se, após o 4º escrutínio, os 
candidatos ficam empatados, o mais idoso será 
considerado eleito.

520.1 Seu mandato é de oito anos.

O Vigário Geral O Vigário Geral

132 O Irmão Vigário Geral é o mais próximo 
colaborador do Irmão Superior Geral. Substi-
tui-o em sua ausência e quando, total ou par-
cialmente, estiver impedido de exercer seu en-
cargo.

521 O Irmão Vigário Geral é o mais próximo 
colaborador do Irmão Superior Geral. Substi-
tui-o em sua ausência e quando, total ou par-
cialmente, estiver impedido de exercer seu en-
cargo.

132.1 O Irmão Vigário Geral não pode ser con-
comitantemente Ecônomo Geral.

521.1 O Irmão Vigário Geral não pode ser con-
comitantemente Ecônomo Geral.

133 É eleito ou reeleito pelo Capítulo Geral nas 
mesmas condições e da mesma maneira que o 
Irmão Superior Geral. 

522 É eleito ou reeleito pelo Capítulo Geral nas 
mesmas condições e da mesma maneira que o 
Irmão Superior Geral. 

134 Se estiver na impossibilidade de exercer o 
cargo durante seu mandato, o Irmão Superior 
Geral, com seu Conselho, elege um novo Vigá-
rio Geral.

523 Se estiver na impossibilidade de exercer o 
cargo durante seu mandato, o Irmão Superior 
Geral, com seu Conselho, elege um novo Vigá-
rio Geral.

135 Se o Irmão Superior Geral estiver na im-
possibilidade de exercer o cargo durante seu 
mandato, o Irmão Vigário Geral torna-se Su-
perior Geral. Continua a governar o Instituto 
até o próximo Capítulo Geral. Entretanto, se 
foi eleito pelo Irmão Superior Geral com seu 
Conselho, deve convocar o Capítulo no prazo 
de um ano. 

524 Se o Irmão Superior Geral estiver na im-
possibilidade de exercer o cargo durante seu 
mandato, o Irmão Vigário Geral torna-se Su-
perior Geral. Continua a governar o Instituto 
até o próximo Capítulo Geral. Entretanto, se 
foi eleito pelo Irmão Superior Geral com seu 
Conselho, deve convocar o Capítulo no prazo 
de um ano (cf 526.3.1; 526.3.18). 
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135.1 O Irmão Superior Geral e o Irmão Vigá-
rio Geral residem habitualmente na sede da Ad-
ministração Geral. Se tiverem de ausentar-se ao 
mesmo tempo, o Irmão Superior Geral ou seu Vi-
gário, conforme o caso designará o Conselheiro 
que os substitua (c 629).

524. 1 O Irmão Superior Geral e o Irmão Vigá-
rio Geral têm sua residência oficial na Casa ge-
neralícia (c 629).

O Conselho Geral O Conselho Geral

136 O Conselho Geral é formado pelo Irmão 
Vigário Geral e pelos Irmãos chamados Con-
selheiros Gerais, que fazem comunidade com o 
Irmão Superior Geral. 
O Capítulo Geral fixa o número de Conselhei-
ros Gerais que deve eleger, no mínimo quatro, 
e a maneira de elegê-los. No momento de sua 
eleição, devem ter, no mínimo, dez anos de pro-
fissão perpétua. Seu mandato estende-se de um 
Capítulo Geral ordinário a outro.

525 O Conselho Geral é formado pelo Irmão 
Vigário Geral e pelos Irmãos Conselheiros Ge-
rais.
O Capítulo Geral fixa o número de Conselhei-
ros Gerais que deve eleger, no mínimo quatro, 
e a maneira de elegê-los. No momento de sua 
eleição, devem ter, no mínimo, dez anos de 
profissão perpétua. Seu mandato estende-se de 
um Capítulo Geral ordinário a outro.

137.1 O Irmão Superior Geral reunirá seu Con-
selho pleno pelo menos uma vez ao ano, para 
avaliar a situação do Instituto, definir a política 
de conjunto de seu governo e examinar as ques-
tões prioritárias (cf 137.4). 
137.1 Para a validade das decisões requer-se a 

presença de ao menos 4 membros do Conselho.
136.1 Se for preciso, o Irmão Superior Geral 
pode, com seu Conselho, eleger um ou dois outros 

Conselheiros (cf 137.4.2).

525.1 O Irmão Superior Geral reunirá seu Con-
selho pleno pelo menos uma vez ao ano, para 
avaliar a situação do Instituto, definir a política 
de conjunto e examinar as questões prioritárias. 
Os demais assuntos são tratados em sessões or-
dinárias (cf 526).

525.2 Para a validade das decisões é necessária 
a presença de pelos menos quatro membros do 
Conselho.

525.3 Se for preciso, o Irmão Superior Geral 
pode, com seu Conselho, eleger um ou dois ou-
tros Conselheiros (cf 526.2.1).

525.4 O Irmão Superior Geral, com o seu Con-
selho, define a rumo estratégico para a vida e 
a missão do Instituto e estabelece o número de 
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órgãos internos e entidades jurídicas necessários 
para a animação, coordenação e acompanha-
mento do conjunto das Unidades Administrati-
vas e, sobretudo, os seus responsáveis. (cf 511.3 
e 4; 526.3.13).

O Irmão Superior Geral e seu Conselho 

526 O Irmão Vigário Geral e os Conselheiros 
Gerais são os colaboradores imediatos do Ir-
mão Superior Geral no governo do Instituto. 
Ficam à disposição do Irmão Superior Geral 
para todas as tarefas que lhes confiar. Este os 
consulta sobre os assuntos importantes das 
Províncias e dos Distritos.

O Irmão Superior Geral e seu Conselho

137 O Irmão Vigário Geral e os Conselheiros 
Gerais são os colaboradores imediatos do Ir-
mão Superior Geral no governo do Instituto. 
Ficam à disposição do Irmão Superior Geral 
para todas as tarefas que lhes confiar. Este os 
consulta sobre os assuntos importantes das 
Províncias e dos Distritos.

Deliberações após consulta ao Conselho 

526.1 Casos em que o Irmão Superior Geral deve 
pedir o parecer de seu Conselho:

1 transmitir à Santa Sé o pedido de saída do Ins-
tituto de um professo de votos perpétuos, acom-
panhado de sua opinião pessoal e a do seu Con-
selho (c 691.1);

2 trânsito de um Irmão professo perpétuo para 
outro Instituto (c 684);

3 concessão do indulto de exclaustração por três 

anos no máximo, a um Irmão professo perpétuo 
(c 686); 

137.2 Quando um professo de votos perpétuos 
pede o indulto para sair do Instituto, o Superior 
geral transmitirá o pedido à Santa Sé com seu 
parecer próprio e o de seu Conselho (c 691.1).

5 trânsito de um Irmão professo perpétuo para 
outro Instituto e admissão de um professo perpé-
tuo proveniente de outro Instituto (c 684); 

6 concessão do indulto de exclaustração por três 
anos no máximo, a um Irmão professo perpétuo 
( c 686); 

7 concessão do indulto de saída do Instituto a 
um Irmão professo temporário ( c 688,2); 

4 concessão do indulto de saída do Instituto a 
um Irmão professo temporário (c 688,2); 
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137.3 O Irmão Superior geral não pode agir sem 
o consentimento de seu Conselho para:

526.2 O Irmão Superior geral não pode agir sem 
o consentimento de seu Conselho para:

Deliberações após acordo do Conselho

8 autorização de construções, de empréstimos, 
de compras, de alienação de imóveis e de objetos 
preciosos, que ultrapassem o montante fixado 
para as Províncias, com a licença da Santa Sé, 
quando necessário (c 638,3; cf 512.1: 529.2.20; 
541.8); 

8  readmissão no Instituto (c 690,1; cf 113.9); 1  readmissão no Instituto (c 690,1; cf 421.9); 

2 admissão de um professo perpétuo proveniente 
de outro Instituto (c 684); 

3 autorização a um candidato, em caso particu-
lar e por exceção, para fazer o Noviciado numa 
comunidade do Instituto que não a do Novicia-
do, sob a responsabilidade de um religioso expe-
rimentado que exercerá a função de Mestre dos 
noviços (c 647,2); 

5 trânsito de um Irmão professo perpétuo para 
outro Instituto e admissão de um professo perpé-
tuo proveniente de outro Instituto (c 684); 

4 autorização a um candidato, em caso particu-
lar e por exceção, para fazer o Noviciado numa 
comunidade do Instituto que não a do Novicia-
do, sob a responsabilidade de um religioso expe-
rimentado que exercerá a função de Mestre dos 
noviços (c 647,2); 

9  filiação de uma pessoa ao Instituto; 4  filiação de uma pessoa ao Instituto e, confor-
me o caso, sua revogação;

5  supressão de uma casa, a pedido do Irmão 
Provincial (c 616,1; cf 538.2.10); 

1  supressão de uma casa, a pedido do Irmão 
Provincial (c 616,1; cf 150.2.13); 

6 fundação, transferência e supressão de uma 
casa de noviciado (c 647,1); 

2  fundação, transferência e supressão de uma 
casa de Noviciado (c 647,1); 

7 licença para estabelecer vários Noviciados 
numa mesma Província ou Distrito; 

3  licença para estabelecer vários Noviciados 
numa mesma Província ou Distrito; 

11 autorização de construções, de empréstimos, 
de compras, de alienação de imóveis e de objetos 
preciosos, que ultrapassem o montante fixado 
para as Províncias, com a licença da Santa Sé, 
quando necessário (c 638,3; cf 161.11 e14); 
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12 aprovação das Normas estabelecidas pelo Ca-
pítulo Provincial (cf 151.1.3); 

9 aprovação das Normas estabelecidas pelo Ca-
pítulo Provincial (cf 530.2.3); 

10 a convocação de um Capítulo Geral extraor-
dinário (cf 514);

13 a convocação de um Capítulo Geral extraor-
dinário (cf 138);

14 outros casos que exigiriam o consentimento 
do Conselho conforme o direito universal ou o 
direito particular.

11 outros casos que exigiriam o consentimento 
do Conselho conforme o direito universal ou o 
direito particular (cf 532.3).

Deliberações colegiadas

137.4 Nos casos abaixo relacionados, o Irmão 
Superior geral age colegiadamente com seu Con-
selho e as decisões devem ser tomadas com maio-
ria absoluta dos votos dos presentes:

526.3 Nos casos abaixo relacionados, o Irmão 
Superior geral age colegiadamente com seu 
Conselho e as decisões devem ser tomadas com 
maioria absoluta dos votos dos presentes:

2 eleição do Irmão Vigário Geral e de Conselhei-
ros Gerais, fora do tempo do Capítulo Geral;

1 eleição do Irmão Vigário Geral e de Conselhei-
ros Gerais, fora do tempo do Capítulo Geral;

15 nomeação de Irmãos Provinciais, assim como 
de Superiores de Distritos dependentes do Irmão 
Superior Geral;

2 nomeação de Irmãos Provinciais, assim como 
de Superiores de Distritos dependentes do Irmão 
Superior Geral;

17 prorrogação do mandato de um Superior 
Provincial ou de um Superior de Distrito depen-
dente do Irmão Superior Geral, para um período 
inferior a seis meses.

3 prorrogação do mandato de um Superior Pro-
vincial ou de um Superior de Distrito dependen-
te do Irmão Superior Geral, para um período 
inferior a seis meses;

4 nomeação do Irmão Secretário Geral, do Irmão 
Ecônomo Geral, do Irmão Procurador Geral, do 
Irmão Postulador Geral e dos outros Irmãos de-
signados para os serviços gerais;

5 nomeação dos membros do Conselho interna-

4 nomeação do Secretário Geral, do Ecônomo 
Geral, do Procurador Geral, e de outras pessoas 
adstritas aos serviços gerais;

5 nomeação dos membros do Conselho interna-
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cional de assuntos econômicos e da Comissão 
de assuntos econômicos do Instituto (c 1280; cf 
160.4, 160.5);

cional de assuntos econômicos e da Comissão 
de assuntos econômicos do Instituto (c 1280; cf 
529.2 e 3);

6 designação dos membros previstos para os ór-
gãos e entidades de Governo Geral, segundo suas 
próprias normas, se as dispõem (cf 526.3.13);

7 nomeação dos membros da Comissão Prepara-
tória do Capítulo Geral, da Mesa de verificação 
de poderes dos capitulares e da mesa provisória 
do Capítulo Geral; 

8 aceitação da demissão do Irmão Vigário Ge-
ral, de um Conselheiro Geral e das pessoas no-
meadas, segundo o teor deste artigo 526.3 e des-
tituição das mesmas;

7 nomeação dos membros da comissão prepara-
tória do Capítulo Geral;
8. nomeação dos membros da “mesa” de verifica-
ção dos poderes dos capitulares;
9. nomeação dos membros da “mesa” provisória 
do Capítulo Geral;

3 aceitação da demissão, ou deposição do Irmão 
Vigário Geral ou de um Conselheiro geral;
16. aceitação de demissão, ou deposição dos Ir-
mãos supracitados;

137.5 O Irmão Superior geral age colegiadamen-
te com seu Conselho para a exclusão de um Ir-
mão, segundo as normas do direito canônico (c. 
699).

9 exclusão de um Irmão, segundo as normas do 
Direito Canônico (c 699; cf 426 e 426.1.3 e 4);

1 fundação, modificação ou supressão de Provín-
cias e Distritos (c 581; c 585);

10 fundação, modificação ou supressão de Provín-
cias e Distritos, assim como das Vice províncias e 
das Regiões (c 581; 585; cf 506; 506.1; 507.1);

11 aprovação dos Estatutos civis das Províncias 
e dos Distritos, assim como das Vice províncias e 
das Regiões (cf 511.3);

12 aprovação dos Estatutos civis das Províncias 
e dos Distritos; 

12 aprovação dos Estatutos dos Distritos, das 
Vice províncias, dos agrupamentos de Unidades 
administrativas, assim como das casas que de-

13 aprovação dos Estatutos dos Distritos e dos 
agrupamentos de Províncias, assim como dos 
Estatutos das casas que dependem da Adminis-
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tração Geral; pendem da Administração Geral;

Órgãos de participação e consulta 

527 Além do Conselho Geral, o Irmão Supe-
rior Geral convoca os órgãos de participação e 
consulta que julge oportunos para fomentar a 
corresponsabilidade de todos na vida (marcha) 
do Instituto  (c 632-633; cf 504.2)

13 constituição dos organismos internos e enti-
dades jurídicas para assessorar o Governo Geral 
na animação, acompanhamento, coordenação e 
governo da vida e missão maristas e, segundo o 
caso, aprovação de seus estatutos (cf 525.4);

14 aprovação de normas e regulamentos que for-
marão parte do direito próprio reconhecido pela 
Igreja   (c 587.4; cf 502.1);

15 fixação do montante máximo que uma Pro-
víncia ou Distrito podem gastar sem autoriza-
ção e o aumento desse montante, segundo as in-
dicações da Santa Sé   (cf 512.1);

16 aprovação do orçamento anual do Governo 
Geral (cf 529.4) e do correspondente informe de 
gestão e  financeiro que apresenta cada ano o 
Ecônomo Geral (cf 529.5); 

17 interpretação das decisões capitulares;

18 fixação do lugar e da data do Capítulo Geral;

10 fixação do montante máximo que uma Pro-
víncia ou um Distrito podem gastar sem autori-
zação e aumento desse montante;

11 aprovação do balanço financeiro da Adminis-
tração Geral apresentado cada ano pelo Irmão 
Ecônomo Geral, (cf 160.1);

14 interpretação das decisões capitulares;

6 fixação da data do Capítulo Geral;
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Conferência Geral A Conferência Geral 

137.11. A Conferência geral é uma assembléia 
consultiva composta pelo Irmão Superior geral, 
pelo Irmão Vigário geral, pelos Irmãos Conse-
lheiros gerais, pelos Irmãos Provinciais e, se o 
Estatuto do Distrito o prevê, pelos Irmãos Supe-
riores de Distritos.
O Irmão Superior geral a reúne entre dois Capí-
tulos Gerais. Pode convidar outras pessoas, se o 
julgar oportuno (c 632; c 633,1).
Tem por finalidade:
1 consolidar a unidade do Instituto e permitir 
contatos diretos dos Superiores entre si e com o 
Irmão Superior geral e os membros de seu Con-
selho;
2 estudar as questões de interesse geral e propor 
soluções.

527.1 A Conferência geral é uma assembleia 
consultiva composta pelo Irmão Superior geral, 
pelo Irmão Vigário geral, pelos Irmãos Conse-
lheiros gerais, pelos Irmãos Provinciais e, se o 
Estatuto do Distrito o prevê, pelos Irmãos Supe-
riores de Distritos. 
O Irmão Superior Geral convoca a Conferência 
Geral entre dois Capítulos. Pode convidar, se jul-
ga oportuno, outras pessoas. 
A Conferência Geral é convocada para: 
1 consolidar a unidade do Instituto e permitir 
contatos diretos dos Superiores entre si e com o 
Irmão Superior geral e os membros de seu Con-
selho;
2 estudar as questões de interesse geral e propor 
soluções.

A Assembleia Internacional de Missão 

527.2  A Assembleia Internacional da Missão 
Marista é um órgão consultivo para tratar da 
vida  e missão marista, que são partihadas por 
Irmãos, Leigos e Leigas.
É uma assembleia representativa de todo o Ins-
tituto, na qual participam irmãos, leigos e leigas 
sem distinção e em proporção similar. 
É convocada e presidida pelo Irmão Superior 
Geral, ao menos uma vez durante o seu man-
dato.
A Assembleia Internacional da Missão marista 
tem as seguintes funções:
1 tomar o pulso da missão em seus diferentes con-
textos e partilhar experiências significativas para 
o desenvolvimento da vida e missão marista; 
2 discernir as prioridades de vida e missão ma-
rista para os próximos anos, em sintonia com os 
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apelos da Igreja e dos sinais dos tempos; 
3 propor as orientações  e estratégias de acordo 
com as prioridades.

O Conselho Geral ampliado 

527.3 O Conselho Geral ampliado é uma reu-
nião de todo o Conselho Geral com os Superiores 
provinciais e de Distrito e seus respectivos Con-
selhos, convocados pelo Irmão Superior Geral. 
Se julgar oportuno, pode convidar também ou-
tras pessoas.
A convocação determina as Unidades adminis-
trativas concernidas, seja por tema ou por área 
geográfica. 
Como assembleia consultiva, é um meio para 
acompanhar os Superiores das Unidades ad-
ministrativas e seus Conselhos, conhecer me-
lhor a realidade que atendem e exercitar a 
corresponsabilidade na animação e governo 
do Instituto.

A Administração Geral 

528 O Secretário Geral é o encarregado da Se-
cretaria do Conselho Geral. É o responsável 
pelas atas do Conselho, da correspondência 
oficial em nome do Instituto, das certificações 
e mais documentação institucional, velando 
também por sua correta conservação. Mantém 
estreita relação com os Secretários Provinciais.
Além do Secretário Geral, outros serviços da 
Administração Geral, atende também o Irmão 
Superior Geral e seu Conselho no serviço da 
animação e governo do Instituto.

Serviços gerais

137.8 O Irmão Secretário Geral é o encarregado 
da secretaria do Conselho Geral. É responsável 
pelas atas das sessões do Conselho e pela cor-
respondência oficial em nome do Instituto.

528.1 O Procurador Geral é o representante 137.6 O Irmão Procurador Geral é o representan-
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te acreditado junto à Santa Sé. Passa ao Irmão 
Superior Geral e ao seu Conselho as informações 
da Igreja relativas ao direito dos religiosos.

acreditado junto à Santa Sé. Passa ao Irmão 
Superior Geral e ao seu Conselho as informa-
ções da Igreja relativas ao direito dos religio-
sos.

137.7 O Irmão Postulador Geral é o encarrega-
do das causas de beatificação e de canonização 
do Instituto. Prepara os documentos relativos a 
essas causas e organiza a divulgação de quanto 
pode levá-las a bom termo.

528.2 O Postulador Geral é o encarregado das 
causas de beatificação e de canonização do Ins-
tituto. Prepara os documentos relativos a essas 
causas e organiza a divulgação de quanto pode 
levá-las a bom termo.

528.3 Outras pessoas são encarregadas de servi-
ços ligados à Administração geral, especialmente 
as comissões, os secretariados, os cursos de for-
mação, os arquivos, as estatísticas, as pesquisas 
sobre a história do Instituto, e as comunicações.

137.10 Outras pessoas são encarregadas de servi-
ços ligados à Administração geral, especialmente 
as comissões, os secretariados, os cursos de for-
mação, os arquivos, as estatísticas, as pesquisas 
sobre a história do Instituto, e as comunicações.

160 O Ecônomo Geral é encarregado das finan-
ças da Administração geral. Toma as medidas 
adequadas para a justa aplicação dos recursos 
do Instituto nos limites de seu poder. Exerce 
seu mandato sob a orientação do Irmão Supe-
rior Geral e o controle de seu Conselho. 
Pede aos Irmãos Ecônomos Provinciais lhe for-
neçam os documentos necessários para a ges-
tão dos bens do Instituto.

529 O Ecônomo Geral está encarregado da 
sustentação econômico-financeira do Instituto 
em vistas à vida e missão maristas e, em par-
ticular, das finanças e administração dos bens 
do Governo Geral. Supervisiona a gestão dos 
bens por parte das Unidades administrativas e 
promove a sua coordenção.
Utiliza o seu cargo segundo as orientações do 
Irmão Superior Geral e sujeito ao controle de 
seu Conselho.

137.9 O Irmão Ecônomo geral é o encarrega-
do do serviço das finanças e da administração 
dos bens da Administração geral. Caso o Irmão 
Ecônomo geral não seja Conselheiro geral, será 
chamado ao Conselho quando aí forem tratados 
assuntos econômicos.

160.5 O Irmão Superior Geral nomeia três peri-

529.1 Seu mandato dura três anos e pode ser re-
novado. Se o Ecônomo Geral não for Conselheiro 
Geral, é convocado ao Conselho quando se tra-
ta de assuntos econômicos. Trabalha em equipe, 
contando com a contribuição de outras pessoas e 
profissionais, para oferecer um serviço fraterno 
e competente, fruto de esforços compartilhados.

529.2 O Irmão Superior Geral com seu Conse-
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tos, ou mais, que, com o Irmão Ecônomo Geral, 
constituem a Comissão de Assuntos Econômicos. 
Esta ajuda o Irmão Ecônomo Geral na sua tare-
fa e estuda os pedidos de autorização de caráter 
econômico submetidos ao Irmão Superior geral 
para aprovação. Este, antes de decidir, toma co-
nhecimento das conclusões da referida Comis-
são. (c.1280; cf 137.4.5)

lho, nomeia três ou mais especialistas para que, 
com o Ecônomo Geral, constituam a Comissão 
de Assuntos Econômicos (cf 526.3.5). A CAE 
ajuda ao Administrador Geral em seu trabalho 
e estuda os pedidos de caráter econômico sub-
metidos ao Irmão Superior Geral. Este, antes 
de decidir, consulta os informes da Comissão (c 
1280; cf 526.2.8; 526.3.5).

160.4 O Irmão Superior Geral nomeia um Con-
selho Internacional de Assuntos Econômicos 
de, pelo menos, 4 peritos para ajudar o Irmão 
Ecônomo Geral na aplicação das políticas eco-
nômicas da Administração. O mandato desse 
Conselho tem a mesma duração que o do Irmão 
Ecônomo Geral. O Irmão Ecônomo Geral será o 
presidente. Tão freqüentes quanto necessárias, 
as reuniões desse Conselho devem realizar-se ao 
menos uma vez por ano. (c 1280; cf 137.4.5)

529.3 O Irmão Superior Geral com seu Conselho, 
nomeia um Conselho Internacional de Assuntos 
Econômicos composto de quatro especialistas, 
pelo menos, para ajudar ao Ecônomo Geral na 
aplicação da política econômica e financeira do 
Instituto (c 1280; cf 526.3.5). 

160.6 Antes do início do ano contábil, o Irmão 
Ecônomo Geral, com o auxílio da Comissão para 
os Assuntos Econômicos, estabelece o orçamento 
provisório da Administração Geral. Ele o subme-
te ao Irmão Superior Geral e ao seu Conselho, 
para aprovação.

529.4 Antes do início do ano contábil, o Ecôno-
mo Geral, com a ajuda das Comissões Econô-
micas, e elabora o orçamento provisório do Go-
verno Geral e o submete à aprovação do Irmão 
Superior Geral com seu Conselho (cf 526.3.16).

529.5 No término do exercício anual, o Ecô-
nomo Geral apresenta os informes de gestão 
e financeiro do Governo Geral e os submete à 
aprovação do Irmão Superior Geral com seu 
Conselho (cf 526.3.16).

160.1. Cada ano, o Ir. Ecônomo Geral apresenta 
o balanço financeiro da Administração Geral ao 
Ir. Superior Geral, para aprovação.

529.6 Anualmente, ou a cada três anos, o Irmão 
Superior Geral tem a responsabilidade de solici-
tar uma auditoria externa das contas do Gover-
no Geral.
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160.3 Se algumas situações nas Províncias ou 
nos Distritos o exigirem, o Ir. Ecônomo Geral 
pode pedir uma cópia em Cartório dos títulos de 
propriedade do Instituto (cf 161.6).

529.7 O Economo Geral pede extrato notarial 
dos títulos de propriedade do Instituto se crê 
oportuno e ante circustâncias especiais das Pro-
víncias ou dos Distritos ou de suas entidades co-
muns (cf 541.6). 

160 Pede aos Irmãos Ecônomos Provinciais lhe 
forneçam os documentos necessários para a ges-
tão dos bens do Instituto.

529.8 O Ecônomo Geral pede aos Ecônomos 
provinciais os documentos necessários para su-
pervisionar a gestão dos bens do Instituto, espe-
cilamente o informe econômico e financeiro da 
Província no formato estabelecido para tal fim 
(cf 541.5). 

160.1 Ao mesmo tempo, apresenta informações 
concernentes à situação financeira das Pro-
víncias e dos Distritos do Instituto (c. 636,2; cf 
137.4.11).

529.9 Anualmente, o Ecônomo Geral apresenta 
ao Irmão Superior Geral e seu Conselho, infor-
mação referente à situação econômica das Pro-
víncias e dos Distritos (c 636,2).

529.10 O Ecônomo Geral tem o direito de audi-
tar as contas das Províncias, Distritos, obras e 
comunidades.

160.2 O Irmão Ecônomo Geral tem o direito de 
verificar as contas das Províncias, dos Distritos, 
das comunidades e das obras. 

O GOVERNO PROVINCIAL GOVERNO PROVINCIAL

O Capítulo Provincial O Capítulo Provincial

151 O Capítulo Provincial é uma assembléia 
representativa de toda a Província. Exprime a 
participação de todos os Irmãos em seu gover-
no. Deve reunir-se por ocasião da posse do Ir-
mão Provincial. É convocado e presidido pelo 
Irmão Provincial.
Constitui-se numa autoridade extraordinária 
em nível provincial. Os Estatutos mencionam 
os casos em que seu desempenho é de ordem 
deliberativa ou consultiva.

530 O Capítulo Provincial é uma assembleia 
representativa de toda a Província. Exprime a 
participação de todos os Irmãos em seu gover-
no. Deve reunir-se por ocasião da posse do Ir-
mão Provincial. É convocado e presidido pelo 
Irmão Provincial.
Constitui-se numa autoridade extraordinária 
em nível provincial. Os Estatutos mencionam 
os casos em que seu desempenho é de ordem 
deliberativa ou consultiva.
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151.4 O Capítulo Provincial é composto por 
membros de direito e membros eleitos. Entre os 
primeiros devem figurar o Irmão Provincial em 
fim de mandato e o Irmão Provincial nomeado.
Pode compreender também outros membros de 
direito, cujo total será inferior ao dos eleitos. Os 
Conselheiros recém eleitos tornam-se capitulares 
se já não o forem.

530.1 O Capítulo Provincial é composto por 
membros de direito e membros eleitos. Entre os 
primeiros devem figurar o Irmão Provincial em 
fim de mandato e o Irmão Provincial nomeado.
Pode compreender também outros membros de 
direito, cujo total será inferior ao dos eleitos. Os 
Conselheiros recém-eleitos tornam-se capitula-
res se já não o forem.

151.1 O Capítulo Provincial tem caráter delibe-
rativo para:

1 fazer seu próprio Regimento;

2 fixar o número de Conselheiros Provinciais e 
elegê-los;

3 estabelecer as Normas da Província que de-
verão ser aprovadas pelo Irmão Superior Geral 
com o consentimento de seu Conselho (cf 29.7; 
29.11; 50.1; 56.1; 60.4; 61.3);

151.3 A composição do Capítulo Provincial é fi-
xada por seu Regimento.

530.2 O Capítulo Provincial tem caráter delibe-
rativo para:

1 fazer seu próprio Regimento;

2 fixar o número de Conselheiros Provinciais e 
elegê-los;

3 estabelecer as Normas da Província que de-
verão ser aprovadas pelo Irmão Superior Geral 
com o consentimento de seu Conselho (cf 213.7 e 
11; 304.3; 305.1; 307.3 e 4; 309.1; 542.6; 542.7.6; 
543.1; 544; 545.1);

4 determinar, em seu próprio Regulamento, a 
composição do (seguinte) Capítulo Provincial, 
respeitando o estabelecido em 530.1.

530.3 O Capítulo Provincial funciona em cará-
ter consultivo quando estuda assuntos gerais da 
Província, e sugere as linhas mestras de atuação, 
segundo a situação da Província, as necessida-
des da Igreja local e as diretrizes do Capítulo 
Geral (cf 321.1; 538.2.7).

151.2 O Capítulo Provincial tem caráter con-
sultivo, quando estuda assuntos gerais relativos 
à Província. Sugere as grandes linhas de orien-
tação a seguir, levando em conta a situação da 
Província, os apelos da Igreja local e as diretrizes 
do Capítulo Geral (cf 85.1; 88.5).

151.5 O Irmão Provincial cujo mandato termi-
na, com seu Conselho, organiza as eleições dos 
membros do Capítulo, convoca-o e preside-lhe a 
abertura. Depois da posse do novo Irmão Pro-
vincial, procede-se à eleição dos membros de seu 

530.4 O Irmão Provincial cujo mandato ter-
mina, com seu Conselho, organiza as eleições 
dos membros do Capítulo, convoca-o e presi-
de-lhe a abertura. Depois da posse do novo 
Irmão Provincial, procede-se à eleição dos 
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Conselho e ao exame dos assuntos regularmente 
constantes da ordem do dia.

membros de seu Conselho e ao exame dos as-
suntos regularmente constantes da ordem do 
dia.

151.6 Os relatórios do Capítulo provincial são 
mandados ao Irmão Superior Geral.

530.5 Os relatórios do Capítulo provincial são 
mandados ao Irmão Superior Geral.

151.7 Um resumo do Capítulo Provincial será 
mandado aos Irmãos da Província. As decisões 
entram em vigor na data fixada pelo Capítulo.

530.6 Um resumo do Capítulo Provincial será 
mandado aos Irmãos da Província. As decisões 
entram em vigor na data fixada pelo Capítulo.

151.8 Se, temporariamente, a Província não 
pode reunir um Capítulo, o Irmão 
Provincial informa o Irmão Superior Geral que 
indicará como eleger os Conselheiros provinciais. 
Durante esse tempo, os poderes que são da com-
petência do Capítulo Provincial passam ao Ir-
mão Provincial e seu Conselho.

530.7 Se, temporariamente, a Província não 
pode reunir um Capítulo, o Irmão 
Provincial informa o Irmão Superior Geral que 
indicará como eleger os Conselheiros provin-
ciais. Durante esse tempo, os poderes que são da 
competência do Capítulo Provincial passam ao 
Irmão Provincial e seu Conselho.

O Superior Provincial O Irmão Provincial 

143 O Irmão Provincial governa com a ajuda 
de seu Conselho. É o primeiro responsável pela 
animação espiritual e apostólica da província e 
pela administração dos bens. Mantém a união 
entre os Irmãos e coordena suas atividades. 
Exerce autoridade direta sobre todos os Irmãos 
e as casas da Província.

531 O Irmão Provincial governa a Província 
com a ajuda de seu Conselho; acima de tudo, 
animador da vida religiosa e da missão dos Ir-
mãos, promovendo a renovação, sempre neces-
sária. Mantém a união entre os Irmãos e coor-
dena suas atividades. Tem também o cuidado 
pastoral dos leigos e leigas comprometidos na 
vida e missão marista. Em união com o Irmão 
Superior Geral, zela pela fidelidade à missão e, 
em sintonia com esta, é o primeiro responsá-
vel pela administração dos bens na Província. 
Exerce autoridade direta sobre todos os Irmãos 
e casas da Província. 

531.1 O Irmão Provincial dá uma missão a cada 143.2 O Irmão Provincial confia uma missão a 
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cada Irmão de sua Província. Forma as comuni-
dades levando em conta, tanto quanto possível, 
as aptidões e a situação de cada Irmão.

Irmão da Província. Organiza as comunidades 
levando em consideração, na medida do possí-
vel, critérios de vitalidade, assim como as apti-
dões e a situação de cada Irmão.
Para tanto, pode também contar com algum lei-
go ou leiga marista, que deseja viver em comu-
nidade por um tempo.

531.2 Para facilitar o governo da Província, o Ir-
mão Provincial pode, quando útil, reunir casas e 
obras num único Setor, com estatuto particular, 
se necessário for.

143.3 Para facilitar o governo da Província, o Ir-
mão Provincial pode, quando útil, reunir casas e 
obras num único Setor, com estatuto particular, 
se necessário for.

143.4 A transferência temporária de um Irmão 
de uma Província para outra faz-se por acordo 
escrito entre os respectivos Provinciais. A trans-
ferência definitiva de um Irmão deve ser confir-
mada pelo Irmão Superior Geral.

531.3 A transferência temporária de um Irmão 
de uma Província para outra faz-se por acordo 
escrito entre os respectivos Provinciais. A trans-
ferência definitiva de um Irmão deve ser confir-
mada pelo Irmão Superior Geral.

161.8 O Irmão Provincial cuida de inscrever os 
Irmãos no Instituto de Previdência Social, con-
forme as necessidades e as circunstâncias do país.

531.4 O Irmão Provincial, em comformidade 
com as necessidades e circunstâncias do país, fa-
ciitará aos Irãos os seguros pertinentes.

143.5 Excepcionalmente, em casos urgentes, o 
Irmão Provincial pode autorizar pessoalmente 
uma despesa não superior a 10% da quantia au-
torizada para a Província.

531.5 Excepcionalmente, em casos urgentes, o 
Irmão Provincial pode autorizar pessoalmente 
uma despesa não superior a 10% da quantia au-
torizada para a Província.

144 O Irmão Provincial é nomeado, por três 
anos, pelo Irmão Superior Geral e seu Conselho, 
após consulta a todos os Irmãos da província. No 
momento de sua nomeação, deve ter no mínimo 
dez anos de profissão perpétua. Pode ser recon-
duzido ao cargo. Só em caso excepcional pode ser 
nomeado para um terceiro triênio..

532 O Irmão Provincial é nomeado, por três 
anos, pelo Irmão Superior Geral e seu Conse-
lho, após consulta a todos os Irmãos da pro-
víncia. No momento de sua nomeação, deve 
ter no mínimo dez anos de profissão perpétua. 
Pode ser reconduzido ao cargo. Só em caso ex-
cepcional pode ser nomeado para um terceiro 
triênio.

532.1 A consulta para a sua nomeação é feita 144.1 A consulta para a sua nomeação é feita 
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conforme o método determinado pelo Irmão Su-
perior Geral, após entendimento com o Irmão 
Provincial e seu Conselho (cf 137.4.15).

conforme o método determinado pelo Irmão Su-
perior Geral, após entendimento com o Irmão 
Provincial e seu Conselho (cf 526.3.2).

144.2 Por exceção e por justas razões, uma Pro-
víncia, com a aprovação do Irmão Superior Ge-
ral, pode proceder à eleição do Irmão Provincial. 
Para a validade, essa eleição deve ser confirmada 
pelo Irmão Superior Geral (c 625,3).

532.2 Por exceção e por justas razões, uma Pro-
víncia, com a aprovação do Irmão Superior Ge-
ral, pode proceder à eleição do Irmão Provincial. 
Para a validade, essa eleição deve ser confirma-
da pelo Irmão Superior Geral (c 625,3).

143.7 Nas Províncias onde a animação e o gover-
no necessitem da assistência de outros superiores 
maiores, o Irmão Superior Geral, com o consen-
timento de seu Conselho (cf137.3.14), pode auto-
rizar a nomeação de Irmãos para esse efeito e o 
processo pelo qual serão designados, a pedido do 
Irmão Provincial.

532.3 Nas Províncias onde a animação e o go-
verno necessitem da assistência de outros supe-
riores maiores, o Irmão Superior Geral, com o 
consentimento de seu Conselho (cf 526.2.11), 
pode autorizar a nomeação de Irmãos para esse 
efeito e o processo pelo qual serão designados, a 
pedido do Irmão Provincial (cf. 507.1; 538.3.3).

145 O Irmão Provincial visita os Irmãos e as ca-
sas da Província, pessoalmente ou por seu dele-
gado, ao menos uma vez por ano.

533 O Irmão Provincial visita os Irmãos e as ca-
sas da Província, pessoalmente ou por seu dele-
gado, ao menos uma vez por ano.

145.1 Na oportunidade da visita anual às co-
munidades, o Irmão Provincial, ou seu delega-
do, avalia com os Irmãos a qualidade da vida 
religiosa e apostólica de cada um. Reserva, para 
cada Irmão, um tempo para entrevista pessoal.

533.1. Na oportunidade da visita anual às co-
munidades, o Irmão Provincial, ou seu delega-
do, avalia com os Irmãos a qualidade da vida 
religiosa e apostólica de cada um. Reserva, para 
cada Irmão, um tempo para um diálogo pessoal

145.2 O Irmão Provincial pode dispensar tem-
porariamente um Irmão ou uma comunidade de 
sua Província de pontos particulares, de ordem 
disciplinar, das Constituições.

533.2 O Irmão Provincial pode dispensar tem-
porariamente um Irmão ou uma comunidade 
de sua Província de pontos particulares, de or-
dem disciplinar, das Constituições.

146 Ele próprio, ou seu delegado, recebe os vo-
tos dos Irmãos da Província, em nome do Ir-
mão Superior Geral.

534 Ele próprio, ou seu delegado, recebe os vo-
tos dos Irmãos da Província, em nome do Ir-
mão Superior Geral.
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147 Autoriza os pregadores em nossas casas e 
toda publicação de Irmãos referente à religião 
e à moral.

535. Autoriza os pregadores em nossas casas e 
toda publicação de Irmãos referente à religião 
e à moral.

O Conselho Provincial O Conselho Provincial

148 O Conselho Provincial é um grupo de Ir-
mãos que, com o Irmão Provincial, forma na 
Província o organismo de reflexão, consulta e 
decisão. Ajuda o Irmão Provincial no governo, 
na animação espiritual e apostólica dos Irmãos 
e na administração dos bens.

536 O Conselho Provincial está formado por 
um grupo de Irmãos que, com o Irmão Pro-
vincial, constitui o órgão de reflexão, consulta 
e decisão da Província. Ajuda ao Irmão Pro-
vincial no governo e administração dos bens; 
presta especial atenção à animação espiritual e 
apostólica dos Irmãos e cuidado pastoral das 
pessoas comprometidas na vida e missão ma-
rista.

536.1 O Irmão Provincial e seu Conselho defi-
nem a direção estratégica para a vida e a missão 
da Província, em comunhão com o Instituto  (cf 
538.2.7).

537 Os Conselheiros Provinciais são eleitos 
pelo Capítulo Provincial. Devem ser professos 
perpétuos. Seu mandato termina com o do Su-
perior, de quem formam o Conselho.

149 Os Conselheiros Provinciais são eleitos 
pelo Capítulo Provincial. Devem ser professos 
perpétuos. Seu mandato termina com o do Su-
perior, de quem formam o Conselho.

149.1 O Conselho Provincial é composto de pelo 
menos quatro Irmãos. Entre eles, o Irmão Pro-
vincial escolhe o Vice-Provincial, que o substitui 
eventualmente.

537.1 O Conselho Provincial é composto de pelo 
menos quatro Irmãos. Entre eles, o Irmão Pro-
vincial escolhe o Vice-Provincial, que o substitui 
eventualmente.

149.2 O Irmão Provincial convoca seu Conselho, 
normalmente, uma vez por mês, ou, pelo menos, 
seis vezes no decorrer do ano. As questões a tra-
tar são mandadas aos Conselheiros, sempre que 

537.2 O Irmão Provincial convoca seu Conselho 
pelo menos, seis vezes no decorrer do ano. As 
questões a tratar são mandadas aos Conselhei-
ros, sempre que possível alguns dias antes da re-
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possível alguns dias antes da reunião. As atas são 
passadas num registro, aprovadas e assinadas por 
todos. Para a validade das decisões, o número de 
Conselheiros presentes deve atingir, pelo menos, a 
maioria absoluta dos membros do Conselho.

união. As atas são passadas num registro, apro-
vadas e assinadas por todos. Para a validade das 
decisões, o número de Conselheiros presentes 
deve atingir, pelo menos, a maioria absoluta dos 
membros do Conselho.

149.3 O Irmão Ecônomo Provincial, se não for 
Conselheiro, será convocado sempre que o Con-
selho tratar de assuntos financeiros. Ocasional-
mente, outros Irmãos podem ser convidados 
para o Conselho, mas sem direito a voto.

537.3 Podem, eventualmente, ser convidados ao 
Conselho outras pessoas, especialmente os res-
ponsáveis por serviços provinciais, entretanto, 
sem direito a voto.

149.4 As Províncias podem ter organismos inte-
grados por Irmãos e leigos encarregados de re-
fletir, de consultar e de decidir sobre as questões 
ligadas às obras. O Irmão Provincial e seu Con-
selho determinam como criar esses organismos e 
qual é a extensão de seu poder de decisão

537.4 As Províncias podem criar organismos in-
ternos e entidades jurídicas, integrados por Ir-
mãos, leigos e leigas, encarregados da reflexão, 
consulta e decisão sobre as questões relaciona-
das com as obras. O Irmão Provincial com seu 
Conselho determina como criar tais organismos 
e entidades, e o alcance de seu poder de decisão 
(cf 511.3 y 4; 538.2.11 y 12).   Se necessário, sub-
metem os estatutos à aprovação do Irmão Supe-
rior Geral com seu Conselho (cf 526.3.11).

O Irmão Provincial e seu Conselho O Irmão Provincial e seu Conselho

150 O Irmão Provincial consulta seu Conselho 
para os assuntos importantes da Província, das 
comunidades e das obras.

538 O Irmão Provincial consulta o seu Conse-
lho nos assuntos importantes da Província, das 
comunidades e das obras. 

Deliberações após consulta ao Conselho 

150.1 O Irmão Provincial deve solicitar o parecer 
de seu Conselho para:

538.1 O Irmão Provincial deve pedir o parecer 
de seu Conselho para: 

5 convocar a Assembléia Provincial 1 convocar a Assembleia Provincial 
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3 prorrogar o tempo de provação para um noviço 
(c 653,2);

2 prolongar o tempo de provação para um No-
viço (c 653,2);

2 recusar um candidato à profissão (c 689,1); 3 recusar a profissão a um candidato (c 
689,1);

6 iniciar o processo de exclusão de um Irmão, de 
acordo com o direito canônico; (c 697).

4 iniciar o procedimento de exclusão  de un Ir-
mão, conforme as normas do Direito Canônico  
(c 697; cf 426.1.1).

4 determinar o processo para autorizar um Ir-
mão a renunciar a seu patrimônio (c 668,4);

5 iniciar e processo com o qual se autoriza a um 
Irmão renunciar ao seu patrimônio (c 668,4);

1 autorizar um Irmão a emitir o voto de Estabili-
dade, autorização que deve ser confirmada pelo 
Irmão Superior Geral;

6 autorizar a um Irmão a emitir o voto de  esta-
bilidade, autorização que deve  ser confirmada 
pelo Irmão Superior Geral (cf 423.1).

Deliberações após acordo do Conselho 

150.2 O Irmão Provincial não pode agir sem o 
consentimento de seu Conselho para:

1 admitir à profissão temporária e perpétua, 
com a aprovação do Irmão Superior Geral (c 
656,3); 

538.2 O Irmão Provincial não pode agir sem o 
consentimento de seu Conselho para:

1 admitir à profissão perpétua, admissão que 
requer  também aprovação do Irmão Superior 
Geral (c 656,3);

2 dar a um Irmão permissão de ausência prolon-
gada (c 665, 1; cf 61.1);

2 conceder permissão de ausência prolongada a 
um Irmão (c 665,1; cf 308.1);

3 pedir ao Irmão Superior geral a exclusão de 
um Irmão, de acordo com o direito canônico; (c 
697);

3 pedir ao Irmão Superior Geral a exclusão de 
um Irmão, conforme às Normas do Dirieto Ca-
nônico (c 697; cf 426.1.2);

4 submeter à aprovação do Irmão Superior Geral 
a filiação de um membro ao Instituto;

4 aprovar a filiação de alguém à  Província ou 
propor ao Irmão Superior Geral a filiação de al-
guém ao Instituto (cf 526.2.4);
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5 acolher, no âmbito provincial, compromisos 
pessoais a rspeito da espiritualidade e missão 
marista, que leigos e leigas livremente solicitam 
contrair por um tempo determinado. 

6 prévio pedido, reconhecimento em âmbito pro-
vincial, de alguma associação de leigos, como 
uma expressão do carisma de São Marcelino 
Champagnat e, conforme o caso, sua revogação;

7 elaborar os diferentes planos da  Província e 
determinar as prioriddes, segundo as orienta-
ções do Capítulo Provincial (cf 216.1; 321.1; 
327.3; 402.1; 405.1; 530.3);

8 aprovar o Projeto de Comunitário de Vida das co-
munidadades ou o seu  equivalente (cf 305.1; 530.2.3);

9 fundar uma casa, com o consentimento escrito 
do Bispo diocesano (c 609,1);

10 propor ao Irmão Superior Geral a supressão 
de uma casa, depois de haver consultado o Bispo 
diocesano (c 616,1);

11 criação de organismos internos, aos quais fa-
çam parte Irmãos, Leigos e Leigas encarregados 
da reflexão, consulta e decisão sobre questões re-
lacionadas com as obras (cf 537.4);

12 constituição de entidades jurídicas que repre-
sentam a Província, ou se vinculam a ela, para 
a animação, gestão e governo da missão marista 
(cf 511.3; 537.4) e somente submeter seus esta-
tutos à aprovação do Irmão Superior Geral com 
seu Conselho (cf 526.3.11).

6 elaborar os diversos planos da Província e de-
finir as prioridades, segundo as orientações da-
das pelo Capítulo Provincial (cf 34.1; 85.1; 88.3; 
94.1; 95.1);

7 aprovar o projeto de vida das comunidades;

12 fundar uma casa, com o consentimento escri-
to do Bispo diocesano (c 609,1);

13 propor ao Irmão Superior Geral a supressão 
de uma casa, após consulta ao Bispo diocesano 
(c 616,1);

13 estabelecer o estatuto de un Distrito ou Vice 19 estabelecer o Estatuto de um Distrito (cf 
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província (cf 507.1; 508.1), e submetê-lo à apro-
vação do Irmão Superior Geral com seu Conse-
lho (cf 526.3.12)

127.1);

14 estabelecer, se for o caso, o estatuto de um 
Setor (cf 531.3) ou de uma casa, quando várias 
comunidades vivem nele; 

20 aprovar, se necessário, o Estatuto de um Setor 
ou o estatuto civil de uma obra ou de um conjun-
to de obras. (cf143.3; 155.1).
15. estabelecer um Estatuto, quando várias co-
munidades moram na mesma casa, se a situação 
o exigir;

15 aprovar, se for o caso, o estatuto civil de uma 
obra ou um conjunto de obras (cf 511.3)

20 aprovar, se necessário, o Estatuto de um Setor 
ou o estatuto civil de uma obra ou de um conjun-
to de obras. (cf143.3; 155.1).

16 promulgar normas propostas pelo Capítu-
lo Provincial (cf 530.3), não  contempladas 
nas  Normas da Província (cf 530.2.3); e outras 
orientações e regulamentos que formam par-
te do direito próprio reconhecido pela Igreja (c 
587.4; cf 502.1);

17 determinar, quando seja necessário, as atri-
buições do Diretor de uma obra , de seu Conse-
lho e dos demais responsáveis da mesma; 

16 determinar, se necessário, as atribuições do 
Diretor de uma obra, de seu Conselho e de ou-
tros  responsáveis;

18 estabelecer ou modificar o contrato com os 
fundadores de uma obra (cf 509.2);

14 celebrar ou modificar contratos com os funda-
dores de uma obra (cf162.5);

17 contratar um leigo para administrar uma 
obra do Instituto ou para verificar os relatórios 
financeiros;

19 contratar um gestor leigo, que administre una 
obra do Instituto ou para verificar os informes 
financeiros; 

8 alienar ou adquirir bens imóveis, autorizar 
qualquer construção ou reforma, empréstimos 
(tomados ou concedidos), cujo montante não ul-
trapasse a quantia autorizada para a Província. 
Se o montante ultrapassar a soma autorizada, 

20 alienar ou adquirir bens imóveis, autorizar 
qualquer construção ou reforma, empréstimos (to-
mados ou concedidos), cujo montante não ultra-
passe a quantia autorizada para a Província. Se o 
montante ultrapassar a soma autorizada, será ne-
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será necessária a aprovação do Irmão Superior 
Geral é necessária (cf 152.6.5; 161.14; 161.15);

cessária a aprovação do Irmão Superior Geral e seu 
Conselho é necessária (cf 512.1; 526.2.8; 542.7.5);

9 aprovar orçamentos e relatórios financeiros da 
Província, das casas e das obras (cf 161.3; 161.4), 
bem como o controle, os métodos e os procedi-
mentos que devem ser utilizados nas transações 
financeiras (cf 157.1);

21 aprovar os orçamentos e informes financeiros 
da Províncias, das comunidades e das obras (cf 
509.1; 541.4 y 5; 542.7.3; ), bem como o cron-
trole, os métodos e procedimentos que se de-
vem usar nas transações financeiras (cf 512.2; 
541.11);

22 autorizar viagens longas e estadias no ex-
terior, conforme as Nomas da Província (cf 
213.11);

11 autorizar viagens longas e estadas fora do país, 
conforme as Normas da Província (cf 29.11);

10 aplicar, após entendimento com o Irmão Su-
perior Geral, certas Normas da Província relati-
vas ao modo de viver a pobreza, segundo o cos-
tume do país (cf 29.11);

23 aplicar, após entendimento com o Irmão Su-
perior Geral, certas Normas da Província relati-
vas ao modo de viver a pobreza, segundo o cos-
tume do país (cf 213.11);

18 fixar a data de abertura do Capítulo Provin-
cial;

24 fixar o lugar e a data da abertura do Capítulo 
Provincial; 

Deliberações colegiadas 

150.3 O Irmão Provincial age colegiadamente 
com seu Conselho para:

538.3 O Irmão Provincial age colegiadamente 
com o seu Conselho:

1 eleição de Conselheiros provinciais fora do 
tempo do Capítulo provincial para completar o 
número fixado por este último (cf151.1.2);

1 eleição de Conselheiros provinciais fora do 
tempo do Capítulo provincial para completar o 
número fixado por este último (cf 530.2.2);

3 nomeação, após consulta aos Irmãos, de um 
Superior de Distrito ou de um Responsável de 
Setor;

2 nomeação, depois de consulta aos Irmãos, de 
um Superior de Distrito ou de um Responsável 
de Setor (cf 538.2.13 y 14);

3 nomeação de um Vigário provincial como 
Conselheiro Provincial, se o Conselho Provincial 
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julga oportuno (cf 507.1; 532.3);

4 nomeação dos Superiores locais, do Mestre dos 
Noviços, dos Diretores de Centros de Formação, 
do Ecônomo Provincial, dos Diretores e Ecôno-
mos de obras e dos Ecônomos locais;

4 nomeação do Ecônomo Provincial, Secretário 
Provincial, Mestre de Noviços, Diretores de cen-
tros de formação, Animadores e Ecônomos de 
comunidade, e Diretores e Ecônomos de obras. 

150.2.5 nomear os membros da comissão para os 
assuntos econômicos da Província (Cf 161.2);

5 nomeação dos membros da Comissão de Ass-
suntos Econômicos da Província (cf 541.2) e de-
signação das pessos que compõem os diferentes 
organismos e entidades, de cordo com seus esta-
tutos, se os têm  (cf 538.2.11 e 12);

2 aceitação da demissão, ou a deposição de Con-
selheiros Provinciais, por razões graves;
5 aceitação da demissão, ou a destituição, por ra-
zões graves, de um dos Irmãos acima nomeados.

6 aceitação da demissão, ou destituição, por ra-
zões graves, dos Conselheiros Provinciais ou das 
pessoas nomeadas segundo o teor deste artigo 
538.3.

Órgãos de participação e consulta 

539 Além do Conselho Provincial, o Irmão 
Provincial convoca os órgãos de participação 
e consulta que julga oportunos para fomentar 
a corresponsabilidade de todos no andamento 
da Província  (c 632-633; cf 504.2).

A Assembleia ProvincialAssembléia Provincial

151.9 O Irmão Provincial pode convocar uma 
Assembléia Provincial. É uma reunião aberta a 
todos os Irmãos, para favorecer contatos entre si 
e entre as comunidades, e suscitar o interesse de 
todos pelo exame dos assuntos importantes que 
dizem respeito à Província. Essa Assembléia, que 
é consultiva, não substitui o Capítulo provincial. 

539.1 O Irmão Provincial pode convocar uma 
Assembleia Provincial. É uma reunião aberta a 
todos os Irmãos, para favorecer contatos entre si 
e entre as comunidades, e suscitar o interesse de 
todos pelo exame dos assuntos importantes que 
dizem respeito à Província. Essa Assembleia, que 
é consultiva, não substitui o Capítulo provincial.
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O Irmão Provincial pode convidar também ou-
tras pessoas. (c 632; 633,1; cf 150.1.5).

O Irmão Provincial pode convidar também ou-
tras pesoas, especialmente leigos e leigas com-
prometidos com a vida e a missão marista” (c 
632; 633,1; cf 538.1.1).

O Conselho Provincial ampliado 

539.2 O Conselho Provincial ampliado é uma 
reunião do Conselho Provincial completo com 
as equipes, comissões, comunidades, grupos ou 
pessoas convocadas pelo Irmão Provincial, de 
acordo com os assuntos a serem tratados.
Como assembleia consultiva, é um meio para 
conhecer melhor a realidade da Província em 
seus vários âmbitos e para exercitar a correspon-
sabilidade na sua animação e governo.

A administração Provincial 

143.6 O Irmão Provincial terá o apoio de uma 
Secretaria provincial, para a gestão e a conser-
vação dos documentos da Província (cf 113.8, 
149.2, 151.1.3, 151.6, 155.2). Essa Secretaria 
mantém relação freqüente com o Irmão Secre-
tário geral. Garante a boa organização dos ar-
quivos e o envio, em tempo hábil, dos diversos 
documentos solicitados pela Administração 
geral.

540 O Secretário Provincial assessora o Irmão 
Provincial na correspondência oficial e na ges-
tão, certificação e guarda da documentação 
da Província, conjuntamente com o Ecônomo 
Provincial (cf 541.6). Mantém íntima colabo-
ração com o Irmão Secretário Geral e cuida 
para que se enviem, no momento oportuno, os 
vários documentos que a Administração Geral 
solicita (cf 538.3.4).
Além do Secretário Geral, outros serviços au-
xiliam o Irmão Provincial e seu Conselho no 
serviço de animação e governo da Província.

143.1 Para cumprir sua missão, o Irmão Provin-
cial cerca-se de colaboradores. Quando necessá-
rio, organiza comissões encarregadas da anima-
ção e da coordenação das diversas atividades.

540.1 O Irmão Provincial se assessora de ccola-
boradores que o ajudem a cumprir sua missão. 
Se for necessário cria comissões para a anima-
ção e coordenção das diversas atividades. 

541 O Ecônomo Provincial é nomeado pelo Ir-161 O Irmão Ecônomo Provincial é nomea-
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do pelo Irmão Provincial, por tempo deter-
minado. Deve ser professo perpétuo. Ad-
ministra os bens da Província e exerce sua 
função sob a dependência do Irmão Provin-
cial e de seu Conselho. Orienta os Irmãos 
Ecônomos locais e os outros administrado-
res, na busca de uma gerência unificada da 
província.

mão Provincial e seu Conselho para um tempo 
determinado; administra os bens da Província 
e exerce sua função segundo as orientações do 
Irmão Provincial e seu Conselho. Orienta os 
ecônomos de comunidade e os demais ecôno-
mos, para conseguir uma gestão unificada na 
Província.

161.1 O mandato do Irmão Ecônomo Provincial 
é de três anos. Pode ser renovado duas vezes con-
secutivas.
149.3. O Irmão Ecônomo Provincial, se não for 
Conselheiro, será convocado sempre que o Con-
selho tratar de assuntos financeiros. Ocasional-
mente, outros Irmãos podem ser convidados 
para o Conselho, mas sem direito a voto.

541.1 O seu mandato dura três anos e pode ser 
renovado. Se o ecônomo Provincial não é Con-
selheiro Provincial, será chamado ao Conselho 
quando se tratam de assuntos econômicos. Tra-
balha em equipe, contando com a contribuição 
de outras pessoas e profissionais, para oferecer 
um serviço fraterno e competente, fruto de esfor-
ços compartilhados.

161.2 O Irmão Provincial nomeia um Conse-
lheiro Provincial e ao menos duas outras pessoas 
competentes que, com o Irmão Ecônomo Pro-
vincial, constituem a comissão para os assuntos 
econômicos da Província. Leva em consideração 
as observações ou recomendações da comissão (c 
1280; cf 150.2.5).

541.2 O Irmão Provincial com seu Conselho 
nomeia um Conselheiro Provincial e ao menos 
duas outras pessoas competentes que, com o Ecô-
nomo Provincial, constituem a comissão para 
os assuntos econômicos da Província. Leva em 
consideração as observações ou recomendações 
da comissão  (c 1280; cf 538.2.20 e 21; 538.3.5).

161.16 Profissionais externos podem ser nomea-
dos para ajudar o Irmão Ecônomo Provincial a 
desempenhar sua função.
Para um melhor funcionamento do escritório do 
Ecônomo Provincial, é importante que o papel e 
as expectativas de todas as pessoas implicadas 
sejam claramente definidos para assegurar uma 
estreita colaboração entre o Irmão Provincial e o 
escritório do Ecônomo Provincial.

541.3 Profissiionais externos podem ser nomea-
dos para ajudar o Ecônomo Provincial a desem-
penhar sua função.Para um bom funcionamen-
to do Economato Provincial, é importante que 
o papel e as expectativas de todas as pessoas 
implicadas sejam claramente definidos para as-
segurar uma estreita colaboração entre o Irmão 
Provincial e o Economato Provincial.  (cf 513.2).

161.3 Antes do início do ano contábil, o Irmão 
Ecônomo Provincial, com a ajuda da comissão 

541.4 Antes de iniciar o ano cantábil, o Ecônomo 
Provincial, ajudado pela Comissão de Assuntos 
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para assuntos econômicos, estabelece a previsão 
orçamentária da província. Submete-a ao Irmão 
Provincial, para aprovação (cf150.2.9).

Econômicos, elabora as previsões orçamentá-
rias da Província, das comunidades e das obras. 
Submete-as à apreciação do Irmão Provincial e 
seu Conselho (cf 538.2.21).

161.4 Cada ano, o Irmão Ecônomo Provincial 
apresenta ao Irmão Provincial, para aprovação, 
o relatório financeiro da Província, que inclui a 
situação financeira das casas, das obras apostóli-
cas, empréstimos e apólices de seguro.
Uma cópia do Relatório Financeiro da Província 
é enviada ao Ecônomo Geral, no formato indica-
do por ele (c 636,2; cf 150.2.9).

541.5  Cada ano, o Ecônomo Provincial apresenta 
ao Irmão Provincial e seu Conselho, para aprova-
ção, o informe econômico da Província, das co-
munidades e das obras. O informe inclui o estado 
dos empréstimos e préstimos(?) (empréstitos, os 
prestimos), as apólices de seguros, assim como o 
informe de gestão financeira do Economato Pro-
vincial e demais informes que sejam solicitados.
Envia ao Irmão Ecônomo Geral o informe econô-
mico e financeiro da Província, ajustado ao forma-
to determinado por ele (c 636,2; cf 529.8; 538.2.21).

161.16 É da responsabilidade do Irmão Provin-
cial a nomeação de um auditor externo das con-
tas da Província (cf 150.2.17).

541.6 Anualmente, ou a cada dois anos, o Ir. 
Provincial tem a responsabilidade de solicitar 
uma auditoria externa nas contas da Província 
(distinta  do controle interno cf 538.2.19).

161.6 O Irmão Ecônomo Provincial garantirá que os 
seguintes documentos estejam guardados em lugar se-
guro:

541.7 O Ecônomo Provincial, de acordo com o 
Secretário Provincial, conserva em lugar seguro:

1 todos os títulos de propriedade e documentos 
conexos tais como: hipotecas, procurações, dele-
gação de poder, testamentos, aluguéis, apólices 
de seguro; (cf 160.3)

1 todos os títulos de propriedade e documentos 
conexos tais como: hipotecas, procurações, dele-
gação de poder, testamentos, aluguéis, apólices 
de seguro; (cf 529.7)

2 os documentos relativos à fundação das diver-
sas casas, caso em que estas não sejam proprie-
dade do Instituto (c 681,2).

2 os documentos relativos à fundação das diver-
sas casas, caso em que estas não sejam proprie-
dade do Instituto (c 681,2).

161.10 Se uma Província gerir uma empresa 
particular, o Irmão Ecônomo Provincial terá o 

541.8 O Ecônomo Provincial supervisiona a ges-
tão econômica das casas da Província e de ou-
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cuidado de acompanhar-lhe a contabilidade. tras obras que administra ou que delas podem 
derivar alguma responsabilidade para a Pro-
víncia. Pode auditar qualquer gestão econômica 
que esteje sob sua supervisão.

161.11 Para contrair empréstimo ou dá-lo aci-
ma do montante autorizado, o Irmão Provincial 
deve apresentar pedido de autorização ao Irmão 
Superior Geral. Esse pedido indicará as condi-
ções do empréstimo (tomado ou concedido) e as 
do reembolso (c 638,3; cf 137.3.11).

541.9 Para contrair empréstimo ou dá-lo acima 
do montante autorizado, o Irmão Provincial 
com a aprovação de seu Conselho deve apresen-
tar pedido de autorização ao Irmão Superior 
Geral. Esse pedido indicará as condições do em-
préstimo (tomado ou concedido) e as do reem-
bolso (c 638,3; cf 526.2.8; 538.2.20).

161.12 A Província que contraiu dívidas e obri-
gações, mesmo com licença dos Superiores, está 
obrigada a saldá-las (c 639, 1). O Irmão que 
contrai dívidas ou outras obrigações financeiras, 
sem autorização válida, é o único responsável 
por elas. O Instituto, a Província ou a casa não 
podem ser obrigadas a saldá-las (c 639, 2,3).

541.10 A Província que contraiu dívidas e obri-
gações, mesmo com licença dos Superiores, está 
obrigada a saldá-las (c 639, 1). O Irmão que 
contrai dívidas ou outras obrigações financei-
ras, sem autorização válida, é o único respon-
sável por elas. O Instituto, a Província ou a casa 
não podem ser obrigadas a saldá-las (c 639, 2 
e 3).

162.3 Todas as comunidades, as casas e as obras 
elaboram um orçamento anual e o apresentam 
ao Irmão provincial, para aprovação, ao menos 

541.12 Todas as comunidades e obras elaboram 
um orçamento anual e revêm o informe econô-
mico. Ambos são apresentados ao Irmão Pro-

541.11 O Ecônomo Provincial determina, de 
acordo com o Irmão Provincial, o sistema contá-
bil da Província, que separe nitidamente a con-
tabilidade das obras e das comunidades.
Com a ajuda da Comissão de Assuntos Econô-
micos, o Ecônomo Provincial elabora os proce-
dimentos e formulários para regular os aspectos 
administrativos das comunidades.
Tudo o que se refere à administração das obras, 
rege-se por norma provincial elaborada para tal 
fim e aprovada pelo Irmão Provincial e seu Con-
selho (cf 538.2.16). 

161.5 Em consulta com o Irmão Provincial, o 
Irmão Ecônomo Provincial determina o sistema 
contábil e o tipo de relatório a serem utilizados 
nas casas e a data quando esses relatórios devem 
ser enviados ao escritório do Ecônomo Provin-
cial.

162.2. Em nível local, a contabilidade das obras e 
a da comunidade serão distintas.
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um mês antes do início do exercício financeiro (cf 
34.2; 150.2.9).

vincial e seu Conselho para sua aprovação (cf 
216.2; 538.2.21; 542.7.3).
Esses documentos são elaborados conforme as 
indicações, modelo e critérios fixados pelo Eco-
nomato Provincial (cf 541.11). 

GOVERNO LOCAL O GOVERNO COMUNITÁRIO 

O Animador de Comunidade O Superior de comunidade

152 O Superior de comunidade está a serviço 
de seus coirmãos no cumprimento de sua voca-
ção pessoal, comunitária e apostólica. Oferece 
a cada um o apoio de sua colaboração, de seus 
conselhos e de sua autoridade. 
Governa com a ajuda de um Conselho. Nas co-
munidades de, pelo menos, seis Irmãos, esse 
Conselho é composto de um número de Irmãos 
determinado pelo Irmão Provincial, com o con-
sentimento de seu Conselho. Onde não houver 
Conselho, a comunidade toda o substitui.

542 O Animador de Comunidade está a ser-
viço de seus coirmãos no cumprimento de 
sua vocação pessoal, comunitária e apostólica. 
Oferece a cada um o apoio de sua colaboração, 
de seus conselhos e de sua autoridade. 
Presta serviço com a ajuda de um Conselho. 
Onde não houver Conselho, a comunidade 
toda o substitui.

152.1 O Superior está atento a cada um de seus 
Irmãos. Acompanha-os na busca do bem co-
mum, mostra-se disponível para recebê-los e 
ouvi-los. Intervém, quando necessário, para con-
firmar as decisões tomadas em comunidade ou 
para decidir, ele mesmo, assuntos que não podem 
ficar em suspenso (c 619).

152.1 O Superior está atento a cada um de 
seus Irmãos. Acompanha-os na busca do bem 
comum, mostra-se disponível para recebê-los 
e ouvi-los. Intervém, quando necessário, para 
confirmar as decisões tomadas em comunidade 
ou para decidir, ele mesmo, assuntos que não po-
dem ficar em suspenso (c 619).

152.2 Autoriza as despesas pessoais dos Irmãos, 
nos limites de sua competência.

152.2 Autoriza as despesas pessoais dos Irmãos, 
nos limites de sua competência.

152.3 Tem a responsabilidade de reunir periodi-
camente a comunidade.

152.3 Tem a responsabilidade de reunir periodi-
camente a comunidade.
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152.4 Garante aos Irmãos o uso de uma biblio-
teca apropriada. Cuida da conservação e classi-
ficação dos documentos de arquivo, da manuten-
ção dos imóveis e mobiliário.

152.4 Garante aos Irmãos o uso de uma bibliote-
ca apropriada. Cuida da conservação e classifi-
cação dos documentos de arquivo, da manuten-
ção dos imóveis e mobiliário.

152.5 Pode dispensar, por um tempo, um Irmão 
ou toda a comunidade, de um ponto particular, 
de ordem disciplinar, das Constituições.

152.5 Pode dispensar, por um tempo, um Irmão 
ou toda a comunidade, de um ponto particular, 
de ordem disciplinar, das Constituições.

542.6 As Normas da Província determinam o 
tipo de Comunidade que necessita de um Con-
selho, o número de seus membros e a forma de 
eleição (cf 530.2.3); Se for oportuno, também de-
terminam a frequência de reuniões, relação dos 
convidados etc.

542.7 O Animador não pode agir sem o consen-
timento de seu Conselho, ou se não tem Conse-
lho, da comunidade para:

152.6 O Irmão Superior não pode agir sem o 
consentimento do seu Conselho para:

1 tomar decisões sobre aspectos que decorrem de 
compromissos comunitários ou do Projeto Co-
munitário de Vida;

1 tomar as decisões resultantes do projeto de vida 
comunitária;

2 repartir tarefas e responsabilidades não deter-
minadas pelo Irmão Provincial;

2 distribuir tarefas e responsabilidades não de-
terminadas pelo Irmão Provincial;

3 preparar o orçamento anual e rever o ba-
lanço financeiro de fim de exercício e subme-
tê-los ao Irmão Provincial, para aprovação (cf 
538.2.21);

3 preparar o orçamento anual e o balanço finan-
ceiro de fim de exercício e submetê-los ao Irmão 
Provincial, para aprovação (cf 150.2.9);

4 decidir sobre despesas e reformas importantes, 
nos limites do orçamento aprovado;

4 decidir sobre despesas e reformas importantes, 
nos limites do orçamento aprovado;
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5 elaborar projetos cuja aprovação caiba aos Su-
periores maiores (cf 150.2.8);

5 elaborar projetos cuja aprovação caiba aos Su-
periores maiores (cf 538.1.11);

6 resolver outros casos previstos pelo Capítulo 
provincial (cf 530.2.3);

6 resolver outros casos previstos pelo Capítulo 
provincial (cf 151.1).

542.8 Uma cópia dessas deliberações são con-
servadas nos arquivos da comunidade, devida-
mente assinadas pelos membros do Conselho 
ou,na ausência deste, da comunidade. Também 
se arquivam as respostas ou autorizações corres-
pondentes.

152.9 As atas das sessões do Conselho são apro-
vadas e assinadas pelo Superior e pelos Conse-
lheiros. O livro dessas atas é apresentado aos 
Superiores maiores quando da visita canônica. 
Um resumo das decisões do Conselho é liberado 
á comunidade.

153 O Superior local é nomeado pelo Irmão 
Provincial por três anos, após adequada con-
sulta. Deve ter pelo menos um ano de profis-
são perpétua. Pode ser reconduzido. Para um 
terceiro mandato, requer-se a autorização do 
Irmão Superior Geral.
O mandato pode ser abreviado pelo Irmão Pro-
vincial, por razões sérias, em vista do serviço à 
Província.

543 O Animador da Comunidade é nomeado 
pelo Irmão Provincial por três anos, após ade-
quada consulta. Pode ser reconduzido.
O mandato pode ser abreviado pelo Irmão 
Provincial, por razões sérias, em vista do ser-
viço à Província.

153.1 Convém que, após vários mandatos con-
secutivos, o Irmão possa gozar de um tempo de 
interrupção, antes de se lhe confiar novamente a 
responsabilidade de uma comunidade (c 624,2).

543.1 Convém que, após vários mandatos con-
secutivos, o Irmão possa gozar de um tempo de 
interrupção, antes de se lhe confiar novamente a 
responsabilidade de uma comunidade (c 624,2). 
As Normas da Província determinam se é neces-
sário limitar o número de triênios consecutivos 
(cf 530.2.3).

154 Na comunidade, haverá um Superior Ad-
junto. Substitui o Superior quando este está 
ausente ou impedido de exercer suas funções. 
O Superior Adjunto é o primeiro Conselheiro. 
É escolhido de acordo com o estabelecido pelo 
Capítulo Provincial.

544 Na Comunidade, haverá um Animador 
Adjunto. Substitui o Animador quando este 
está ausente ou impedido de exercer suas fun-
ções. O Animador Adjunto é o primeiro Con-
selheiro. É escolhido de acordo com o estabe-
lecido pelas Normas da Província.
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O Ecônomo da Comunidade O Ecônomo local

162 Para administrar os bens da comunidade, o Ir-
mão Provincial nomeia um Irmão Ecônomo, por 
tempo determinado. Deve ser professo perpétuo.
Administra os bens da comunidade, sob o con-
trole do Irmão Superior.  Mostra-se atento às 
necessidades de cada um.  
Se a comunidade é pouco numerosa, o Irmão 
Superior local pode ocupar-se, ele próprio, da 
administração.

545 Para administrar os bens da comunidade, 
o Irmão Provincial com seu Conselho nomeia 
um Ecônomo, por tempo determinado.
Administra os bens da comunidade, sob o con-
trole do Animador comunitário e seu Conse-
lho. Mostra-se atento às necessidades de cada 
um (cf 538.3.4).

545.1 O Ecônomo da comunidade é nomeado 
por três anos. Pode ser renovado. As normas da 
Província determinam se é necessário limitar o 
número de triênios consecutivos (cf 530.2.3).

162.1 O mandato do Irmão Ecônomo local é de 
três anos. É renovável duas vezes consecutivas.
162.2 Em nível local, a contabilidade das obras e 
a da comunidade serão distintas.

162.3 Todas as comunidades, as casas e as obras 
elaboram um orçamento anual e o apresentam 
ao Irmão provincial, para aprovação, ao menos 
um mês antes do início do exercício financeiro (cf 
34.2; 150.2.9).

545.2 Normalmente, para os serviços de anima-
ção e economato da comunidade, nomeiam-se 
pessoas distintas. 
Se a comunidade é pouco numerosa, o Anima-
dor local pode ocupar-se do economato. 

545.3 O Ecônomo da comunidade segue as 
orientações do Ecônomo Provincial, nos aspec-
tos que lhe competem (cf 541.11 e 12).

162.6. Em nível local, as contas são apresentadas 
conforme indicações do Irmão Ecônomo Provin-
cial (cf 161).
162.7. O relatório financeiro é enviado ao Irmão 
Ecônomo Provincial, segundo o modelo forne-
cido e as indicações dadas por ele. O relatório 
financeiro anual é controlado e assinado pelo 
Irmão Superior e os membros de seu Conselho. 
Caso o Conselho não exista, os membros da co-
munidade assinarão o relatório (cf 152.6.3).
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