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8.1 – DEFINIÇÃO 
 

189. São palavras do evangelista Lucas: Jesus “crescia em sabedoria, idade e graça 
diante de Deus e dos homens” (Lc 2,52). Foi assim para Jesus e assim será para os seus 
discípulos (cf. Jo 16,12-13), aos quais ele mesmo disse: “Tenho ainda muitas coisas a vos 
dizer, mas não sois capazes de compreender agora. Quando ele vier, o Espírito da verdade, 
vos conduzirá na verdade plena” (Jo 16,12-13). 

Crescer, aprender, é a primeira vocação do ser humano e do cristão. É seu dever 
permanente: “Não existe parada na vida cristã. Quem não avança, retrocede” (Santo 
Agostinho)i. Superando as crises, nos tornamos aos poucos o que fomos chamados a ser. 
 

8.1.1 – Natureza 
 

190. O processo de formação “não se esgota na sua fase inicial, uma vez que, devido 
às limitações humanas, a pessoa consagrada jamais poderá considerar alcançada a 
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gestação do homem novo, que experimenta dentro de si, em qualquer circunstância da 
vida, os mesmos sentimentos de Cristo. A formação inicial deve, pois, ser fortalecida com 
a formação permanente, criando no indivíduo a disponibilidade para deixar-se formar em 
cada dia de sua vida”ii. 

A vocação do frade Servo de Maria “não se esgota num só ato, mas se perpetua através de 
um constante convite e aceitação” (cf. Const. 105). Portanto, “a formação permanente é uma 
exigência para todos os frades da Ordem”iii.  
 

8.1.2 – Objetivos 
 

191. A formação permanente tem por objetivo ajudar o frade professo a: 
- viver com qualidade e dignidade sua vocação fundamental; 
- descobrir e viver conscientemente a dimensão “formativa” da sua idade;  
- crescer na história e no tempo: aceitar de ser posto em crise, saber fazer um passo para 
frente e retomar o caminho; 
- doar-se ao serviço dos outros, concretizando o carisma da Ordem (cf. Const. 73); 
- avaliar e desenvolver as capacidades pessoais e estender a fraternidade aos homens de hoje, 
divididos pela idade, nacionalidade, raça, religião, riqueza e educação (cf. Const. 74); 
- priorizar os valores da vida religiosa dos Servos de Maria. 
 

8.1.3 – Duração 
 

192. “O crescimento pessoal do frade Servo de Maria prolonga-se pela vida inteira” 
(Const. 120)iv. Mas ele segue as etapas que marcam o crescimento humano e espiritual da 
pessoa. Em grandes linhas: 

- nascimento e infância (de 0 a 12 anos); 
- adolescência (de 13 a 20 anos); 
- primeira idade adulta (de 20 a 40-45 anos)v; 
- adulto de meia-idade (de 40-45 a 65 anos): esta faixa é marcada pelos anos quarenta 

e cinqüentavi; 
- idade avançada (dos 65 anos em diante) que leva para o final da vida. 

 
193. As fases da vida articulam-se em crises traumáticas: a vida no ventre termina 

no nascimento, a infância na puberdade, a juventude no impacto com o mundo 
(experiência da realidade), a idade adulta na tomada de consciência dos próprios limites, 
a maturidade na crise do despojamento e do fim, a velhice na mortevii e a morte na 
ressurreição. 

 
 
8.1.4 – Lugar 

 
194. A formação permanente realiza-se na própria comunidade de pertença. 
Nos períodos de renovação, de revitalização ou de atualização, como por exemplo, no 

ano “sabático”viii, o frade será eventualmente designado para uma comunidade da Ordem 
próxima e conveniente para cumprir o programa feito de acordo com as autoridades 
competentes. 
 

8.1.5 - Programaix 
 

8.1.5.1 – O jovem frade ao concluir 
a formação inicial e os estudos 
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195. É uma fase crítica por natureza, porque marcada pela passagem de uma vida 

guiada a uma situação de plena responsabilidade operantex. O jovem frade se encontra, de 
fato, mais livre, com maiores responsabilidades e num ambiente novo, e deve descobrir 
uma nova maneira de ser fiel a Deus. 
 

196. É importante que o jovem frade, nos primeiros cinco anos de inserção numa 
comunidade depois da formação inicial, seja sustentado e acompanhado por um confrade 
que o ajude a viver plenamente a juventude do seu amor e do seu entusiasmo por Cristoxi. 
Este confrade “acompanhante” será designado pelo prior ou vigário provincialxii e encontrar-
se-á com o jovem frade pelo menos três vezes ao ano. 

Os responsáveis de cada área geográfica promovam um encontro anual dos frades 
jovens, de uma semana de duração, “com objetivos bem definidos de convivência e de 
dinâmica comunitária”xiii. Tal encontro, que pode ser considerado como momento de 
renovação espiritual (cf. Const. 31/b-c; 119), seja também ocasião para partilhar e enfrentar 
eventuais problemas pessoais, comunitários e apostólicos. 
 

8.1.5.2 - O frade de primeira idade adulta  
 

197. Trata-se ainda da primavera da vida. O frade de primeira idade adulta (25-40/45 
anos) faz uma avaliação positiva de si mesmo mediante os variados serviços assumidos 
com determinação. No entanto, depois de aproximadamente dez anos da profissão solene, 
ele corre o risco de cair na rotina, de desiludir-se (devido ao cansaço psíquico e físico inicial 
dos 40 anos) com a falta de resultados nas suas atividades, e de perder todo o elã. 
 

198. É importante ajudar o frade de primeira idade adulta em busca do essencial a 
imprimir novo elã e novas motivações à sua opção e, portanto, a rever, à luz do Evangelho 
e da inspiração carismática dos Sete Santos Fundadores, sua opção original, não 
confundindo doação total com resultados totais. É preciso que ele se especialize em alguma 
área, se tiver interesse e aptidões; e que faça um ano “sabático” (transcorrido de preferência 
numa comunidade) pelo menos a cada dez anos: pelos 35 e 45 anos. 
 

8.1.5.3 – O frade de meia idade 
 

199.  É como o verão da vida. O frade Servo de Maria de meia idade (entre 40/45 a 65 
anos) que experimenta a paternidade espiritual, encontra satisfações e frustrações diante 
realização ou não dos seus projetos fraternos, eclesiais e profissionais. É tentado a um 
certo individualismo, acompanhado quer pelo temor de não estar mais atualizado aos 
tempos, quer por fenômenos de rigidez, fechamento e relaxamento. 
 

200. É importante ajudar o frade de meia idade não só a recuperar um nível mais 
elevado de vida espiritual e apostólica, mas também a descobrir a peculiaridade de sua 
fase existencial. Se o frade não tiver coragem ou paciência para fazer um ano sabático 
integral (pelos 55 e 65 anos), é importante pelo menos que busque transcorrer períodos 
intensos (de 3 meses ou menos) de atualização teológica, cultural, pastoral e de retomada 
espiritual; e que faça alguns cursos de reciclagem. 
 

8.1.5.4 – O frade de idade avançadaxiv 
 

201. É o outono da vida. Na idade avançada (dos 65 anos em diante), devido às 
doenças mais freqüentes ou à diminuição das forças, o frade é forçado a retirar-se aos 
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poucos de suas atividades. É um momento muitas vezes doloroso. Cresce o perigo da 
solidão, do desânimo, do sentido de inutilidade. 

O frade sente mais profundamente em seu ser a experiência que Paulo descreve num 
contexto de caminho para a ressurreição: “Não desanimamos. Mesmo se o nosso físico vai 
se arruinando, o nosso interior, pelo contrário, vai-se renovando dia a dia” (2Cor 4,16; cf 
também 5,1-10). Também Pedro, depois de receber o mandato grandioso de apascentar o 
rebanho do Senhor, ouviu estas palavras: “Quando fores velho, estenderás as mãos, e 
outro vai te amarrar e te levará para onde não queres ir” (Jo 21,18). 
 

202. É importante propiciar ao frade de idade avançada um bom programa de apoio 
espiritual e valorizar a sua presença regular nos atos comuns (oração, capítulo, refeição, 
recreação, repouso) e sua atividade embora limitada ( lectio divina, direção espiritual, 
leves trabalhos manuais, conferências, pregações...), segundo suas forças. É de bom 
auspício sua presença junto aos jovens frades: ao mesmo tempo que experimenta em 
si um sentido profundo de continuidade no entusiasmo e na criatividade dos jovens, 
pode partilhar com eles sua experiência, dizer uma palavra de conforto e encorajá-los a 
perseverar na doação e na fidelidade. 
   

8.1.5.5 – O frade às portas da morte 
 

203. É o inverno da vida. No crepúsculo da vida, o frade pressente o próximo encontro 
com Deus no qual completará a oferta total de si mesmo. Ao se aproximar essa hora 
“suprema”, ele sabe que o Pai já está levando a termo aquele misterioso processo de 
formação há tempo iniciado. 
 

204. A vida religiosa é “ars vivendi, ars moriendi”. É importante que o frade que se 
encaminha para a casa do Pai seja acompanhado com amor trepidante pela Mãe Igreja 
(sacramentos dos doentes,...) e pelo carinho sincero daqueles que foram seus 
companheiros de caminhada, a fim de que a coragem e o medo que marcam este momento 
de transição se transformem num ato de fé sereno. 
  

8.1.5.6 – O frade provado pela vidaxv 
 

205. Independentemente da fase da vida em que alguém se encontre, qualquer idade 
pode trazer situações críticas (de crise) provocadas por fatores externos [mudança de 
comunidade ou de trabalho, dificuldades no trabalho e fracasso no apostolado, 
incompreensão ou marginalização, etc.] ou por fatores mais estritamente pessoais [doença 
física ou psíquica, tentações fortes, crise de fé ou de identidade, sensação de insignificância 
e similares]. O frade provado, como se fora colocado diante de uma encruzilhada, deve 
escolher de novo aquilo que quer ser. 

206. Quando se torna mais difícil ser fiel, é preciso – como aconteceu com o profeta 
Elias desanimado e deprimido (cf. 1Rs 19,1-8)xvi – ajudar o frade que sofre provação a 
caminhar em busca de uma nova consciência de si mesmo e de uma nova experiência de 
Deus, paradigmática para todos, oferecendo-lhe todo o nosso apoio, confiando mais nele e 
amando-o mais intensamente, em nível pessoal e comunitário. 

É necessária, em primeiro lugar, a assistência carinhosa do prior (cf. Const. 47-48); 
grande conforto lhe dará também a ajuda qualificada de um confrade, cuja presença solícita 
e disponibilidade poderão levá-lo a redescobrir o sentido da aliança que Deus por primeiro 
estabeleceu e não quer desfazer. Desta forma, o frade que sofre provações chegará a aceitar 
a purificação e o despojamento como passos essenciais no seguimento de Cristo crucificado. 
A provação mesma se revelará para ele como um instrumento providencial de formação nas 
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mãos do Pai (cf. Hb 13,5-6), como luta não só psicológica, travada pelo eu contra si mesmo 
e suas fraquezas, mas também religiosa, marcada dia a dia pela presença de Deus e pelo 
poder da Cruz! 
 

8.2 – TEMAS-GUIA NA FORMAÇÃO PERMANENTE 
 

8.2.1 – Maturidade humana 
 

207. Aspecto específico: Crescer humana e espiritualmente na cadência do tempo, 
aceitando as fases de turbulência como passagem obrigatória para a realização do projeto 
de Deus sobre si mesmo, mediante nova escolha e nova definição de si mesmo. 

208. Meios 
1. Exercitar uma sã autodisciplina e cuidar da saúde (cf. Const. 117); valorizar na justa 

medida a própria vitalidade, com suas exigências físicas e psíquicas. 
2. Desenvolver a capacidade de julgamento pessoal. 
3. Desenvolver o senso de responsabilidade e a capacidade de autocrítica, aceitando sua 

pobreza pessoal (limites e valores). 
4. Avaliar positivamente a solidão e as exigências afetivas (cf. Const. 109); administrar as 

emoções pessoais, a afetividade e, em particular, a sexualidade. 
5. Cultivar a liberdade interior; saber escutar, aceitar com paciência observações, 

correções e ajudaxvii; interiorizar, integrar as experiências feitas, recorrer ao 
Evangelho. 

6. Querer informar-se e aprender (cf. Const. 115; 157): leituras (cf. Const. 75/d), atualização 
pastoral e cultural (cf. Const. 119). 

7. Buscar a reconciliação com o passado que vem à tona com sensações de culpa, de 
fracasso, de raiva. 

8. Estudar, como meio indispensável para a formação integral (cf. Const. 157): cursos de 
especialização (cf. Const. 163)xviii. 

9. Fazer o ano sabático, possivelmente cada dez anos. 
 

8.2.2 – Seguimento de Cristo 
 

209. Aspecto específico: Centrar sempre mais a vida no Mestre e Senhor, Jesus Cristo, 
ao assumir responsabilidades. 
 

210. Meios 
1. Fazer a Lectio divina diária (cf. Const. 24/b; 31/a; 116; 154), também com a comunidade 

e com o povo (cf. Const. 80). 
2. Saber conciliar vida de oração e trabalho (cf. Const. 121). 
3. Praticar a oração contemplativa, como olhar prolongado e amoroso voltado para Deus, 

ou seja, como momento de união com Deus vivido de modo pessoal. 
4. Ser fiel à oração comunitária e pessoal (cf. Const. 24; 113). 
5. Participar vivamente da liturgia, como meio eficaz para uma formação religiosa integral 

(cf. Const. 114). 
6. Dedicar-se à evangelização: acolher a Palavra de Deus, assimilá-la e transmiti-la 

publicamente numa linguagem concreta e atual (cf. Const. 86). 
7. Buscar a ajuda de um diretor espiritual ou de um orientador pastoral. 
 

8.2.3 – Vida comum 
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211. Aspecto específico: Saber considerar a vida fraterna em comunidade como algo 
fundamental, como base para a formação do Servo de Maria (cf. Const. 121), ao assumir 
através dos anos tarefas e responsabilidades. 
 

212. Meios 
1. Saber conciliar vida comunitária e serviço apostólico (cf. Const. 111). 
2. Trabalhar de preferência em grupo (cf. Const. 81). 
3. Cultivar amizades humanas profundasxix, que ajudam a sair do isolamentoxx, enriquecem 

a personalidade e levam à perfeição da caridade (cf. Const. 109; Jo 13,35; 15,12.15). 
4. Fazer a revisão de vida em comunidade, avaliar o serviço apostólico (cf. Const. 75/e), o 

testemunho e o uso dos bens (cf. Const. 36) e buscar uma visão comum. 
5. Cultivar relações humanas marcadas pela confiança e pela gratuidade: escuta recíproca, 

diálogo sincero e cordial, livre de qualquer atitude egoísta (cf. Const. 108). 
6. Aceitar e administrar positivamente os inevitáveis conflitos (cf. Const. 17). 
7. Cultivar a sabedoria do coração (cf. Sl 90 [89], 12), sabedoria do pobre amado e do 

pecador perdoado (cf. Rm 8, 35-37). 
8. Viver a fraternidade universal: aceitar os outros sem condições (cf. Const.74). 
 

8.2.4 – Identidade servita 
 

213. Aspecto específico: Transmitir através do serviço que se presta a alegria de ser 
frade Servo de Maria. 
 

214. Meios 
1. Cultivar o sentido de pertença, acompanhando dia a dia a vida da Ordem em todos os 

continentes. 
2. Viver o carisma da Ordem, partilhado com misericórdia no serviço prestado (cf. Const. 

52). 
3. “Dedicar-se” a Santa Maria: no ensinamento, na liturgia e nas práticas de piedade.  
4. Dispor-se a ir para onde o nosso serviço for mais urgente (cf. Const. 3).  
  

8.2.5 – Serviço apostólico, trabalho, 
dimensão missionária 

 
215. Aspecto específico: Conhecer a realidade social, econômica, cultual e religiosa do 

ambiente onde se trabalha. 
 

216. Meios 
1. Cultivar o sentido do dever e o espírito de serviço. 
2. Cultivar o sentido da missão e desenvolver a capacidade de adaptação. 
3. Valorizar o trabalho manual, como elemento integrante da formação: para o equilíbrio da 

pessoa, para exprimir o amor aos irmãos, para viver a pobreza, para compreender as 
condições de vida da humanidade (cf. Const. 118). 

4. Desenvolver a capacidade de ir ao encontro das pessoas e de trabalhar humildemente 
ao lado delas. 

5. Viver um ritmo menos frenético, ter senso de gratuidade e assumir um estilo de serviço 
espiritual, “funcional”, que anteponha a pessoa às estruturas e, segundo o qual, não 
conta tanto o fazer quanto o ser. 

6. Ser fiel aos compromissos e vontade de manter-se sempre atualizado (cf. Const. 75/d). 
7. Desenvolver a capacidade de fazer escolhas conscientes, à luz dos critérios do Reino; 

saber dizer “não” quando se chega ao limite (cf. Mt 16,26). 
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8. Engajar-se na animação missionária.  
 
8.2.6 – Justiça e Paz 

 
217. Aspecto específico: Ir ao encontro das necessidades reais da sociedade em que 

se exerce a atividade para responder aos sinais dos tempos; sentir-se envolvido nos 
acontecimentos da Igreja e do mundo. 
 

218. Meios 
1. Dar atenção às necessidades mais urgentes do nosso tempo e da própria realidade. 
2. Saber encontrar soluções concretas e factíveis. 
3. Dar assistência generosa aos últimos (idosos, doentes, pobres). 
4. Marcar presença entre os cristãos e não cristãos. 
5. Participar de encontros ecumênicos e inter-religiosos (cf. Const. 91). 
 

 

 
Como é possível o homem nascer 

quando já é velho? 
(Jo 3,4) 

 
219. Você conhece a resposta de Jesus 

a esta pergunta de Nicodemos: 
é preciso nascer da água e do Espírito (Jo 3,5). 
Você é um cristão em devir, 
em formação permanente. 
Deixe sempre reservado em si 
um lugar para o novo ser 
que, depois do batismo, pede para nascer e crescer. 

O crescimento pessoal do frade Servo de Maria 
se prolonga pela vida inteira, 
dizem as Constituições dos frades (art. 120). 
Deixe sempre uma porta aberta à novidade, 
à mudança de vida, 
à conversão interior. 
Não se feche em si mesmo. 
Jamais. 

Com o passar dos anos, 
não deixe seu coração endurecer-se 
e tornar-se pedra (cf. Ex 36,26). 
À medida eu seu corpo vai se transformando 
e perdendo aos poucos o vigor de outrora, 
conserve no coração um espírito jovem. 
Não dê atenção ao que a velhice lhe subtrai, 
mas antes ao que ela lhe preserva. 

Não perca seu ideal de serviço. 
Mesmo em idade avançada, 
na medida de suas forças, 
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conserve o gosto de servir, 
a exemplo de Jesus, 
que não veio para ser servido, 
mas para servir (Mt 20,28) 
e dar a vida pelos outros. 
Se os jovens encontrarem frades mais velhos 
serenos e felizes na sua vocação, 
o trabalho dos formadores será facilitado... 
e você produzirá frutosxxi. 
 

i Cf. CG 1995. Formação permanente. Decreto capitular, nº 157 
ii  Por toda a vida, os religiosos continuem diligentemente sua formação espiritual, doutrinal e prática; os superiores 

proporcionem a eles meios e tempo para isso” (Cân. 661). 
iii Ao indicar 40-45 anos, entendemos a “meia-idade”, que começa com a consciência de que a vida prossegue o seu curso 

até à meta final e que ela está entrando na sua segunda e definitiva etapa. Seria mais exato dizer que a meia-idade vai 

aproximadamente dos 35 aos 45 anos. Matematicamente falando, ela vai até os 37 anos para os homens e até os 40 anos 

para as mulheres. Cf. GOYA Benito, Formazione integrale alla vida consacrata, alla luce della esortazione post-sinodale 

= Problemi di vita religiosa (Dehoniane, Bologna 1977), p. 237). 

iv Cf. Progetto formativo dei frati minori capuccini italiani (Bologna 1993), pp. 28-30. É talvez o primeiro projeto de 

formação que trata ex professo dos problemas da meia-idade e da idade adulta avançada (seções II e III da segunda parte: 

“La formazione permanente”). 
v GUARDINI R., Le età della vita. Loro significato educativo e morale = Sestante 2 (Vita e Pensiero, Milano 1992), p. 

82. 
vi  “Os priores e vigários provinciais, com o consentimento dos respectivos conselhos, devem assegurar a todos os frades 

um ano de atualização espiritual e teológica, pastoral ou cultural. Através do diálogo fraterno, incentivem cada frade e, 

de acordo com ele, determinem o período em que, liberado de seus compromissos habituais, possa usufruir deste ano de 

atualização. O frade, por sua vez, apresente, em tempo útil, o programa detalhado para ser aprovado pela autoridade 

competente” (Const. 167). 
vii Cf. VC 69-71; Progetto formativo dei frati minori cappuccini italiani (Bologna 1993) pp. 23-33) nn. 19-31. 
viii Cf. VC 70. 
ix Cf. VC 70 
x Cf. CG 1995, Documento sobre a formação. Disposições capitulares, 154/8 
xi Cf. CG 1995, Documento sobre a formação. Disposições capitulares, 154/8 
xii Cf. PONTÍFICIO CONSELHO DOS LEIGOS, A dignidade do idoso e sua missão na Igreja e no mundo (1º de outubro 

de 1998); JOÃO PAULO II, Carta aos Idosos (1º de outubro de 1999). 
xiii Cf. CENTRI DI ORIENTAMENTO SCOLASTICO, PROFESSIONALE E SOCIALE [=COSPES], Difficoltà e crisi 

nella vita consacrata (Elle Di Ci, Leumann-Torino 1996), 199 p 
xiv Cf. MASSON M., Elia: l’appello del silenzio (Dehoniane, Bologna 1993). 
xv “Uma comunidade cristã torna-se comunidade de salvação não porque as feridas sejam curadas e os sofrimentos aliviados, 

mas porque umas e outros se tornam passagem e ocasião para uma nova visão. A confissão feita um ao outro torna-se ocasião 

para um aprofundamento mútuo da esperança; e a partilha de fraquezas, uma memória comum da força que está para vir! 

[NOUWEN J.M., The Wounded Healer, (Image Books Doubleday, New York 1990), p. 94]. 
xvi. Cf. CG 1995. Estudos. Títulos acadêmicos e especializações, 161.4 
xvii Nb: A amizade humana profunda faz parte do carisma original da Ordem. Os Sete Santos Fundadores eram unidos por uma 

amizade espiritual tal que “não podiam suportar a ausência temporária entre eles e nem tolerar, sem grave incômodo, de ser 

separados um do outro, sequer por uma hora” (LO 29). Para os cristãos, a amizade aparece na concórdia vivida pela comunidade 

cristã primitiva (cf. At 2,42-48; 4, 32-35; 5,12) e na vida mesma de Jesus. Ele tinha alguns amigos íntimos, como o Batista (cf. 

Jo 3,29), os discípulos (cf. Jo 1,35ss), Pedro (cf. Jo 21,15ss), o discípulo amado que reclinava a cabeça no seu peito (cf. Jo 

13,25.23; 19, 26; 20,2; 21, 7.20), Marta, Maria e Lázaro de Betânia (cf. Jo 11,3.36), Maria Madalena (cf. Jo 20,11-18) e outros. 

Jesus amava e era amado... Portanto, ele mesmo não nos chama para nos fecharmos na segurança de uma infância afetiva 

perpetuada no tempo; pelo contrário, nos desafia a amar profundamente. Cf. FERRARI Gabriele, Religosi e formazione 

permanente. La crescita umana e spirituale nell’età adulta = Problemi di vida religiosa (Dehoniane, Bologna 1997), pp 61-82 

(cap 3. L’amicizia delle persone consacrate: è possibile? Come si esprime? Riflessioni e prospettive); JOAO PAULO II, 

Exortação apostólica pós-sinodal Pastores dabo vobis sobre a formação dos sacerdotes nos dias de hoje (25 de março de 1992), 

nº 44; MOONS Hubert M., Carta Levanta-te e anda (16 de novembro de 1994) n º 34 
xviii Cf. MERTON Thomas, No Man is an Island (Image Books, New York 1967) 197 p 
xix MOONS Hubert M., Carta Levanta-te e anda (16 de novembro de 1994), nº 17. 
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