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CARTA DE PROMULGAÇÃO
DO PRIOR GERAL
Prot. 387/2000

A todos os frades da Ordem
Irmãos caríssimos!
Hoje, Páscoa da ressurreição de Nosso Senhor Jesus Cristo, com alegria e ação de graças a
Deus, promulgo a presente Ratio Institutionis OSM, Chamados para por amor com Santa Maria,
aprovada pelo conselho geral na sessão do dia 10 de novembro de 1999, que entrará em vigor ao ser
publicada em Acta Ordinis fratrum Servorum beatae Mariae Virginis.
O evento litúrgico de hoje, que celebra o encontro com Jesus ressuscitado (Jo 20,1-9) e a
missão recebida por Maria Madalena (Jo 20,11-18), serve-me de inspiração ao escrever esta carta
de promulgação e dá-me a oportunidade de fazer algumas reflexões sobre o caminho da formação
inicial e permanente.
“ QUEM PROCURAS? ”
(Jo 20,15)
Na manhã da Páscoa, Jesus encontra Maria Madalena e lhe pergunta: “Quem procuras?” (Jo
201,15). É a mesma pergunta que ele fizera aos que se aproximaram dele no início do seu ministério,
em Betânia: “Quem procurais?” (Jo 1,38). Pergunta semelhante é feita a nós quando ingressamos
no noviciado na Ordem: “O que pedis a Deus e à nossa Ordem?”.1 Nossa vida é uma busca
constante às vezes cheia de trevas, do sentido da vida, da razão de viver, de Deus e de sua
vontade. Tem razão Santo Agostinho, nosso legislador, quando confessa a Deus: “Vós nos
fizestes para vós, Senhor, e o nosso coração permanece inquieto até repousar em vós ”.2

Jovens e frades em busca
Se olharmos para a vida dos nossos santos e bem-aventurados, veremos que eles também
buscavam algo semelhante. Peregrino Laziosi, na igreja de Santa Maria da Cruz, busca o caminho
da salvação. A Virgem lhe aparece em visão e orienta os seus passos “para o caminho da
1
2

Rituale della professione religiosa dei frati Servi di santa Maria, seconda edizione típica = Libri Liturgici OSM 9
(Curia generalizia OSM, Roma 1993), n. 15, p. 36.
SANTO AGOSTINHO, Confissões 1,1,1.
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salvação”.3 O jovem Filipe Benizi, ao ouvir na igreja a leitura da eucaristia da quinta-feira da oitava
da Páscoa (cf. At 8,26-40), foi tocado pelas palavras “Filipe, aproxima-te desse carro e acompanhao” (cf. At 8,29) e teve uma visão misteriosa. Acordado por frei Aleixo, Filipe queria saber o que
significava tal visão e, pouco depois, conduzido pela Virgem Gloriosa até o convento dos Servos de
Maria, recebeu uma explicação clara do “venerável pai” Bonfilho, homem perspicaz.
Foi assim que ele descobriu sua vocação, respondeu prontamente e ingressou na Ordem.4 Assim
como os jovens Peregrino e Filipe, os jovens de hoje também, no meio dos acontecimentos da vida,
vivem em busca de algo e trazem consigo muitas interrogações. No processo de formação inicial, é
importante partir da busca [ou das interrogações] do candidato ou formando e descobrir o caminho
que Deus lhe indicou. A presente Ratio Institutionis OSM quer ser um instrumento útil para
acompanhar a busca do jovem candidato à Ordem e do frade de qualquer idade.

É Deus quem nos procura primeiro
Entretanto, a iniciativa da busca fundamental não somos nós que a tomamos, mas Deus. É ele
que nos procura primeiro. É ele que vem ao nossos encontro. “Onde estás” (Gn 3,9), pergunta ele ao
homem no Éden. Assim também, no evangelho, é Jesus que, depois de uma noite em oração (cf. Lc
6,12), toma a iniciativa de chamar os Doze. E ele mesmo lhes dirá: “Não fostes vós que me
escolhestes; fui eu que vos escolhi e vos designei, para dardes fruto e para que o vosso fruto
permaneça...” (Jo 15,16). Na história da Igreja, no século XIII, é Deus que, pela intercessão de
Santa Maria, chama os nossos Primeiros Pais para dar início a uma nova Ordem. É o que diz
Santo Aleixo: “Jamais foi minha intenção e de meus companheiros fundar uma nova Ordem;
nem sequer imaginávamos que da nossa união – minha e dos meus companheiros – devesse
germinar tão grande número de frades. Eu e meus companheiros acreditávamos ter sido
reunidos por inspiração divina unicamente para que, abandonando o mundo ma terial,
pudéssemos mais fácil e dignamente cumprir a vontade do Senhor. Tudo isso deve -se atribuir
exclusivamente a Nossa Senhora. É dela, portanto, que nossa Ordem deve tomar o nome,
chamando-se «Ordem da bem-aventurada Virgem Maria»”.5 Sim, é Deus quem chama, servindose talvez da mediação de pessoas ou de eventos, mas é ele quem toma a iniciativa. Em nossa
vida, quer estejamos na formação inicial ou permanente, queremos deixar-nos encontrar por
Deus, escutar a sua voz e responder a ele e aos seus apelos, dizendo: “Fala, Senhor, que teu
servo te escuta. Eis que eu venho para fazer a tua vontade” (1Sm 3,9; Hb 10,7; cf. Sl 39 [40], 89).
3

4

5

Cf. Legenda de São Peregrino de Forli, nº 2, em PROVÍNCIA VÊNETA DA ORDEM DOS SERVOS DE MARIA.
SECRETARIADO DE COORDENAÇÃO E ANIMAÇÃO CULTURAL, Fontes Histórico-Espirituais dos Servos
de Maria. De 1245 a 1318, trad. frei José M. Milanez, São José dos Campos 2002, p. 399; cf. também Vida de São
Peregrino de Forli dos Servos de Santa Maria, em Servos da Virgem Gloriosa. Legendas Medievais, trad. frei José
M. Milanez, Rio de Janeiro 1995, p. 34.
Cf. Legenda “Vulgata” de São Filipe de Florença, nº 4, em PROVÍNCIA VÊNETA DA ORDEM DOS SERVOS
DE MARIA. SECRETARIADO DE COORDENAÇÃO E ANIMAÇÃO CULTURAL, Fontes Histórico-Espirituais
dos Servos de Maria. De 1245 a 1348, trad. frei José M. Milanez, São José dos Campos 2002, p. 281; cf. também
História do bem-aventurado Filipe da Ordem os Servos de Maria, em Servos da Virgem Gloriosa. Legendas
Medievais, trad. frei José M. Milanez, Rio de Janeiro 1995, p. 4.
Cf. Legenda de origine, nº 24, em PROVÍNCIA VÊNETA DA ORDEM DOS SERVOS DE MARIA.
SECRETARIADO DE COORDENAÇÃO E ANIMAÇÃO CULTURAL, Fontes Histórico-Espirituais dos Servos
de Maria. De 1245 a 1348, trad. frei José M. Milanez, São José dos Campos 2002, p. 231.
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“ SE FOSTE TU QUE O LEVASTE,
DIZE-ME ONDE O COLOCASTE ”
(Jo 20,15)
Purificar o coração desapegando-nos,
convertendo-nos e crescendo na caridade
“Senhor, se foste tu que o levaste, dize-me onde o colocaste, e eu irei buscá-lo” (Jo 20,15).
É o pedido que faz Maria Madalena àquele que ela pensa ser o jardineiro. Ela sofre porque perdeu o
amado do seu coração. Às vezes, o ingresso na Ordem – como qualquer caminho de fé – é marcado
por momentos de “vazio” ou de decepção, nos quais Deus nos se mostra calado ou mesmo distante.
E a gente se pergunta, como Maria Madalena: Onde sepultaram o meu Senhor? A resposta não é
sempre evidente, nem imediata. O Senhor se faz sentir... A gente sente sua presença e sua
consolação. Os momentos de perda, uma vez superados pela alegria do encontro pascal com Cristo,
tornam-se ocasião de crescimento.
O caminho da busca pessoal, às vezes, pode ser inicialmente motivado por certo
interesse egoísta. No evangelho, Jesus diz aos que o procuram depois da multiplicação d os pães:
“Estais me procurando não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes saciados ”
(Jo 6,26). Também esta busca, eivada de interesse pessoal, deve ser purificada. A purificação
acontece nas diferentes etapas da formação inicial... e mesmo ao longo de toda a vida do frade. Por
exemplo, não é por acaso que o ingresso no noviciado seja justamente considerado como “momento
e sinal de conversão: o discípulo do Senhor, abandonada sua condição anterior, orienta toda a sua
vida para o seguimento radical de Cristo”.6 E, bem no começo da celebração, fazemos um apelo à
conversão, no qual pedimos a Deus que “perdoe as nossas culpas, purifique os nossos corações e
esclareça o nosso olhar”.7 Segue-se a aspersão como memorial do batismo que marcou o início do
nosso caminhar, seguindo os passos de Cristo. Ao longo das etapas da primeira acolhida 8 e da
formação inicial, nosso caminho de busca vai aos poucos se purificando, através do
acompanhamento, do discernimento e da conversão,... e nunca termina de purificar-se..., para
que Cristo, e só ele, ocupe o lugar central da nossa vida.
“ MARIA!... MESTRE! ”
(Jo 20,16)
Saber suportar a “ausência” de Cristo
“Jesus falou: «Maria!» Ela voltou-se e exclamou em hebraico: «Rabûni!», que quer
dizer: Mestre (Jo 20,16). É como se devêssemos “perder” Jesus para encontrá-lo de novo e
6
7
8

Rituale della professione religiosa dei frati Servi di santa Maria, seconda edizione típica = Libri Liturgici OSM 9
(Curia generalizia OSM, Roma 1993), n. 16, p. 37.
Rituale della professione religiosa dei frati Servi di santa Maria, seconda edizione típica = Libri Liturgici OSM 9
(Curia generalizia OSM, Roma 1993), n. 16, p. 37.
Apraz-se encontrar no Apêndice da Ratio Institutionis OSM os dez roteiros para um itinerário bíblico possível: “Para
o acompanhamento de jovens na fase de primeira acolhida e de discernimento vocacional”. Entre outras coisas, o
primeiro roteiro intitulado “O que buscas?” parte exatamente do caminho de busca do jovem e lhe dá a possibilidade
de não se sentir só ou isolado no seu peregrinar, mas de ter sido precedido por tantas personagens bíblicas e de viver
e aprofundar sua busca junto com outros...
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redescobri-lo extraordinariamente vivo e inesperadamente próximo. É como se devêssemos
deixá-lo ir embora, ficar desolados, doloridos por sua ausência, para descobrir que Deus está
mais próximo do que poderíamos imaginar. Se não passarmos por essa experiência, nossa
relação com Deus corre o risco de ficar sempre parada num nível de imaturidade e infantilidade.
Assim como para Maria, que, no jardim, estava perplexa e ignorava o que estav a acontecendo,
também para nós pode acontecer de ficarmos desorientados. Isso faz parte da nossa formação,
do contrário não poderíamos jamais ser tomados de surpresa por um gesto novo de intimidade
com o Senhor ressuscitado. E isso deve acontecer mais de uma vez, na medida em que o mestre
nos atrai para seguir os seus passos. O Senhor, que estava perdido, aparece a Maria Madalena,
fala e depois lhe pede para deixá-lo ir novamente: “Não me detenhas” (Jo 20,17). Quando nos
parece que levaram embora o corpo de Jesus, não é o momento de desanimar e de ir-se embora
também, como faz Pedro que reassume o seu trabalho (cf. Jo 21,3)..., como se tudo tivesse
terminado. O desejo de voltar a viver a nossa vida de outrora pode ser uma tentação. É preciso
resistir, perseverar. Maria Madalena não se entrega, mas continua a buscar, embora um cadáver
apenas. Se, como ela, perseverarmos nos momentos em que Jesus está “ausente”, como ela
também haveremos de ser tomados de surpresa.
Ela responde ao chamado pessoal
Jesus ressuscitado lhe dirige uma só palavra, chama-a pelo nome: “Maria!” (Jo 20,16). E aquela
voz, aquele nome pronunciado, abrem os olhos de Maria Madalena e ela o reconhece vivo, próximo.
Deus nos chama pelo nome, sempre, e seu chamado muda o nosso modo de ver, porque, à luz da sua
presença, enxergamos mais do que podemos imaginar. Certamente, não é fácil escutar a voz de Deus e
reconhecer a sua presença. Quando o jovem Samuel, no Templo do Senhor, ouviu à noite a voz dele e
ouviu pronunciar o seu nome (cf. 1Sm 3,118), não conseguiu reconhecer logo tal voz. Mas o velho e
sábio Eli o ajudou a compreender que era Deus que o chamava e Samuel acabou descobrindo a sua
vocação. Em nossa vida, quando, a exemplo de Samuel, nos dispomos a escutar a voz de Deus (cf.
1Sm 3, 9.10), podemos descobrir quem somos e qual é nossa identidade mais profunda. “Desde o
seio materno, o Senhor me chamou, desde o ventre de minha mãe, já sabia meu nome” (Is 49,1), diz
o profeta. É assim mesmo. Desde o princípio, Deus chama cada um de nós para viver, para ser. Para
nós Servos de Maria e para todas as Ordens, a vocação não se reduz a uma simples questão de
encontrar trabalho ou de prestar um serviço útil à Igreja e ao mundo, mas é um “sim” dito àquele
que nos chama, a Deus, um “sim” aos irmãos com os quais vivemos, um “sim” ao serviço que nos é
pessoalmente confiado, um “sim” inspirado na Virgem de Nazaré, nossa Senhora. De uma maneira
ou de outra, a voz poderosa de Deus nos liberta, nos faz sair de nós mesmos, nos chama para ser,
para uma vida nova, mais ou menos como aconteceu com o amigo de Jesus: “Lázaro, vem para
fora” (Jo 11,43).
Ter os mesmos sentimentos do Mestre, Cristo
Maria Madalena respondeu a Jesus ressuscitado: “Rabûni, que quer dizer: Mestre!” (Jo
20,16). Sim, o Mestre ali estava, vivo e vivo para sempre. Suas palavras eram espírito e vida. Na
Legenda sobre a origem da Ordem [= LO], o autor - frei Pedro de Todi - escreve que a Virgem
Maria, verdadeira fundadora da Ordem (cf. LO 14; 24-25), quis dar à Ordem um “modelo de serviço
autêntico” (LO 10) na pessoa de São Filipe Benizi, fazendo-o semelhante ao seu Filho Jesus (cf. LO
11). E não foi por acaso. De fato, o objetivo fundamental da formação “servita” – para não dizer
religiosa – é ajudar-nos a ser cristãos, isto é, a dizer “sim” a Cristo, seguindo-o de perto,
assemelhando-nos a ele em tudo, a ter os seus mesmos sentimentos (cf. Fl 2,5), a fazer que seja ele
que vive em nós (cf. Gl 2,20).
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Se não alcançarmos este objetivo, significa que estamos de brincadeira, que estamos no
caminho errado. Isso não quer dizer que não seja importante tornar-se “frade Servo de Maria” ou
que seja puramente secundário. Mas é essencial lembrar que o caminho indicado por Santa Maria e
percorrido pelos Sete Primeiros Pais, por São Filipe Benizi e por tantos outros Servos e Servas de
Maria ao longo dos séculos, foi traçado pelo único Mestre. Fundamentalmente, é a ele que
queremos seguir. Nossa vocação religiosa tem um seu “modo singular de viver na Igreja local ou
universal a mesma e única vocação cristã” (Ratio Institutionis OSM, 1).
“ VAI DIZER AOS MEUS IRMÃOS ”
(Jo 20,17)
Jesus chama Maria Madalena pelo nome e depois a envia aos seus discípulos: “Vai dizer aos
meus irmãos...” (Jo 20,17). Maria Madalena foi enviada à comunidade dos discípulos de Cristo,
comunidade de irmãos. Nós também, ao entrar na Ordem, somos enviados a uma comunidade de
irmãos modelada na primeira comunidade cristã (cf. At 2,42ss; 4,32ss; 5,12ss), que tanto inspirou os
nossos Sete Primeiros Pais, unidos um ao outro por uma amizade tão profunda que “não podiam ...
tolerar, sem grave incômodo, de ser separados um do outro, sequer por uma hora” (LO 29).
Tornar-se irmão
Tornar-se irmão é mais do que entrar numa comunidade e vestir o hábito. Implica uma
transformação profunda do próprio ser. Ser irmão de sangue de alguém é mais do que ter os
mesmos pais. Implica relações que me formaram aos poucos para ser a pessoa que sou. Da mesma
forma, tornar-se irmãos dos Sete Primeiros Pais exige de nós uma transformação paciente e, às
vezes, dolorosa daquilo que somos. Há momentos, muitas vezes longos, de morte e de ressurreição,
momentos de crescimento profundo.
Testemunho concreto de vida fraterna
O testemunho concreto de vida fraterna “é a base da formação do Servo de Maria. A união
na vida de oração e no trabalho promove a integração de todos na vida que professamos e favorece
consideravelmente o crescimento da pessoa” (Const. 121). Não podemos menosprezar a
importância da exemplaridade [da comunidade], do testemunho da vida fraterna. O autor da LO
diz: “Nossos [Sete Primeiros] Pais nos deixaram um modelo de vida a ser seguido por nós que
viemos depois deles. Nós também, deixando igual exemplo aos que nos sucederem na Ordem, os
levaremos a agir da mesma maneira em relação aos seus sucessores; e estes, em relação a
outros; e assim por diante. Se nós e os frades que se sucederem uns aos outros na Ordem
cumprirmos o que acabamos de dizer, a Ordem será grandemente beneficiada. E Nossa
Senhora experimentará grande alegria...” (LO 2). Na verdade, “o lugar privilegiado da
formação é a comunidade” (Ratio Institutionis OSM 44).9
Nós somos e nos chamamos “servos... irmãos”
É verdade que a maioria dos frades da Ordem são sacerdotes, mas a ordenação não nos torna
menos confrades. Não existem e nem podem existir confrades de segunda classe. “Todos somos e
nos chamamos «servos». Todos, como irmãos, temos a mesma dignidade e somos iguais entre nós”
(Const. 9).
9

Cf. Const. 8, 121; VC 67.
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Saber dialogar sobre o que mais amamos
Jesus ressuscitado disse a Maria Madalena: “Vai dizer aos meus irmãos: subo para junto do
meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus” (Jo 20,17). Assim como Maria Madalena é enviada
aos irmãos – que podem até tê-la considerado uma visionária – para transmitir-lhes uma mensagem
surpreendente de Jesus, o Vivente, da mesma forma cada um de nós é enviado aos irmãos, os quais
– como se espera - procurarão pelo menos compreender-nos. Cada um de nós tem algo a dizer, é
porta-voz do Vivente, Jesus Ressuscitado. É importante saber escutar o Ressuscitado na voz dos
irmãos.
No caminho de formação, bem como na vida comunitária em geral, o diálogo “fraterno e
aberto” (Const. 108) é importante e fundamental. Saber comunicar-se e saber escutar uns aos
outros..., com respeito e amor. Saber comunicar, isto é, expor à crítica e à apreciação dos outros o
que temos de mais precioso e a nossa pouca fé no Ressuscitado, compartilhar o que mais prezamos,
os nossos pensamentos e sonhos... Saber escutar, isto é: nunca rejeitar como coisa sem sentido
aquilo que um confrade diz, antes mesmo de ouvir o que ele tem a dizer; aprender a ficar em
silêncio e a evitar objeções defensivas; abrir a mente para perspectivas inesperadas. Um dos
desafios do formador é despertar confiança, isto é, criar um clima tal que o formando se torne um
confidente e possa ter a coragem de falar com plena liberdade. Importante também é a confiança
mútua entre os formandos. Saber inspirar confiança uns aos outros. Não intimidar o irmão, não trair
sua confiança, não levá-lo na brincadeira. Ajudar-se uns aos outros, encorajar-se e formar-se
mutuamente como servos humildes e vigilantes.
Saber perdoar
Não há crescimento possível na vida fraterna sem perdão. “No caminho que nos leva à
perfeição da caridade, estamos sujeitos a quedas e erros devido à fraqueza humana. Por isso, em
nosso relacionamento, devemos viver as palavras do Senhor: «Sede misericordiosos como é
misericordioso o vosso Pai. Perdoai e sereis perdoados» (cf. Lc 6, 36.37c). A misericórdia é
reconhecida como uma das características dos Servos de Maria, que prolongam em sua vida o
exemplo da Mãe de Deus” (Const. 52).

“ EU VI O SENHOR! ”
(Jo 20,18)
“Então, Maria Madalena foi anunciar aos discípulos: «Eu vi o Senhor», e contou o que ele
lhe tinha dito” (Jo 20,18).
A “Lectio divina”
“Eu vi o Senhor”, disse Maria Madalena e contou o que ele lhe dissera. Existe uma prática
especial, diária, no qual o frade escuta a Deus, deixa-se instruir, medita a sua Palavra, reza sobre ela
e transmite depois o que ouviu dele: é a lectio divina (cf. Const. 31/a, 80, 148) [154]. Sendo um
encontro cotidiano com o Mestre que ensina, a lectio divina é um momento regular de formação. Na
escola de Cristo, o frade é formado, cresce e, depois, com palavras e ações, dará “uma contribuição
cristã na solução dos problemas do seu ambiente e da sociedade” (Const. 116).

CHAMADOS PARA SERVIR POR AMOR COM SANTA MARIA 8

Ratio Institutionis da Ordem dos Frades Servos de Santa Maria
CARTA DE PROMULGAÇÃO

9

A alegria
Última coisa: a alegria. Um frade triste seria um triste frade, às voltas com a discórdia, a
suspeição, a murmuração, a inveja. Nunca deixemos de olhar para o dia da Páscoa. “Eu vi o
Senhor”, disse Maria Madalena. Era mais do que a afirmação de um fato, era a boa nova, era o
anúncio de uma luz que brilhou nas trevas, era – como nos primórdios – o anúncio de “uma grande
alegria” (Lc 2,10). Por causa disso, no dia da Páscoa, “os discípulos se alegraram por verem o
Senhor” (Jo 20,20). Alegria de estar com o Cristo vivo todos os dias (cf. Mt 28,20). Alegria de
viver fraternalmente como discípulos seus e de ser sinal vivo da sua presença (cf. Mt 18,20).
Alegria de observar o mandamento “novo” do amor, através do perdão, da ajuda mútua, da
compaixão, da humildade... Certamente, na vida, não faltam provações, sofrimentos, mas o
sentimento maior que o Senhor nos ensina, como suas criaturas, em qualquer circunstância, é a
felicidade (cf. Mt 5,1-12). Que o viandante que encontramos e o jovem que acolhemos possam
descobrir esta alegria pascal em nós mesmos e em nossa comunidade. A alegria será como o aroma
que atrai...
Faço votos que todos os frades recebam com alegria a presente Ratio Istitutionis OSM,
Chamados para por amor com Santa Maria. Ordeno que entre em vigor ao ser publicada nas Acta
Ordinis Servorum beatae Mariae Virginis e que seja para as línguas faladas na Ordem e, onde for
necessário, seja adaptada às exigências locais da formação.
Regina caeli laetare! Alleluia!
Fraternalmente,

fr. Reinhold M. Bodner, OSM
secretário da Ordem

fr. Hubert M. Moons, OSM
prior geral

Roma, 23 de abril de 2000,
Páscoa da Ressurreição de Nosso Senhor Jesus Cristo.
CHAMADOS PARA SERVIR POR AMOR COM SANTA MARIA 9

