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INTRODUÇÃO 

 

Nós, portanto, considerando as palavras e os exemplos com os quais nossos Pais nos geraram 

espiritualmente, e sabendo que, com sua vida, eles agradaram ao Senhor e fizeram que também a 

nossa Ordem fosse do agrado dele, moldemos filialmente a nossa conduta, nas palavras e nas ações, 

segundo os seus exemplos, de modo que todos percebam que eles deixaram filhos à sua 

semelhança” (cf. Eclo 44,1013). 

Legenda de origine Ordinis, 2 

 

 

 

I. VINTE ANOS DE HISTÓRIA DO DOCUMENTO PÓS-CONCILIAR SOBRE A FORMAÇÃO 

OSM 

 

Depois do Concílio Vaticano II, de 22 de junho de 1965 a 25 de março de 1987, a Ordem dos 

Servos de Maria esteve empenhada na renovação das Constituições. Só depois da aprovação mais 

ou menos definitiva do texto constitucional1 é que se começou a elaborar um programa comum de 

formação. 

 

 
PRIMEIRO TEXTO DE ESTUDO SOBRE  FORMAÇÃO OSM 

 

O secretariado geral de Formação e Estudos do sexênio 1977-1983, composto por John M. 

Dowd, Anthony M. O’Connell, Giuseppe M. Bernardi [1977-1979] e Ermes M. Ronchi [1980-

1983], preparou o “primeiro texto sobre a formação OSM”2 como material de estudo para o encontro 

internacional de formadores realizado em Roma nos dias 8 e 9 de abril de 1980. O texto, no seu 

conjunto, foi aprovado unanimemente pelos participantes do encontro. “Em 1981, o conselho geral 

propôs que o secretariado preparasse uma Ratio Institutionis para toda a Ordem”,3 que tivesse como 

base o referido “texto de estudo”. Acompanhado de um questionário, o texto foi enviado às 

jurisdições da Ordem, a fim de levantar reações, impressões e eventuais emendas. No segundo 

semestre de 1982, o texto foi emendado pelo secretariado, à luz das respostas recebidas, e reenviado 

a todos os priores e vigários provinciais para apreciação. Em sua terceira edição, o texto, 

devidamente revisto, foi apresentado, modificado e aprovado pelo capítulo geral de 1983. O “texto 

de estudos sobre a formação”4 compreendia quatro partes: 

 

1. Breve introdução. 

2. Seis temas-guias que fundamentam as agendas indicadas para todo o período da formação.  

3. Orientações para o pré-noviciado, noviciado e professado. 

4. Elementos de reflexão sobre a comunidade formadora. 

                                                 
1  Cf. Constituzioni dell’Ordine dei frati Servi di Maria (Curia Geral OSM, Roma, 1978), in Acta OSM 39 (1977), p. 

1-104. 
2  Cf. Testo di studio sulla formazione, in Acta OSM 43 (1980), p. 189-212. 

3  Cf. relatório do secretariado geral de Formação e Estudos, in Acta OSM 43 (1983), p. 138. O conselho geral fazia 

notar que “um texto nosso sobre a formação, há tempo vem sendo solicitado pela Ecclesiae Sanctae (1966) e por 

outras documentos da Sagrada Congregação dos Religiosos e dos Institutos Seculares” [in Acta OSM 44 (1981), 

p.151]. 
4   Cf. Study-Text on Formation, in: Acta OSM 47 (1984) pp. 456-467. 
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O “Documento sobre a Formação”,5 foi reapresentado ao capítulo geral de 1989, enriquecido 

de um apêndice com programas de máxima sobre a formação litúrgica, mariológica, histórico-

espiritual servita e missionária, “graças à colaboração de vários frades, da CLIOS, da Faculdade 

Marianum, do Instituto Histórico OSM e do secretariado geral das Missões”.6 

 

 
NECESSIDADE DA “RATIO INSTITUTIONIS OSM” (1994-1995) 

 

No sínodo sobre a “Vida Consagrada” (1994),  

 

Os padres sinodais solicitaram vivamente a todos os Institutos de vida consagrada e 

Sociedades de vida apostólica que elaborassem, quanto antes, uma Ratio 

Institutionis,7 isto é, um projeto de formação inspirado no carisma institucional, no 

qual se apresente, de forma clara e dinâmica, o caminho a seguir para se assimilar 

plenamente a espiritualidade do próprio Instituto. A Ratio responde a uma 

verdadeira urgência de hoje: por um lado, indica a maneira de transmitir o espírito 

do Instituto, a fim de ser vivido em toda a sua genuinidade pela novas gerações, na 

diversidade das culturas e das situações geográficas; e, por outro lado, mostra às 

pessoas consagradas os meios para viverem o mesmo espírito nas várias fases da 

existência, avançando para a plena maturidade da fé em Cristo Jesus.8 

 

Fazendo eco ao sínodo sobre a Vida Consagrada, o capítulo geral de 1995, entre outras 

deliberações, pede que se elabore uma Ratio Institutionis completa e atualizada, nestes termos:  
 

O secretariado geral de Formação e Estudos elabore uma Ratio Institutionis baseada 

no acima exposto Documento sobre a Formação (nº 110-153; cf. Capítulo Geral de 

1989, Apêndice, nº 228-325).9  

 

 
PRIMEIRO ESBOÇO DA “RATIO INSTITUTIONIS OSM” (1996-1997) 

 

O secretariado geral de Formação e Estudos do sexênio 1995-2001, composto pelo conselho 

geral a 12 de março de 1996, reuniu-se pela primeira vez em Monte Senário nos dias 20-27 de 

novembro de 1996. Estavam presentes John Roncalli M. Benjamin, Giancarlo M. Bruni, Camille M. 

Jacques, Juan Bautista M. Pesci, Ferdinando M. Perri, Rhett M. Sarabia, José M. Sartori,10 Eugene 

M. Smith e a equipe formadora da comunidade internacional de Formação Santo Aleixo [freis Paolo  

 

                                                 
5  Cf. Capitulo generale elettivo 1989. Ariccia (Roma), 3-27 ottobre 1989. I. Documentazione preparatoria [= CG 

1989]. Documento sulla formazione O.S.M., in Acta OSM 55 (1989), pp. 501-530. 
6  Cf. Relazione del SGFS, in Acta OSM 55 (1989), p. 268. 
7  A Ratio Institutionis é exigida pela Igreja para todos os institutos. Cf. Código de Direito Canônico (25 de janeiro de 

1983, cân. 650, § 1. 
8  JOÃO PAULO II, Exortação apostólica pós-sinodal Vita Consecrata (25 de março de 1996) ) [= VC], nº 68. 
9  Capítulo Geral. Cidade do México, 2-25 de outubro de 1995 [= CG 1995], Documento sobre a formação. 

Disposições capitulares, nº 154/6.  
10  José M. Sartori, eleito vigário provincial CHB, demitiu-se e foi substituído em 1998 pelo frei Ivo M. Solarini, 
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M. Erhler, Patrick M. Ryall, Ángel M. Vargas].11 Ausente frei Clodovis M. Boff. Nesta reunião, o 

secretariado procurou encaminhar o trabalho de redação da Ratio, definindo as Linhas de inspiração 

e revendo os Temas-guia, tendo como base o Documento sobre a formação. As outras partes da 

Ratio seriam elaboradas por uma subcomissão, e o texto (primeiro esboço), enviado aos formadores 

e às comunidades formadoras para avaliação. 

 

Nos primeiros meses de 1997, a subcomissão composta de cinco membros do secretariado 

(Giancarlo M. Bruni, Camille M.Jacques, Ferdinando M. Perri, John Roncalli M. Benjamin12 e 

Ángel M. Vargas), reuniu-se três vezes e elaborou o primeiro esboço em base ao “Documento sobre 

a Formação” (Capítulo geral 1995, nº 110-153; e Capítulo geral 1989, Apêndice, nº 228-325). Cabe 

notar que, desde esse primeiro esboço, foram tidos em consideração alguns documentos importantes 

publicados depois de 1983, como: 

 

- Código de Direito Canônico (25 de janeiro de 1983): cânones 573-730 (Institutos de Vida 

Consagrada); cânones 731-746 (Sociedades de Vida Aapostólica); 

- Constituições da Ordem dos frades Servos de Maria. Regra de Santo Agostinho (Cúria geral, 

Roma 1987); 

- CONGREGAÇÃO PARA OS INSTITUTOS DE VIDA CONSAGRADA E AS 

SOCIEDADES DE VIDA APOSTÓLICA, Instrução Potissimum Institutioni. Orientações 

para a formação nos Institutos Religiosos (2 de fevereiro de 1990); 

- 210º CAPÍTULO GERAL (1995) DA ORDEM DOS SERVOS DE MARIA, Carta Servos 

do Magnificat. O cântico da Virgem e a vida consagrada (Cúria geral OSM, Roma 1995). 

 

Em junho de 1997, esse primeiro esboço foi enviado aos outros membros do secretariado, aos 

mestres de formação e a outras pessoas interessadas no assunto, para eventuais observações e 

comentários a serem feitos até 1º de dezembro de 1997. 

 

 
SEGUNDO ESBOÇO DA “RATIO INSTITUTIONIS OSM” (1998) 

 

Em dezembro de 1997, a subcomissão, modificada devido à troca dos formadores da 

comunidade internacional de Formação Santo Aleixo Falconieri (Giancarlo M. Bruni, Camille M. 

Jacques, John Roncalli M. Benjamin, Rolly M. Daquigan, David M. Mejía Cisnero e Ferdinando M. 

Perri), estudou os pareceres recebidos que, em sua totalidade, reconheciam a validade do 

documento. Em outros encontros realizados a seguir, (17 de janeiro, 18 de fevereiro e 30 de maio de 

1998), a subcomissão reviu o texto à luz das observações e comentários feitos. E em junho de 1998, 

o texto foi submetido ao conselho geral, que fez outras observações. 

 

 
AVALIAÇÃO DOS FORMADORES OSM E APROVAÇÃO (1999) 

 

Na reunião internacional de formadores OSM, da qual participou o secretariado geral de 

Formação e Estudos, realizada de 27 de dezembro de 1998 a 6 de janeiro de 1999, a “Ratio 

Institutionis OSM” foi estudada e avaliada positivamente no seu conjunto e nas várias etapas de 

                                                 
11  A equipe formadora constituída para o triênio 1997-2000 compõe-se dos freis Ferdinando M. Perri, Rolly M. 

Daquigan e David M. Mejía Cisnero. 
12  John Roncalli M. Benjamin, que voltou para a Índia em junho de 1997 e se engajou na atividade pastoral, demitiu-se 

do SGFE e foi substituído em 1998 por frei Lourdusamy M. Anthonysamy. 
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formação, tendo sido feitas algumas emendas. Em seguida, o texto foi submetido à aprovação do 

conselho geral da Ordem. 

 

 

II. NATUREZA E VALOR DA RATIO INSTITUTIONIS OSM ATUAL 

 
NATUREZA 

 

A Ratio Institutionis OSM, Chamados para por amor com Santa Maria, apresenta o projeto de 

formação para o itinerário vocacional na Ordem dos Servos de Maria. É um instrumento 

pedagógico, mais do que um subsídio de teologia da vida religiosa servita.13 

 
OBJETIVO 

 

A Ratio Institutionis OSM apresenta o caminho de formação do frade Servo de Maria desde sua 

primeira resposta ao chamado de Deus (formação inicial) até a morte (formação permanente). 

  

“O objetivo principal da formação é dar aos candidatos à vida religiosa e aos jovens professos a 

possibilidade, primeiro, de descobrirem, e depois, de assimilarem e aprofundarem ao longo da vida” 

em que consiste a identidade do frade Servo de Maria. Só assim o frade, que consagra sua vida a 

Deus, poderá “inserir-se no mundo como testemunha significativa, eficaz e fiel”.14  

 
DESTINATÁRIOS 

 

        A presente Ratio Institutionis OSM é um guia para os frades Servos de Maria que vivem 

cotidianamente na escola de Cristo e, em particular, para os que estão empenhados na formação ou 

entram no processo formativo. A todos oferece inspiração, diretrizes e programas unitários e 

graduais, segundo critérios comuns e coordenados, para que o candidato e o frade possam crescer 

na reposta livre e criativa ao chamado de Deus e na capacidade de abrir-se ao serviço do Evangelho 

no mundo hodierno. 

 
ESTRUTURA 

 

A Ratio Institutionis OSM: Chamados para por amor com Santa Maria, está estruturada nas 

seguintes seções:  

 

I . LINHAS DE INSPIRAÇÃO 

II. CAMINHO DE FORMAÇÃO 

III. ACOLHIDA E POSTULANTADO 

IV. PRÉ-NOVICIADO 

V. NOVICIADO 

                                                 
13  Se alguém estiver interessado no assunto, poderá obter informações muito interessantes quer na carta de 

apresentação das Constituições O.S.M. de frei Michel M. Sincerny (7 de junho de 1997), quer na introdução do 

Rituale della Professione Religiosa dei frati Servi di Santa Maria = Libri Liturgici OSM 9 (Curia generalizia OSM, 

Roma 1993), nº 1-43.  
14  CONGREGAÇÃO PARA OS INSTITUTOS DE VIDA CONGRADA E AS SOCIEDADES DE VIDA 

APOSTÓLICA, Instrução Potissimum Institutioni. Orientações sobre a formação nos Institutos Religiosos (2 de 

fevereiro de 1990) [PI], nº 6. 
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VI. PROFESSADO 

VI. ANO DE PASTORAL 

VII. FORMAÇÃO PERMANENTE  

 

O capítulo primeiro (Linhas de inspiração) situa a vocação servita no bojo da vocação cristã e 

descreve brevemente o carisma da Ordem. O capítulo segundo (Caminho de formação) descreve os 

vários elementos (temas-guia, sujeito da formação, elementos-base, discernimento vocacional) que 

fazem parte do processo formativo do frade. Os outros seis capítulos (III-VIII) tratam, em seqüência, 

das várias etapas do processo de formação do Servo de Maria: acolhida, pré-noviciado, noviciado, 

professado, ano de pastoral e formação permanente. Os capítulos III a VII referem-se à formação inicial 

como tal; o capítulo VIII, pelo contrário, refere-se à formação permanente. 

 
FONTES 

 

O presente documento não tem a pretensão de esgotar o estudo sobre os valores religiosos da 

nossa Ordem. As Constituições (principalmente os capítulos XV-XXII sobre a formação: art. 104-

157) [170] e as fontes histórico-espirituais da Ordem, de ontem e de hoje, continuam sendo os 

textos fundamentais de referência e de inspiração.   

 

Determinante neste sentido continua sendo também a instrução Potissimum Institutioni. 

Orientações sobre a formação nos Institutos Religiosos (2 de fevereiro de 1990) da Congregação 

para os Institutos de Vida Consagrada e as Sociedades de Vida Apostólica. 

 
ADAPTAÇÃO 

 

Sendo este um documento genérico, deverá, em sua utilização prática, ser adaptado às 

diferentes situações e exigências concretas de cada região da Ordem e das igrejas locais. 

 
MUDANÇAS 

 

A Ratio Institutionis OSM: Chamados para por amor com Santa Maria, pode ser modificado 

pelo conselho geral por iniciativa própria, após consultar o secretariado geral de Formação e 

Estudos, ou sob proposta do mesmo secretariado. 
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I. LINHAS DE INSPIRAÇÃO 

 

1.1.  NO SULCO NA VOCAÇÃO CRISTÃ COMUM 

1.2.  NO SULCO DA TRADIÇÃO DA VIDA RELIGIOSA 

1.3.  ENAMORADOS DE CRISTO, SENTINELAS DO REINO, PROFETAS 

DA FRATERNIDADE, COMPANHEIROS DOS ÚLTIMOS. 

1.4.  SANTA MARIA: PRESENÇA INSPIRADORA 
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1.1. NO SULCO DA VOCAÇÃO CRISTÃ COMUM 

 

 

Uma vocação na Igreja e para a Igreja 
 

1. A Ordem dos frades Servos de Maria não é uma igreja paralela à Igreja local15 ou universal,16 

mas um modo singular de viver nelas a mesma e única vocação cristã. Essa consciência lúcida deve 

conduzir e inspirar qualquer processo formativo. 

 

Ser cristão 
 

2. A vocação cristã pode ser sintetizada nestes termos: Christiformitas, Icona Trinitatis, 

Sacramentum futuri, Signum humanitatis, Ascesis. 
 

a)  Christiformitas (Configuração a Cristo) A vocação cristã é um chamado para configurar-se a 

Cristo (cf. Rm 8, 29) no pensar (cf. 1Cor 2,16), no sentir (cf. Fl 2,5), no agir (cf. 1Jo 2,6) e no 

morrer-ressuscitar (cf. Fl 3,10-11). 
 

b)  Icona Trinitatis (Ícone da Trindade): A vocação cristã é um chamado para tornar-se imagem da 

Trindade17 nas relações interpessoais, intereclesiais e internacionais: unidos e distintos no amor 

recíproco, radicalmente disponível, livre e responsável.18 O “modelo de vida apostólica” da 

Igreja-mãe de Jerusalém é seu protótipo original.19 
 

c)  Sacramentum futuri (Sacramento do futuro): A vocação cristã é um chamado à esperança: 

esperança que se cumpra a promessa de “novos céus e uma nova terra, nos quais habitará a 

justiça” (2 Pd 3,13; cf. Is 65, 17; 66, 22), que já se fez realidade (cf. 2Cor 1,20) no Senhor 

transfigurado. No tempo histórico, o cristão entrega-se a si mesmo e sua própria espera ao 

acolhimento da fé (cf. Mc 1,14), à oração da esperança (cf. Mt 6,10; 1Cor 16,22; Ap 22,20; 

Didaché 10,6) e à santidade da vida no amor (cf. 2Pd 3,11-13; At 3,19-21). A Igreja Una e Santa, 

conforme a Cristo e imagem da Trindade, evento novo gerado “aqui e agora” pelo Pai, por meio 

do Filho, no Espírito, é um “já” inconcluso à espera do “ainda não”, uma expectativa repleta do 

incessante repetir: “Venha o vosso Reino” – “Vem, Senhor Jesus”, e de uma vida 

evangelicamente irrepreensível no plano pessoal, eclesial e estrutural. Oração e santidade 

apressam o raiar do dia de luz conhecido por Deus. Daí a urgência da conversão contínua. A 

“Igreja meretriz” deve deixar-se transformar pelo Espírito do seu Senhor para tornar-se sempre 

mais igreja Una e Santa, cumprindo assim a sua missão de ser sinal verdadeiro, de ser o “já” de 

um futuro para além do mal e da morte, o “ainda não do já”. 
 

d)  Signum humanitatis (Sinal da humanidade): A vocação cristã é um chamado para a história. Não 

há lugar para o egocentrismo. A Igreja é de Deus para a humanidade, é uma porção de 

humanidade que, com toda mansidão, doçura e humildade, revela a toda a humanidade aquilo 

                                                 
15  Cf. VC 48. 
16  Cf. VC 47. 
17  Cf. VC 41. 
18  Este amor recíproco, livre e responsável – à imagem do Deus uno e trino – encontra eco nestas palavras de Santo 

Agostinho: “Ama e faze o que queres” (SANTO AGOSTINHO, In epistolan Joannis: PL 35, 7,8): é um convite para 

amar ou deixar-se atrair por Deus como fonte de amor, até o ponto de querer sempre mais o que Ele quer. 
19  Cf. JOÃO PAULO II, Carta Apostólica Orientale Lúmen por ocasião dos cem anos da “Orientalium Dignitas” do 

papa Leão XIII (2 de maio de 1995), nº 2; VC 45. 
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que, por pura graça, lhe aconteceu. Um encontro com o Tu que significou fragmentos de luz para 

os grandes anseios do homem: anseio de verdade (cristiformidade), anseio de relacionamento 

(relações modeladas na Trindade e no modo como Cristo está no meio dos homens) e anseio de 

futuro (novos céus e nova terra). Nisso consiste a Missio ad gentes: não privar nenhuma terra do 

Evangelho de Deus revelado com a vida (cf. 2Cor 3.2-3) e anunciado com os lábios. Para que a 

alegria do homem seja plena. 
 

e)  Ascesis: A vocação cristã é um chamado à ascese vivida com alegria (cf. Mt 6,16-18). Ascese 

não no sentido de esforço auto-redentor – seria um protagonismo que corta pela raiz o Evangelho 

da graça – mas como resposta, a preço elevado, do dom de Deus. É, por isso, uma resposta 

ponderada. O preço elevado, esforço interior e exterior notável que se torna prática cotidiana, só 

se justifica por uma consciência clara, convicta, irresistível e pacificadora: o Tu, que te amou até 

à doação de si mesmo, é o Tu que amas até a doação de ti mesmo, amado mais que tudo e todos, 

mais que tua própria vida. Cristão é, pois, aquele a quem foi dado compreender que vale a pena 

viver e morrer pelo Amado, no qual toda a existência encontrou consistência, rumo e futuro; que 

vale a pena depor do trono do coração pessoal e eclesial qualquer outro primado, o “eu”, os 

afetos, os bens, os projetos, a etnia, a cultura, as tradições... Eles não são mais o “senhor” das 

igrejas e do cristão: “Mas, essas coisas que eram ganho para mim, considerei-as prejuízo por 

causa de Cristo” (Fl 3,7).   

 

Frade, um discípulo de Cristo 

que vive com os outros à espera de sua volta 
 

3. Esta vocação cristã é comum a todo discípulo do Senhor e a qualquer forma de vida no 

cristianismo, inclusive à “vida religiosa” vivida como simples batizados entre batizados. As 

Constituições da Ordem quando falam do “esforço constante para conformar-nos a Cristo que veio 

para servir e dar a sua vida” por todos (cf. Mc 10,45; cf. Const. 2), exorta o frade a não esquecer o fim 

de toda vida cristã que é a configuração a Cristo (christiformitas) e o esforço ascético necessário para 

alcançá-la.20 As mesmas Constituições, quando afirmam que “em nossas comunidades, evocando a 

Igreja dos tempos apostólicos e a Regra de Santo Agostinho, vivemos concordes e unânimes na 

oração, na escuta da Palavra de Deus, no partir o pão eucarístico e o pão ganho com o nosso trabalho, 

em vigilante espera da vinda do Senhor” (art. 3), remetem novamente ao fim próprio de toda vida 

cristã. As Constituições ligam o chamado específico dos Servos de Maria à raiz do chamado cristão 

único e comum a todos. 

 

Chamados por Deus e feitos semelhantes a Cristo 

através de Nossa Senhora 
 

4. Para esta vocação, a forma Christi, a Koinonia e o Adventus, os Servos de Maria, como todos, 

são chamados pela Trindade Una: pelo Deus inefável, mediante a palavra do Filho e o sopro do 

Espírito. Com o acréscimo característico: através da Virgem Maria. A Legenda de origine, quando 

fala da escolha de São Filipe, assim se expressa: “Que fazes, dulcíssima Senhora? Fazes semelhante 

ao teu Filho aquele que será teu servo?”.21 Santa Maria, fundadora da Ordem, “medianeira” fiel do 

Deus formador, orienta a atenção de Filipe e de cada um dos seus Servos para o seu Filho e lhes diz: 

“Fazei tudo o que ele vos disser” (Jo 2,5). Como resposta, nós, os Servos, queremos ser totalmente 

disponíveis, mediante a presença fecundante e ativa do Espírito (cf. Lc 1,35; At 2,1s), como foi nas 

                                                 
20  Cf. VC 65. 
21  LO 11 



Ratio Institutionis da Ordem dos Frades Servos de Santa Maria                     
TEXTO 

18 

 

CHAMADOS PARA SERVIR POR AMOR COM SANTA MARIA  18 

 

origens. Evocamos a experiência do chamado dos Primeiros Pais: “Quis Nossa senhora iniciar a 

Ordem sua e dos seus Servos com sete homens, para que, com esse número, ficasse demonstrado a 

todos, com absoluta clareza, que ela queria orná-la, dotando-a em modo especial com os sete dons22 

do Espírito Santo [...] Nossa Senhora os chamou a viverem juntos radicalmente unidos para dar 

início à sua Ordem” (LO 15,22).23 

O frade, um cristão 
 

5. A conclusão não pode ser outra. Uma formação equilibrada deve mostrar que o chamado é um 

chamado para a vocação cristã única e comum, vivida, celebrada e pensada na Igreja e mostrada 

pela Igreja. Assim como a “vida religiosa”, que é um carisma entre os carismas, uma instituição 

entre as instituições. 

 

 

1.2. NO SULCO DA TRADIÇÃO0 DA VIDA RELIGIOSA 

 

Monaquismo, um fenômeno humano difuso 
 

6. O frade Servo de Maria, além disso, desde o início de sua formação, deve ser conscientizado do 

fato que sua opção de vida se inscreve e faz parte de um fenômeno humano difuso. É uma opção de 

vida que se apresenta com formas e nomes diferentes e em épocas diferentes em todos os 

continentes, culturas e grandes religiões. Ela responde a anseios e expectativas comuns a todas as 

criaturas e culturas humanas. O monaquismo é um dado antropológico universal. 

 

Uma opção de vida comum a todas as Igrejas 
 

7. No âmbito especificamente cristão, esta opção de vida encontra-se na Igreja ortodoxa, nas Igrejas 

ortodoxas orientais, na Igreja católica e, a partir de tempos mais recentes, nas Igrejas da reforma. E 

com peculiaridades que não podem ser desconsideradas. Assim, no ramo ortodoxo, este modo de 

viver o cristianismo é chamado de monaquismo e conserva um caráter fortemente unitário: 

eremitismo, cenobismo, diaconia, itinerância, mais do que estados jurídicos diferentes, refletem e 

exprimem estágios e momentos indivisíveis e inextinguíveis da vida monástica única, presente e 

operante em todo mosteiro. No ocidente, pelo contrário, impôs-se uma separação institucional entre 

monges, mendicantes, congregações e institutos seculares: uma fragmentação enfatizada por um 

vocabulário não mais unívoco para indicar esta peculiar forma de vida. Fala-se de “vida monástica”, 

“vida religiosa”, “vida comum”, “vida contemplativa” e “vida ativa”. Nós utilizaremos a expressão 

“vida religiosa”.  

 

Uma experiência de vida 

que tem  seu papel nas Igrejas e religiões 
 

8. A Ordem dos Servos de Maria insere-se e deve ser interpretada no seio da “vida religiosa” da Igreja 

católica romana, Igreja constitutivamente ecumênica em âmbito interconfessional cristão e inter-

                                                 
22  Trata-se dos seis dons do Espírito que o profeta Isaías vê baixarem sobre o Messias (cf. Is 11,2), aos quais a Igreja 

acrescenta o dom da piedade para completar o número sete. Portanto, os sete dons são: sabedoria, intelecto, 

conselho, fortaleza, ciência, piedade e temor de Deus. 
23  LO 15, 22. 
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religioso,24 Igreja que confia aos “mosteiros” uma nova função estritamente ligada à missão deles. 

Assim se lê na Orientale Lumen: “A este respeito, espero que uma ação específica seja realizada pelos 

mosteiros, exatamente pelo papel todo especial que desempenha a vida monástica no interior das Igrejas 

e pelos muitos elementos que unem a experiência monástica e, portanto, a sensibilidade espiritual, no 

Oriente e no Ocidente”.25 Onde se lê “mosteiros”, leia-se também “conventos”. O texto refere-se 

particularmente ao diálogo feito de conhecimento mútuo, de consultação recíproca e de trabalho em 

conjunto entre as Igrejas irmãs do Ocidente e do Oriente, mas, por extensão, pode aplicar-se 

também às Igrejas irmãs que não estão em plena comunhão com o Ocidente e às grandes religiões, 

nas quais a experiência monástica tem presença marcante. Citamos, por exemplo, o hinduísmo e o 

budismo. É um texto que sugere à vida religiosa ocidental de conscientizar-se vivamente do seu papel 

de ser memória do essencial, de buscá-lo e exprimi-lo junto com o monaquismo universal, livre da ânsia 

de buscar o que lhe é próprio, para dar tempo e espaço à busca daquilo que constitui a substância da 

“vida religiosa” assumida como um todo. Não se trata de negar o que tem de específico, mas de 

interpretá-lo como uma maneira singular de exprimir o núcleo que identifica os “monaquismos”, as 

“vidas religiosas” e “consagradas” de todos os lugares e de todos os tempos. Este núcleo reconduz, em 

termos proféticos, ao coração do Evangelho, no qual se encontra a verdadeira unidade. 

 

Processo formativo 

no contexto da vida religiosa universal cristã 
 

9. Este sinal dos tempos, “novidade” do Espírito, exige, pois, que o processo formativo do 

Servo de Maria seja assumido e inserido no quadro da “vida religiosa” universal cristã, com 

atenção também às formas monásticas não cristãs. É altamente instrutivo que se inicie uma leitura 

da Ordem não circunscrita ao âmbito particular das próprias tradições, mas aberta a uma cordial 

compreensão de si mesma, como pequenos fragmentos de um mosaico mais amplo e como grãos de 

areia de uma praia mais extensa. Unidos no essencial buscado e compartilhado da “vida religiosa”, 

vocação comum, sem perder o sentido da própria diferença específica. Enriquecidos pelo todo, 

enriquecedores em tudo, ponte de comunhão com tudo. Enriquecimento que implica conhecimento 

das grandes figuras e regras da “vida religiosa” cristã ou não, formulação de um santoral monástico-

religioso seleto e significativo que abranja o Oriente e o Ocidente, consultação recíproca e 

organização do trabalho em conjunto em benefício das Igrejas e da história. Tudo isso segundo o rigor 

do essencial.  

 

Cristãos no coração da vida religiosa universal  
 

10. A conclusão é óbvia. Uma formação equilibrada deve mostrar não só que o chamado é para a 

vocação cristã única e comum, mas também que é um chamado para uma forma de “vida religiosa”, 

cujo conteúdo substancial é comum e subjacente a todas as suas múltiplas expressões. O Servo de 

Maria deve sintetizar em si mesmo, testemunhar e exprimir de maneira singular o coração da “vida 

religiosa” universal. O frade é chamado a conjugar o universal com o particular: por um lado, é 

parte de uma vocação comum cristã e monástica, e por outro, tem nome e estilo de vida próprio. 

Nada mais somos que simples cristãos no sulco da tradição da “vida religiosa”. 

 

 

                                                 
24  Cf. COMISSÃO TEOLÓGICA INTERNACIONAL, O cristianismo e as religiões  (30 de setembro de 1996). 
25  Cf. JOÃO PAULO II, Carta apostólica Orientale Lumen por ocasião do centenário da “Orientalium Dignitas” do 

papa Leão XIII (2 de maio de 1995), nº 25, sobre a importância da consultação mútua. 
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1.3. ENAMORADOS DE CRISTO, SENTINELAS DO REINO, PROFETAS DA 

FRATERNIDADE, COMPANHEIROS DOS ÚLTIMOS 

 

 

Enamorados de Cristo casto, obediente e pobre 
 

11. A “vida religiosa” exprime o cristianismo na forma do celibato, da obediência e da pobreza. É 

preciso enfatizar fortemente que Jesus Cristo, com o Pai e o Espírito, é o Amado que prevalece 

sobre todas razões dos afetos, do eu e da riqueza, tidos como grandes bens da pessoa humana. É, 

pois, fundamental na formação dos Servos de Maria, a ênfase cristológica dos votos, que são, a um 

tempo, sinal e memorial radicais do primado de Jesus na vida eclesial e ícone do seu ser casto, 

obediente e pobre. 
 

Sentinelas do Reino 
 

12. A “vida religiosa” exprime o cristianismo na forma da vida comum vivida no celibato, um modo 

de ser que a Exortação apostólica Vita Consecrata define como “uma antecipação do mundo 

definitivo”,26 do Reino. É, pois, fundamental na formação dos Servos de Maria a ênfase e a retomada 

do caráter escatológico ínsito nesta forma de vida. O futuro será uma koinonia, onde ninguém se 

casará (cf. Mc 12,25). Isso lembra às Igrejas e à história a vida comum no celibato, binômio 

indissolúvel. Isso é o que faz dos monges, dos religiosos e dos consagrados, o conjunto de “grandes 

sentinelas com o olhar fixo nas origens e na meta final”,27 o conjunto daqueles aos quais nos dirigimos 

dizendo: “Guarda, a quantas está a noite?” (Is 21,11). Vigilantes e sentinelas, pois, de uma meta final, 

cujo ponto de partida começa a tornar-se legível e visível na fraternidade dos celibatários, ícone da 

transfiguração da terra a caminho do seu esplendor, à Jerusalém celeste, cidade do sol. 

 

Profetas da fraternidade  
 

13. A fraternidade recebe ênfase especial na tradição dos frades Servos de Maria, que são definidos 

como “profetas da fraternidade”,28 o “caminho régio”29 (Cf. Gl 6,9), inscrito em suas origens “não  

por uma pessoa, mas por uma comunidade”,30 evocado pela Regra de Santo Agostinho: “um 

coração só e uma alma só” (At 4,32)31 e sacramentado pelas Constituições que apresentam a Ordem 

não como um conjunto de indivíduos isolados, mas como uma “comunidade de homens reunidos 

em nome do Senhor Jesus” (art.1),32 “comunidade composta de pessoas que [...] querem viver em 

comunhão fraterna” (Const. 8).33 Vida comum, pois, na fraternidade. 

Companheiros dos últimos 
 

14. De tal forma os Servos de Maria radicalizam e profetizam este aspecto central da experiência 

cristã comum que se pode dizer que “o testemunho da comunhão fraterna sobressai como o « 

primeiro serviço » que podemos prestar ao mundo”34 com humildade, conotação peculiar da nossa 

                                                 
26  Cf. VC 26. 
27  Cf. LE SAUX, Une messe aux sources du Gange (Seuil, Paris 1967). Em italiano: Una messa alle sorgenti del 

Gange (Morcelliana, Brescia 1968), p. 69. 
28  CG 1995, Linhas de inspiração. Fraternidade: exigência essencial do carisma, nº 33.  
29  CG 1995, Linhas de inspiração. Retomar o caminho da fraternidade, nº  36. 
30  CG 1995, Linhas de inspiração. Fraterrnidade: exigência essencial do carisma, nº 33. 
31  Regra de Santo Agostinho, 3; cf. CG 1995, Linhas de inspiração. Apelo central da Regra: um só coração e uma só 

alma, nº 35. 
32  CG 1995, Linhas de inspiração. Fraternidade: exigência essencial do carisma, nº 33.  
33  CG 1995, Linhas de inspiração. Fraternidade: exigência essencial do carisma, nº 33. 
34  CG 1995, Linhas de inspiração. Nosso primeiro serviço: testemunhar o amor, nº 34. 
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Ordem. Por conseguinte, formar quer dizer conscientizar sobre a ligação íntima existente entre a 

conotação distintiva do “serviço” e a conotação distintiva da “fraternidade”. O serviço é o 

prolongamento da fraternidade, quer como “serviço de hospitalidade”, quer como serviço de 

“itinerância” em suas múltiplas formas. Ser “itinerante” quer dizer caminhar – e nisso consiste a 

“missão” – principalmente para onde o clamor dos últimos e das periferias do mundo aguarda para 

ser ouvido e atendido (cf. Const. 3. 58. 76/d. 90. 141) [147]. 

 

O projeto formativo, em síntese 
 

15. Impõe-se uma síntese. O projeto formativo deve ser contextualizado e definido com precisão.  
 

a)  Os frades Servos de Maria exprimem a vocação cristã comum segundo a forma própria da “vida 

religiosa” universal: o celibato na vida comum. 
 

b)  Detalhando: O corpo celibatário dos Servos de Maria que vivem em fraternidade é uma parábola 

que anuncia o Reino que há de vir e o mostra presente no mundo. Não há dualismo. O futuro é a 

plenitude do presente, sem qualquer sombra de mal e de morte; é a meta final de um êxodo, é um 

evento trinitário em ato: da inimizade à fraternidade, do domínio ao serviço, da morte à vida.   
 

c)  Ao contrário das Congregações fundadas na época moderna, os Servos de Maria não se 

qualificam por uma obra específica, eclesial e social, mas o seu serviço às Igrejas e ao mundo, 

salvaguardado o serviço imprescindível da fraternidade celibatária com todas as suas 

conseqüências, é simplesmente uma extensão em “formas múltiplas” (Const. 4) da sua 

experiência de fraternidade aberta aos sinais dos tempos. O amor que se vive em comunidade 

torna-se amor que se irradia no campo multiforme da convivência humana (cf. Const. 73). 

“Como o Filho foi enviado pelo Pai no meio dos homens divididos para uni-los como irmãos (cf. 

1Jo 3,16), nossa Ordem, comunidade de irmãos em Cristo, é enviada a estender sua fraternidade 

aos homens de hoje, divididos pela idade, nacionalidade, raça, religião, riqueza, educação” 

(Const. 74). Este prolongamento é avaliado comunitariamente.  
 

d)  Nunca se deve esquecer o primado da “contemplação, à qual não se opõe a ação, mas a 

“distração”. Com efeito, contemplação equivale à ação segundo um parâmetro de medida certo, 

que é, concretamente, o pensar, o sentir e o comportar-se de Cristo. Distração, por sua vez, 

equivale à ação desviada, porque contrária ao parâmetro de medida certo. Mas o pensar, o sentir 

e o comportar-se de Cristo, verdade do homem, só podem ser percebidos e captados na solidão e 

no silêncio. É tarefa da formação ajudar os distraídos a se tornarem contemplativos, para que 

busquem, no dia a dia, espaços de silêncio preenchidos pela escuta do Espírito, sob pena de a 

própria vocação, a esperança, a fraternidade e o serviço ficarem à deriva. 
 

e)  Última observação: É preciso educar para o humor. Sabendo distinguir entre o sonho e a 

realidade, o humor impede a ênfase e o cinismo. Quem é dotado de uma forma de humor feito de 

delicadeza e simpatia sabe que a realidade dos frades e da comunidade nunca coincide com o 

grande ideal, mas sabe também que, sem a busca apaixonada do ideal, a pessoa se torna um 

gestor mal-humorado, descontente e sem amor: a acídia é o grande pecado da “vida religiosa”, de 

um presente que não basta a ninguém. A ênfase subentendida nessas linhas de inspiração deve 

ser interpretada como o fogo escondido debaixo das cinzas dos sonhos para acordá-los. Uma 

formação honesta deve ter em conta como as coisas realmente são (o “princípio da realidade”) e 

como devem chegar a ser (o “princípio da esperança responsável”). Trata-se de não frustrar as 

esperanças sem criar ilusões. Trata-se simplesmente de tomar consciência que não somos 

melhores que ninguém, totalmente entregues ao poder onipotente daquele que, sozinho, pode 

mudar o deserto em lago, e a terra seca, em fontes de água (cf. Sl 107 [106], 35).  
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1.3. SANTA MARIA: PRESENÇA INSPIRADORA 

 
 

Aquela na qual os Servos fixam o olhar 
 

16. O serviço da fraternidade vivida no celibato, sinal do Reino, e a fraternidade irradiada em 

formas múltiplas como diaconia às Igrejas e à história, são vividos pelos Servos de Maria num 

contexto bem definido, e nisso está sua característica mais peculiar. Desde os primórdios, os 

“louvadores” de Nossa Senhora caracterizam-se como aqueles que a acolheram junto de si, na 

própria casa (cf. Jo 19,27), de tal forma que eram tidos como a pequena família de Santa Maria. 

Uma presença inspiradora, uma “perspectiva”, como afirmam as Linhas de Inspiração do Capítulo 

Geral de 1995.35 Para ela olham os Servos de Maria, como num espelho, para dela aprender o 

essencial da experiência evangélica e do serviço. A ela devem ser iniciados os formandos. 

 

Mulher da escuta 
 

17. Maria é a mulher da escuta. Com os ouvidos, escuta a palavra, guarda-a e a medita no coração 

(cf. Lc 2, 19.51), canta a palavra com os lábios (cf. Lc 1,46-55), vive-a no dia a dia (cf. Lc 1,38) e a 

transmite (cf. Jo 2,5). Em Maria, Israel e a Igreja vêem a si mesmos como povo da escuta (Shemah 

– Auscultação) proclamada (Magnificat) e praticada (Fiat). Como diz o documento Servos do 

Magnificat, Maria è “mestra da lectio divina”.36 De fato, assim rezam as nossas Constituições: “À 

imitação da Virgem Maria, queremos viver à escuta da Palavra de Deus, atentos a seus apelos em 

nós mesmos, nos homens, nos acontecimentos e em toda a criação” (art. 24/b). Palavra contida nas 

Sagradas Escrituras como em sua fonte primeira e normativa: Escrituras, ventre da Palavra. 

 

Mulher humilde 
 

18. Maria é a mulher humilde que sabe reconhecer e cantar como evento de pura graça a obra nela 

realizada pela misericórdia do Pai, que diz: “Aqueles por quem eu olho são: o pobre, o de espírito 

abatido, o que treme diante de minha palavra” (Is 66,2; cf. Lc 1,48). Ela personifica a caravana dos 

pobres (anawim) que só esperam de Deus a salvação. Entre esses estão os Servos de Maria, atraídos 

pela humildade dela, que é expressão e evocação do Filho “manso e humilde de coração” (Mt 

11,29). Tudo isso nos é lembrado pela Legenda de origine Ordinis. 

 

Mulher da dor 
 

19. Maria é a mulher da dor, ícone da paixão e da compaixão de Deus por toda criatura, 

concretizada plenamente no Cristo crucificado, cuja estatura nós Servos de Maria somos chamados 

a alcançar, como nos lembra o epílogo das Constituições: “Perseguindo em nossa vida o ideal de 

chegar à perfeita estatura de Cristo, manteremos com as criaturas atitudes de paz, misericórdia, 

justiça e amor construtivo. Neste compromisso de serviço, a figura de Maria ao pé da Cruz seja 

nossa imagem-guia... aos pés das infinitas cruzes da humanidade” (Const. 299) [319]. Com ela e 

como ela, no Espírito, expressão da misericórdia incomensurável do Pai e do Filho. 

 

                                                 
35  Cf. CG 1995. Linhas de inspiração. Maria: uma perspectiva e não um tema, nº 23. 
36  210º CAPÍTULO GERAL DA ORDEM DOS SERVOS DE MARIA, Servos do Magnificat. O cântico da Virgem e a 

Vida consagrada, trad. frei José M Milanez, Roma, Cúria geral OSM, 1996, nº 42. 
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Mulher do Magnificat 
 

20. Maria é a mulher que canta e profetiza a libertação de Deus como derrubada das situações 

humanas de injustiça e de opressão. O futuro não está nas mentes orgulhosas, dos tiranos políticos e 

dos poderosos do dinheiro (cf. Lc 1,51-53) e, desde agora, é possível tornar-se servos humildes de 

uma mulher que precisa da ajuda (cf. Lc 1,36s) e da alegria dos esposos (cf. Jo 2,1s).   
 

Mulher ecumênica 
 

21. Maria é mulher ecumênica. Com efeito, como diz o documento Servos do Magnificat, ela, 

enquanto “filha de Sião, recapitula em si Israel inteiro”; enquanto “imagem da Igreja, reúne os 

cristãos de todos os tempos e lugares”; enquanto “filha de Eva, unifica em sua pessoa a humanidade 

de ontem, de hoje e de sempre”.37 Maria é a mulher em cujo Fiat e em cujo Magnificat está 

representada toda a humanidade.38 Ela é a mulher da reminiscência viva de como “o ecumenismo é 

inerente aos que levam o nome de Servos de Santa Maria”;39 é criatura de coração cósmico, 

definitivamente superada a categoria do inimigo pela força do amor que é capaz de derrubar 

qualquer muro de divisão (cf. Ef  2, 14-18). 
  

Mulher da esperança 
 

22. Maria é a mulher da esperança, sempre pronta a manter viva entre os seus Servos a tensão para 

as coisas últimas, às quais a vida fraterna no celibato já é uma primeira resposta. A vida fraterna 

celibatária evoca a Jerusalém celeste, esperada na invocação do Reino (cf. Mt 6, 10), do Senhor 

Jesus (cf. 1Cor 16,22; Ap 22, 17.20) e da santidade da vida, germes que apressam a sua chegada (cf. 

At 3, 19-21; 2Pd 3,11-13).  
 

Mulher que aponta para Cristo, nossa Vida 
 

23. Maria é a mulher que indica para os seus Servos o caminho a seguir para alcançar a verdade, a 

forma de ícone de Cristo, de imagem da Trindade e de sentinela das coisas últimas. O caminho é 

este: abandonar a idolatria múltipla e possível de si mesmo, das coisas e do sexo, para tornar-se 

terra virgem, morada do Espírito único e unificador, que dá forma a quem se assemelha a Cristo 

pobre, casto e obediente, e à comunidade una e distinta no amor, grande sentinela do Reino. 
 

Mulher do Espírito 
 

24. Maria lembra que sem Espírito não há Igreja, nem missão, nem serviço (cf. Lc 1,39-45; At 1,14). 
 

Os Servos de Maria, em síntese 
 

25. O carisma dos Servos de Maria e o porquê do nome vão aos poucos se delineando. Somos os 

servos do Senhor, enviados para o campo da vida para marcá-lo com o selo da fraternidade, para 

manter viva a esperança de novos céus e nova terra e a memória de Santa Maria, proclamada e 

poderosa como intercessora, chave de leitura da essencialidade evangélica: no silêncio, morada do 

Verbo amado (cf. 1Pd 1,8) e esperado e da sua palavra escutada (serviço da lectio divina), cantada 

(serviço litúrgico), vivida (serviço do testemunho da vida), proclamada (serviço missionário) em 

tempos e lugares diferentes (serviço inculturado).   

                                                 
37  SM 111. 
38  Cf. SM 112. 
39  SM  113. 
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II. CAMINHO DE FORMAÇÃO 

 

 

 

2.1.  TEMAS-GUIA 

2.1.1.  Maturidade humana 

2.1.2.  Seguimento de Cristo 

2.1.3.  Vida comum 

2.1.4.  Identidade servita 

2.1.5.  Serviço apostólico e trabalho 

2.1.6.  Justiça e paz 

 

2.2.  SUJEITOS DA FORMAÇÃO 

2.2.1.  O candidato 

2.2.2.  Os formadores 

. Deveres 

. Competências 

. Equipe de formação 

. Unidade entre os responsáveis das várias etapas 

. Caminho espiritual 

2.2.3.  A comunidade formadora 

. A vida fraterna, base da formação 

. Comunidade de fé inspirada na Igreja primitiva 

. Hospitalidade 

. Capítulos e reuniões 

. Construir juntos a comunidade 

2.2.4.  As “autoridades” da Ordem 

 

2.3.  ELEMENTOS-BASE 

2.3.1.  Programa orgânico 

2.3.2.  Tempos adequados 

2.3.3.  Método de formação 

. Ajuda didático-espiritual 

. Ajuda de experiências 

. Ajuda psicológica 

 

2.4.  DISCERNIMENTO VOCACIONAL 

2.4.1.  Objetivo 

2.4.2.  Sinais de vocação 

2.4.3.  Autores do discernimento 

. O candidato 

. Os colaboradores 

. A comunidade formadora 

. O responsável 

 

 

 



Ratio Institutionis da Ordem dos Frades Servos de Santa Maria                     
TEXTO 

25 

 

CHAMADOS PARA SERVIR POR AMOR COM SANTA MARIA  25 

 

 

 

 

 

2.1. TEMAS-GUIA 40 

 

 

26. O período de formação é um tempo de graça que ajuda o candidato a alcançar a verdade do seu 

ser que, na experiência cristã, está em Cristo Jesus, o verdadeiro homem.41 A grande tradição cristã 

chama este processo de “configuração em Cristo”. 
 

O programa de formação de cada etapa articula-se em torno de seis temas-guias que devem 

estar presentes e harmoniosamente integrados no ideal de vida: maturidade humana, seguimento de 

Cristo, vida comum, identidade servita, serviço apostólico e trabalho, justiça e paz. 

 

2.1.1.  Maturidade humana 

 

27. O candidato tenha disposição e capacidade para cuidar de si mesmo. 
 

-  Enfatizar que o humanum está no coração de Deus. 

-  Assimilar a consciência de si mesmo como pessoa amada, livre e responsável. 

-  Crescer, sem simulação, num clima de boas e sadias relações com a própria cultura, com o eu, com 

os próprios dons e limites, com as coisas (comida, roupa, casa...) e com os outros (comunidade, 

cidade...), abertos ao universal. 

-  Aprender a administrar os conflitos existentes em si e com os outros, sem deixar-se dominar por 

eles. 

-  Ter consciência clara de que, segundo o evangelho, é humanamente maduro quem busca 

alcançar o “eu-servo” com e para os outros, num clima de liberdade e de alegria. 

-  Dispor-se para ser ajudado no caminho de integração psíquico-físico-espiritual da pessoa (cf. 

Const. 117), com particular atenção à dimensão afetiva. 

 

2.1.2.  Seguimento de Cristo 

 

28.  O candidato tenha disposição e capacidade para assumir a disciplina necessária para o 

seguimento de Cristo. 
 

-  Percorrer na lectio evangelica o caminho de Jesus de Nazaré. 

-  Descobrir no seu nome o nosso nome: filho amado (Batismo: cf. Lc 3,21-22).  

-  Descobrir no seu “agir” o nosso “agir”: boa nova aos pobres (cf. Lc 4,18). 

-  Descobrir no seu corpo entregue por nós e no sangue derramado o sentido último da vida como 

doação incondicional (Última Ceia: cf. Lc 22,1420). 

-  Descobrir na sua tentação vencida que a única palavra determinante é a do Pai que se escuta, se 

adora e não é submetido à prova (cf. Lc 4,1-13). 

-  Descobrir no seu dia vivido no silêncio, na convivência e na amizade o modelo do nosso viver de 

cada dia feito de solidão, de vida fora e de fraternidade comunitária. 

                                                 
40  Cf. CG 1995. Documento sobre a formação OSM. Temas-guia de todo o processo formativo, nº 117-124. 
41  Cf. CG 1995, Linhas de inspiração. Ponto de partida: opção por Jesus Cristo, nº 25.  
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-  Descobrir no seu ser pobre, casto e obediente o nosso ser pobre, casto e obediente. 

-  Descobrir em Santa Maria, “Mãe e Serva do Senhor” (Const. 1), o modelo de consagração e de 

seguimento de Cristo (cf. Jo 2,12; 19,25-27). 

-  Descobrir na ressurreição de Cristo o “sim” de Deus a um modo de ser que, finalmente, alcança 

seu sentido pleno (cf. At 2,33; 1Jo 3,16-20; 5,1-13). 

-  Descobrir na lectio divina e na “fração do pão” o lugar onde emerge a “nova criatura” (Const. 

71). O Pai, pelo Filho, no Espírito comunicado, dá forma a quem se assemelha a Cristo. 

-  Descobrir a liturgia como evento criativo celebrado com louvor. 

-  Descobrir, no estudo da teologia, o aspecto reflexivo de uma experiência transfiguradora. 

 

 

2.1.3.  Vida comum 

 

29.  O candidato tenha disposição e capacidade para viver em comunidade, contribuindo para o 

crescimento da mesma: disponibilidade, fidelidade aos encargos recebidos, sensibilidade diante 

dos outros, abertura à correção e ao debate, espírito de aceitação e de adaptação. 
 

-  Descobrir na lectio divina e na “fração do pão” o lugar de doação do Espírito que transforma um 

grupo informe numa comunidade fraterna. 

-  Ver a comunidade como evento pentecostal que a faz imagem da Trindade: una e distinta no 

amor, na reciprocidade e na complementaridade. 

-  Valorizar num contexto de comunhão a diversidade, a alteridade, o carisma e a cultura de cada 

pessoa. 

-  Fazer o possível para que cada um se torne o que é chamado a ser: único e diferente. 

-  Conscientizar-se que toda relação verdadeira implica estupor, atitude ética (ser com e para o 

outro) e agonística (o outro me interpela e me provoca) e sentido do mistério (há sempre algo 

oculto no outro). 

-  Valorizar o capítulo ou a reunião comunitária como lugar no qual a vida comum é submetida ao 

discernimento segundo o Espírito. 

 

2.1.4.  Identidade servita 

30.  O candidato tenha disposição e capacidade para assumir a sua identidade de frade Servo de 

Maria. 
 

-  Adquirir a própria identidade vivendo dia a dia segundo o modelo de vida “evangélico-

apostólica” (Const. 1). 

-  Aprofundar, através do estudo e da reflexão, o conhecimento dos votos, sua fundamentação na 

Sagrada Escritura e na Tradição da Igreja, as conseqüências de cada um deles na vida pessoal e 

seu valor apostólico na Igreja (cf. Const. 139) [145]. 
-  Lex orandi - lex credendi - lex vivendi: celebrando a liturgia própria da Ordem (cf. Const. 114) e 

estudando o conteúdo teológico-espiritual dos livros litúrgicos, aprofundar a comunhão com a Ordem e 

assimilar os elementos que qualificam sua espiritualidade e determinam sua identidade. 

-  Além da Regra de Santo Agostinho, estudar a história da Ordem, suas figuras características e 

lugares históricos, para melhor inserir-se na realidade da mesma, conscientizar-se da própria 

identidade religiosa e partilhar mais amplamente os seus valores espirituais (cf. Const. 153) 

[162]. 
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-  No estudo da teologia, aprofundar o conhecimento da missão da Mãe de Deus no mistério de 

Cristo e da Igreja (cf. Const. 152) [161] e o significado da Virgem Maria para o mundo 

contemporâneo (cf. Const. 7).  

-  Desenvolver um sentimento de pertença à Ordem e aprofundar a comunhão e colaboração com 

os membros e fraternidades (freiras, irmãs, membros de Institutos seculares e Ordem Secular 

Servita, diaconias, etc.) da Família Servita (cf. Const. 287-292 [305-311]; 26; 30; 31 b, 32 d; 33; 

39; 67; 83; 90; 101; Dir. 42-45). 

 

2.1.5.  Serviço apostólico e trabalho 

 

31. O candidato saiba assimilar o modo de ser do “apóstolo”, isto é, de ser um enviado formado e 

mandado por Cristo, e tenha disposição e capacidade para cumprir o seu trabalho de maneira 

idônea e satisfatória. 
 

-  Tomar consciência da missão dos Servos de Maria e de suas características (cf. Const. 73-78) e 

saber justificar o nome de “servo”: toda comunidade é uma comunidade de serviço e o frade 

trabalha cumprindo o seu dever (cf. Const. 59). 

-  Optar por um testemunho comunitário (cf. Const. 79-94) em todos os lugares e setores de 

serviço. 

-  Considerar e prestar o serviço, dentro e fora da comunidade, como participação na sorte comum 

de todos os seres humanos e na missão de Jesus, que veio para servir (cf. Const. 57). 

-  Educar-se para o sentido do serviço, sempre atentos às orientações do Evangelho, aos apelos dos 

tempos e às atitudes de cada pessoa (cf. Const. 60, 76, 112, 115). 

-  Educar-se para o apostolado missionário (cf. Const. 95-99), atentos aos sinais dos tempos, às 

várias formas de vocação e, por conseguinte, aos trabalhos, encargos e profissões tipicamente 

laicais (cf. Const. 112), não limitando a vida religiosa só aos presbíteros e ao serviço presbiteral. 

-  Experimentar que a oração é a alma do apostolado e o apostolado vivifica e estimula a oração.42  

-  Considerar o trabalho manual como um elemento integrante da formação, que contribui para o 

equilíbrio da pessoa (cf. Const. 118); e o estudo como um meio indispensável para a formação 

integral (cf. Const. 151) [157]  e um serviço qualificado. 

-  Servir no tempo presente, isto é, cumprir o mandato missionário de anunciar o evangelho a todos 

os povos, prolongando o amor de Deus revelado em Cristo, fazendo o que é justo no meio dos 

homens, filhos do mesmos Pai (cf. Const. 77). 

 

2.1.6.  Justiça e Paz 43 

 

32. O candidato tenha disponibilidade e capacidade para dedicar-se à causa da Justiça e da Paz 

no mundo e à causa ecumênica e inter-religiosa.  
 

                                                 
42  Cf. VC 67. 
43  Sobre a educação para a justiça, a paz e a integridade da criação, veja JUSTICE, PEACE, INTEGRITY OF 

CREATION COMMISSION (JPIC), Manual for Promotors of Justice, Peace, Integrity of Creation (JPIC 

Commission, Rome 1997). Italiano: COMMISSIONE GIUSTIZIA E PACE INTEGRITÀ DEL CREATO (GPIC), Cieli e terra 

nuova. Manuale per animatori di giustizia, pace e integrità del creato (Editrice Missionaria Italiana, Bologna 1999) 

287 p. 
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-  Estender a fraternidade aos homens de hoje, divididos pela idade, nacionalidade, raça, religião, 

riqueza e educação (cf. Const. 74). 

-  Buscar, com todos os seres humanos, uma solução positiva e evangélica para os problemas do 

ambiente e da sociedade (cf. Const. 116). 

-  Reivindicar os direitos dos últimos, que são, em Cristo, os privilegiados do Pai (cf. Const. 89). 

-  Não contradizer com a vida o evangelho da paz e da reconciliação; secundar com todas as forças 

as inspirações do Espírito para que se realize a palavra de Jesus: “Que todos sejam um” (Jo 17, 11); 
ser ecumênicos e abertos ao diálogo com qualquer religião;44 pensar, sentir e agir com grandeza. 

-  Empenhar-se no estudo e na oração para que a Filha de Sião se torne para todos um sinal de unidade 

(cf. Const. 7, 152) [161]. 

 

 

 

2.2. SUJEITOS DA FORMAÇÃO 

 

33. O projeto formativo concretiza-se em pessoas, isto é, nos “sujeitos da formação”, nos quais está 

presente e atuante o agente formador principal, o Espírito Santo.45 Os “sujeitos da formação”, que 

fazem do projeto formativo um projeto pessoal e comunitário, são o candidato, os formadores e a 

comunidade formadora constituída pelo prior ou vigário provincial. 

 

2.2.1.  O candidato 

 

34. Jesus “chamou os que ele quis; e foram a ele” (Mc 3,13; cf Mt 4, 18-22; 9,9).  O sujeito da 

formação é o candidato. É ele que tem a responsabilidade primeira de dizer “sim” ao chamado que 

recebeu e de assumir todas as conseqüências da sua resposta, que é de natureza vital;46 é ele o 

primeiro responsável humano de sua formação. 

 

35. Espera-se, pois, que o candidato: 

-  tenha consciência que a disponibilidade à “conversão” é um requisito básico, que exige docilidade 

(discipulado), para colher frutos no caminho formativo; desenvolva uma disponibilidade 

profundamente criativa que lhe abra novos horizontes e um futuro novo, assim como abriu para os 

nossos Primeiros Pais novas dimensões do ser cristão; 

-  tenha consciência de que seguir a Cristo significa transcender-se, doar-se e não buscar a si 

mesmo (cf. Mt 10,37-39; 16,24-28; 19,21.27-30; Mc 8,34-38; Lc 9,23-26.57-62; 14,25-27; Jo 

12,24-26); viva, de maneira responsável e madura, os valores evangélicos porque são atraentes e 

válidos em si mesmos; 

-  saiba viver, relacionar-se e colaborar com os outros; 

-  tenha consciência que sua decisão é irrevogável; para responder a Deus não basta a livre escolha 

de Deus, mas é necessária também a determinação de não “voltar para trás” (Lc 9,62), de não 

reverter a decisão tomada; 

-  saiba impor-se limites, renunciar a algumas potencialidades para realizar outras por amor do 

Reino; 

                                                 
44  Cf. COMISSÃO TEOLÓGICA INTERNACIONAL, O cristianismo e as religiões (30 de setembro de 1996), nº 23-

26, 105-113. 
45  Cf. PI 30. 
46  Cf. PI 29; VC 65. 
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-  saiba cultivar uma fidelidade criativa, considerando sua decisão pessoal como chave de 

interpretação para toda a vida futura; 

-  saiba reconhecer as motivações essenciais que justificam o compromisso uma vez assumido. 

 

2.2.2.  Os formadores 

 

36. Deus, autor da vida e fonte de toda vocação, é o mestre por excelência daqueles que a ele se 

consagram. Mas, na obra da formação, ele se serve da mediação humana, colocando ao lado dos que 

ele chama alguns irmãos maiores. “A formação é, pois, participação na ação do Pai que, mediante o 

Espírito, plasma no coração dos jovens [...] os sentimentos do Filho”.47 Em outras palavras, através 

da orientação diligente48 e discreta do mestre de formação, é o Pai do céu que educa, é Cristo Jesus 

que forma, é o Espírito Santo que acompanha.49 

 O mestre de formação 
 

37. Aquele que é nomeado pela autoridade competente para “mestre de formação” é essencialmente 

um mediador de Deus, que é o “verdadeiro formador”. 

Qualidade 
 

38. Ele deveria, pois: 
 

-  ser um “homem de Deus” e de oração,50 perspicaz e dotado de sabedoria espiritual que provém 

da escuta atenta e prolongada da Palavra de Deus (cf. Const. 31/a);51 

-  ser otimista; 

-  ter uma rica experiência de vida e um bom conhecimento da Ordem; 

-  ter experiência no campo da pastoral e da formação (cf. Const. 122) [123], para poder iniciar os 

formandos para a missão, conhecer as necessidades do povo e responder a elas com solicitude e 

audácia, em plena comunhão eclesial;  

-  ter um conhecimento respeitoso do coração humano e dos caminhos do Espírito (cf. Const. 122) 

[123], “para poder também acompanhar a outros neste itinerário”,52 respondendo aos seus 

anseios de vida interior mais intensa e educando-os para o discernimento, a docilidade, a 

obediência e para interpretar os sinais dos tempos; 

-  possuir as qualidades humanas da intuição e do acolhimento,53 para poder acompanhar os outros no 

caminho da conversão e responder aos seus anseios de fraternidade; 

-  ser dotado de sensibilidade psicológica (cf. Const. 122) [123];  

                                                 
47  Cf. VC 66. 
48  Este é o adjetivo antigo que deve qualificar o mestre dos noviços Servos de Maria. Aparece já no capítulo XV das 

Constituições Antigas OSM: “O prior confie a formação dos noviços a um mestre diligente, que os instrua sobre tudo o 

que se refere à Ordem [...] Ensine-lhes a ser humildes de coração, segundo as palavras «Aprendei de mim que sou 

manso e humilde de coração» (Mt. 11,29). Oriente-os a se confessarem freqüentemente, com simplicidade e 

discrição...”. 
49  Cf. CENCINI Amedeo, I sentimenti del Figlio. Il cammino formativo nella vita consacrata = Psicologia e 

formazione 19 (Dehoniane, Bologna 1998), pp. 41-51. 
50  Cf. PI 31. 
51  Cf. PI 31. 
52  VC 66. Nb: Simeão, o Novo Teólogo, escreve: “Para poder dar o Espírito Santo, é preciso tê-lo em si mesmo”. Pode-

se lembrar também o princípio pedagógico que diz: “Alguém se compromete mais pelo que é do que pelo que faz”. 
53  Cf. PI 31. 
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-  ter disponibilidade de tempo e boa vontade (cf. Const. 122) [123] para dedicar-se ao cultivo 

pessoal de cada candidato e não somente do grupo;54 

-  amar a liturgia (cf. Const. 114) e ter consciência do papel que ela exerce na educação espiritual e 

eclesial;55 

-  conhecer bem a doutrina católica no que concerne à fé e aos costumes; 

-  estar atento aos sinais dos tempos na Igreja e no mundo; 

-  ser homem de grande fidelidade: “fidelidade ao ser humano e ao seu tempo; fidelidade a Cristo e 

ao Evangelho; fidelidade à Igreja e à sua missão no mundo; fidelidade à vida religiosa”56 e à 

Ordem; fidelidade ao espírito dos Sete Santos Fundadores e ao Espírito que “sopra onde quer” 

(Jo 3,8). 

 Competências do mestre 
 

39. No desempenho de suas funções, o mestre de formação deve ter a competência cultural 

necessária57 e a capacidade de: 
 

-  agir “com espírito de serviço aos irmãos”;58  

-  promover o discernimento; 

-  solicitar a entrevista (colóquio) pessoal; 

-  estimular a caridade fraterna; 

-  animar a comunidade, coordenar funções e compromissos, organizar o trabalho em grupo (cf. 

Const. 122) [123];  

-  executar o projeto comunitário; 

-  suscitar a colaboração eclesial; 

-  manter uma formação continuada. 

Tarefas do mestre 
 

40. O mestre de formação tem como tarefas: 
 

-  discernir a autenticidade do chamado à vida religiosa; 

-  ajudar os candidatos e frades formandos no seu caminho de diálogo com Deus e de seguimento 

de Cristo; 

-  acompanhá-los pelos caminhos do Senhor através do diálogo direto e regular; 

-  oferecer-lhes um nutrimento doutrinal e prático sólido e adequado; 

-  controlar e avaliar progressivamente a sua caminhada à luz dos frutos do Espírito; 

-  julgar se possuem as capacidades exigidas para a etapa de formação em que se encontram. 
 

 

Equipe formadora 
 

41. Como responsável principal da formação, o mestre pode propor à autoridade competente a 

escolha dos seus colaboradores. Estes “completam” o mestre nas suas qualidades e competências e 

o assessoram em suas tarefas. Juntos, elaboram um programa unitário de atividades formativas (cf. 

                                                 
54  Cf. PI 31. 
55  Cf. PI 31. 
56  SAGRADA CONGREGAÇÃO DOS RELIGIOSOS E DOS INSTITUTOS SECULARES, Documento Optiones 

Evangelicae, Religiosos e promoção humana (12 de agosto de 1980), nº 13. 
57  Cf. PI 31. 
58 CONCÍLIO VATICANO II. Decreto Perfectae Caritatis para uma renovação adequada da vida religiosa ( 28 de 

outubro de 1965), nº 14. 
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Const. 122) [123]. Comandada pelo mestre, esta equipe formadora, cuja existência e preparação são 

extremamente necessárias, tem por dever ajudar o candidato a crescer, individualmente e 

comunitariamente, na dimensão humana, psicológica e espiritual. A ação concorde do mestre e dos 

seus colaboradores (cf. Const. 122) [123] e a consciência viva da responsabilidade comum são 

exemplares e produzem ótimos frutos na formação.59  

Unidade entre os responsáveis 

das várias etapas de  formação 
 

42. A formação realiza-se através de várias etapas que não são independentes uma da outra, mas 

harmoniosamente conexas e conseqüentes (cf. Dir. 2) [Const. 125]. É preciso, pois, que haja entre os 

responsáveis das várias etapas de formação um clima de coesão e de colaboração contínuas, marcadas 

por uma linha constante de orientação pedagógica e de acordo com as autoridades competentes. 

 

Caminho espiritual 
 

43. No caminho da formação uma função importante, característica e indispensável é reservada aos 

colaboradores do mestre (confessor, diretor espiritual,...). 

 

2.2.3.  A comunidade formadora 60 
 

44. A comunidade é o lugar privilegiado da formação (cf. Const. 8).61 

A vida fraterna, base da formação 
 

45. “A formação deve realizar-se numa comunidade destinada para este fim e seriamente 

comprometida no testemunho concreto da vida fraterna, que é a base da formação do Servo de 

Maia. 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). 

 

46. A comunidade destinada para a formação inicial aceita como objetivo prioritário do seu existir o 

acompanhamento dos candidatos, respeitando as funções específicas do mestre e dos seus 

colaboradores e engajando-se na execução unitária do programa de formação (cf. Const. 122, 123) 

[123-124]. Para que haja uma colaboração eficiente na formação, exige-se um número adequado de 

frades competentes, que nela se comprometam direta ou indiretamente (cf. Dir. 1) [Const. 122]: na 

medida do possível, “pelo menos quatro frades de votos solenes «seriamente comprometidos em dar 

um testemunho concreto da vida fraterna» (Const. 121), de preferência de faixas etárias diferentes, 

dois dos quais diretamente empenhados na execução do programa de formação”.62 

 

Comunidade de fé inspirada na Igreja primitiva 
 

47. A inspiração fundamental da comunidade de vida e de formação está ligada à experiência da 

Igreja apostólica primitiva, à qual os Servos de Maria como os Sete Primeiros Pais sempre se 

                                                 
59  Cf. PI 32. 
60  Cf. CG 1995. Documento sobre a Formação. A comunidade formadora – Pistas de reflexão, in: Acta OSM 61 

(1996) pp. 235-238. 
61  Cf. VC 67 
62  Cf. CG 1995. Documento sobre a Formação. A comunidade formadora – pistas de reflexão, nº  154.  
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apelam: assíduos e perseverantes na união fraterna (cf. At 2,42) expressa por “um só coração e uma 

só alma” e pela comunhão dos bens (cf. At 2,44; 4,32); assíduos e perseverantes no ensinamento dos 

apóstolos (cf. At 2, 42), na lectio divina (cf. Const. 24/b; 31/a; 148) [154], na oração, no “partir o 

pão” (cf. At 2,42; Const. 27-29) e na refeição comum (cf. At 2,42; Const. 64; 66-67), num clima de 

silêncio (cf. Const. 31), de hospitalidade (cf. Const. 68-70) (127), de trabalho e serviço comunitário 

(cf. Const. 118; 57; 75/b-c-d) e de renovação (cf. Const. 31/b-c). 
 

A comunidade de formação no seu ambiente 

 

- Hospitalidade 
  

48. Os jovens atraem outros jovens. É normal que a comunidade formadora tenha uma tarefa 

especial a realizar no acolhimento dos candidatos à Ordem. Ela deve ser idônea para propiciar aos 

eventuais candidatos uma primeira experiência de vida comunitária (cf. Const. 124; Dir. 4) [127]. 

Em particular, é importante que, no lugar onde se acolhem os candidatos, estejam bem à vista e 

sejam de fácil acesso os seguintes livros: Sagrada Escritura, Constituições da Ordem, Legenda de 

origine Ordinis, obras fundamentais sobre a vida religiosa, textos que apresentem os elementos 

essenciais da vida religiosa (vida comum, oração, trabalho, refeição, votos,...). 

 

- Apostolado 
 

49. A comunidade formadora tenha os olhos abertos para as necessidades do ambiente que a rodeia 

e, na medida do possível, preste seu serviço. 
 

A comunidade formadora 

em interação com as outras comunidades 
 

50.   Embora, por sua natureza, algumas comunidades formadoras, como, por exemplo, a do 

noviciado, devam de per si estar separadas, é importante que elas não se isolem da sua realidade e 

das outras comunidades da jurisdição. Pelo contrário, é de bom auspício que mantenham contatos 

regulares com as outras comunidades da jurisdição, através de visitas fraternas ou de atividades 

comuns. 

 

Capítulos e reuniões 
 

51. A comunidade reúne-se regularmente em capítulo e programa os compromissos comuns e 

pessoais de cada frade (cf. Const. 20; 34; 37; 183) [196]. Os noviços e os professos de votos 

temporários participam, sem direito de voto, dos capítulos de programação e de renovação. Sua 

presença nos outros capítulos depende de decisão do capítulo conventual (cf. Const. 182 b) [195 b]. 

 

Construir juntos a comunidade. 
 

52. É necessário que a comunidade se conscientize do seu papel insubstituível no projeto de 

formação. E é igualmente necessário que o candidato se conscientize que nada lhe acontece 

automaticamente no interior da comunidade,63 mas que muito depende da sua decisão livre e 

pessoal de viver plenamente a vida fraterna, voltado para Deus, segundo a proposta, o estilo e o 

espírito dos Servos de Maria, que a comunidade formadora entendem viver e testemunhar junto 

com ele. 

                                                 
63  Cf. CENCINI Amedeo, “... come olio profumato...”. Strumenti di integrazione comunitaria del bene e del male = 

Religiosi Duemila 18 (Paoline, Milano 1999) 376 pp.  
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2.2.4.  As “autoridades” da Ordem  

 

53. Os que detêm a “autoridade” na Ordem, à parte os atos “jurídicos” que lhe competem, também 

são sujeitos da formação. Acompanham com interesse o caminho dos irmãos em formação. “O prior 

geral é o responsável principal da formação e dos estudos perante a Ordem e a Igreja” (Const. 155) 

[168]. “Cada província ou vicariato é responsável pela formação integral de seus frades. O 

Diretório deve determinar as linhas gerais dos programas e indicar os organismos responsáveis 

por sua execução e avaliação” (Const. 155; Dir. 19) [168]. 

 

 

 

2.3. ELEMEN TOS-BASE 

 

2.3.1.  Programa orgânico 

 

54.  O programa de formação delineado na presente Ratio é, a um tempo, concreto e ideal. É 

concreto porque, através dos objetivos e meios, busca responder às exigências reais da formação na 

Ordem e dá a possibilidade de ser completado e adaptado às situações pessoais e comunitárias das 

distintas regiões da Ordem.  É ideal porque orienta o candidato para os espaços infinitos, luminosos e 

eternos, para os quais é chamado pelo Espírito, isto é, para ser santo porque Deus é santo. No 

cumprimento do programa, em cada etapa da formação se dará mais ênfase a um aspecto específico de 

cada tema-guia. Como a formação é um compromisso que empenha pela vida toda, a última parte da 

presente Ratio Institutionis trata da formação permanente.  

 

2.3.2.  Prazos adequados 

55. Um processo formativo bom e dinâmico exige prazos adequados, isto é, espaços de tempo que 

possibilitem a compreensão, a interiorização e a assimilação vital dos valores (temas-guia) que 

gradualmente são propostos aos candidatos nas várias etapas da formação. Na formação inicial, 

estas etapas são fixas e constituem pontos de referência: acolhida (pelo menos 6 meses), pré-

noviciado (geralmente 1 ano), noviciado (1 ano), professado (de 3 a 6 anos), ano de pastoral (1 ano 

letivo), estudos. 
 

2.3.3.  Método formativo 

 

56. Para alcançar seu objetivo, o programa de formação deve ter na devida conta os métodos 

educativos e a ajuda específica que as ciências humanas oferecem para um desenvolvimento 

integral do candidato à vida religiosa. Diante de variedade de métodos educativos, é necessário 

indicar para a formação inicial três recursos ou instrumentos ligados entre si: didático-espiritual, 

“experiencial” e psicológico. Tais instrumentos ajudam respectivamente a conhecer os valores, a 

aceitá-los e a avaliar se e como foram assimilados. Para ser verdadeiramente eficaz, o programa de 

formação deve colocar à disposição dos candidatos estes três instrumentos simultaneamente, uma 

vez que maturidade humana e vocacional, maturidade espiritual e psicológica são inseparáveis. 
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Ajuda didático-espiritual 
 

57. O instrumento “didático-espiritual” consiste em apresentar e esclarecer os valores da vocação 

religiosa, principalmente através do ensino teológico-bíblico e litúrgico, de conferências, exercícios 

espirituais e direção espiritual. Mas o melhor ensinamento vem da vida comunitária e do amor 

fraterno. Se uma comunidade perde de vista o valor intrínseco do amor fraterno, a vocação já está 

comprometida: será impossível para o candidato interiorizar os valores e será difícil para o adulto 

conservar a interiorização que havia alcançado. 

 

58. Como instrumento didático-espiritual sobressai a ascese que, além de ser um valor em si 

mesma, comporta uma recusa de seguir os próprios impulsos e os instintos espontâneos e 

primários.64 Ela leva a compartilhar de maneira sempre mais consciente e concreta o mistério da 

paixão, morte e ressurreição de Cristo. Um programa de formação integral prevê uma ascese 

pessoal cotidiana que leva à prática das virtudes da fé, esperança, caridade, prudência, justiça, 

fortaleza e temperança.65 
 

 Ajuda “experiencial” 
 

59. O instrumento “experiencial” consiste em experimentar o exercício de funções através de 

atividades, estágios, encargos, ofícios, trabalho na comunidade ou fora dela, como na paróquia, nos 

grupos ou similares. 
 

Ajuda psicológica 
 

60. Os recursos didático e “experiencial” são ambos instrumentos muito importantes e necessários, 

mas sozinhos não bastam para alcançar o objetivo da formação. De fato, embora tenham em conta a 

personalidade do candidato, não tocam a parte mais importante, isto é, a motivação subconsciente 

que exerce um influxo persistente e, muitas vezes, bloqueador da capacidade de interiorização. O 

instrumento “psicológico”66 consiste em ajudar o candidato a viver segundo os valores professados, 

levando-o a conhecer-se a si mesmo de maneira duradoura e profunda e a exercer com firmeza o 

domínio de si. 

 

 

 

2.4. DISCERNIMENTO VOCACIONAL 
 

2.4.1.  Objetivo 

 

61. O objetivo do discernimento vocacional é ajudar o candidato a esclarecer e a amadurecer sua 

opção de vida, para que possa compreender a ação de Deus sobre si e decidir de maneira 

responsável e livre sobre sua vocação. É preciso, pois: 
 

-  discernir se a vocação é verdadeira e avaliar sua autenticidade;  

-  identificar e avaliar, no candidato, os sinais do chamado de Deus; 

-  identificar e avaliar as aptidões e as capacidades do candidato para responder ao  chamado de 

Deus. 

                                                 
64  Cf. PI 37. 
65  Cf. PI 36. 
66  Cf. CONGREGAÇÃO PARA A EDUCAÇÃO CATÓLICA, Orientações para a utilização das competências 

psicológicas na admissão e na formação dos candidatos ao sacerdócio (28 de junho de 2008). 
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2.4.2.  Sinais da vocação 

 

62. A vocação é um dom livre e gratuito de Deus que se encarna na realidade humana e se revela no 

candidato através de aptidões e comportamentos humanos, espirituais e religiosos. Os critérios para 

julgar a idoneidade de uma “verdadeira” vocação devem ser definidos pelo Diretório (cf. Dir. 6) 

[Const. 129]. Entre os sinais visíveis e de fácil reconhecimento da verdadeira vocação, na linha dos 

seis temas-guias, podem ser citados os seguintes: 
 

1.  maturidade proporcionada e conveniente saúde física e psíquica (cf. Const. 126) [132]; 

2.  disposição para a oração (cf. Const. 125) [132]  e o seguimento cotidiano de Cristo, sem “voltar 

para trás” (Lc 9,62); 

3.  desejo entusiasta de assumir, sem pretensões nem egoísmo, as responsabilidades inerentes à vida 

fraterna (cf. Const. 125) [132]; 

4.  desejo sincero e leal de juntar-se a nós Servos de Maria (cf. Const. 125) [132] e, como os Sete 

Primeiros Pais, de arriscar tudo para conquistar a pérola preciosa, Cristo Jesus (cf. Mt 13, 45-46;  LO 

19, 17); 

5.  capacidade e vontade de viver os conselhos evangélicos e de doar-se ao serviço dos outros (cf. 

Const. 125) [132]; 

6.  capacidade de interiorizar os valores evangélicos e de fazer, com liberdade, escolhas 

responsáveis e corajosas. 
 

2.4.3.  Os autores do discernimento 

O candidato  
 

63. O candidato entende responder ao chamado de Deus. Cabe-lhe, pois, avaliar este chamado 

através da reflexão, da oração, do confronto... 
 

O mestre e seus colaboradores 
 

64. Em sua busca vocacional, o candidato deve: 
 

-  conhecer o parecer da sua família e da Igreja local (comunidade de base, paróquia...); 

-  aceitar a ajuda do mestre e dos seus colaboradores (confessor, diretor espiritual...); 

-  com tal ajuda, buscar a fundamentação dos seus anseios, empenhar-se a percorrer um caminho 

espiritual e a reconhecer com clareza as motivações essenciais de suas decisões; 

-  aceitar eventualmente a ajuda de outros: médico, teólogo, psicológico,... 

 

 A comunidade formadora 
 

65. “A vida fraterna é o lugar privilegiado para discernir e acolher a vontade de Deus e para caminhar 

juntos, unidos na mente e no coração”.67 Portanto, a comunidade à qual foi confiada a tarefa de 

acompanhar candidatos, respeitadas as atribuições próprias do mestre e dos seus colaboradores, 

compromete-se a realizar de maneira unitária o programa de formação (cf. Const. 122-123) [123-124] e 

é consultada, através da votação do capítulo conventual,68 quando se trata de admitir candidatos ao 

noviciado (cf. Const. 183) [196],  à profissão temporária (cf. Const. 134; 183) [140; 196] e solene (cf. 

Const. 145; 183) [151; 196], e às ordens sagradas (cf. Const. 157; 183) [170; 196]. 

                                                 
67  Cf. VC 92. 
68  Para a celebração desses capítulos conventuais, veja no Rituale del Capitolo os formulários nº VI (Capitolo 

conventuale per l’ammissione dei candidati all’Ordine) e nº VII (Capitolo conventuale per l’ammissione dei 

candidati agli ordini sacri). 
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A “autoridade” responsável 
 

66. Ao pedido do candidato deve-se dar uma resposta. E a resposta deve ser dada: 
 

-  pela autoridade competente definida pelo Diretório, para admitir ao pré-noviciado (cf. Dir. 6) 

[Const. 129]; 

-  pelo prior [conselho] provincial, com o consentimento do seu Conselho [votação colegial], para 

admitir ao noviciado (cf. Const. 208 d) [233 e]; 

-  pelo prior [conselho] provincial, com o consentimento do seu Conselho [votação colegial], para 

admitir à profissão temporária (cf. Const. 208 d) [233 e]; 

-  pelo prior ou vigário provincial, após avaliar o relatório escrito do mestre, para admitir à 

renovação anual da profissão temporária (cf. Const. 136 b) [142 b]; 

-  pelo prior ou vigário [conselho] provincial, com o consentimento do seu Conselho [votação 

colegial] e com a autorização do prior geral para admitir à profissão solene ((cf. Const. 145; 208 

d; 155; 250) [151; 233 e; 168; 266]; 

-  pelo prior provincial, após consultar seu conselho, para admitir às ordens sagradas (cf. Const. 

157; 207 b) [170; 222]. 
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III. ACOLHIDA OU POSTULANTADO 
Const. 124; Dir. 4-7 [127-130] 

 

 

 

 

3.1.  DEFINIÇÃO 

3.1.1.  Natureza 

3.1.2.  Objetivos 

3.1.3.  Duração 

3.1.4.  Programa 

3.2.  TEMAS-GUIA NA ETAPA DA ACOLHIDA 

OU POSTULANTADO 

3.2.1.  Maturidade humana 

 . Aspecto específico 

 . Meios 

3.2.2.  Seguimento de Cristo 

 . Aspecto específico 

 . Meios 

3.2.3.  Vida comum 

 . Aspecto específico 

 . Meios 

3.2.4.  Identidade Servita 

 . Aspecto específico 

 . Meios 

3.2.5.  Serviço apostólico e trabalho 

 . Aspecto específico 

 . Meios 

3.2.6.  Justiça e Paz 

 . Aspecto específico 

 . Meios 

3.3.  ADMISSÃO AO PRÉ-NOVICIADO 

3.3.1.  Critérios de avaliação 

3.3.2.  Documentos 
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3.1.  DEFINIÇÃO 

 

67. Sugere-se que as regiões, províncias e vicariatos criem comunidades específicas, destinadas 

ao cultivo e acolhimento das vocações,69 que tenham um programa próprio de acompanhamento dos 

candidatos. 

 

3.1.1.  Natureza 
 

68. Na etapa da acolhida ou do postulantado, o candidato reside estavelmente numa comunidade da 

Ordem ou a freqüenta regularmente, principalmente a comunidade vocacional ou de acolhida. Terá 

o acompanhamento de um frade encarregado pela mesma comunidade. Nesta etapa, o candidato 

prossegue seus estudos (que podem qualificá-lo para ser eventualmente admitido ao pré-noviciado) 

ou continua o trabalho que faz, mesmo que resida numa comunidade da Ordem. 
 

3.1.2.  Objetivos 
 

69. A etapa da acolhida possibilita os primeiros contatos do candidato com a vida comunitária dos 

Servos de Maria e permite uma primeira avaliação da sua vida de fé e do seu caminho vocacional. 

Portanto: 
 

-  candidato e frades aprendem a conhecer-se mutuamente; 

-  este conhecimento mútuo cresce mediante contatos pessoais com alguns irmãos da Ordem e com 

uma comunidade, em modo especial com a comunidade mais próxima e com as comunidades de 

acolhida e de formação (pré-noviciado, noviciado). 
 

3.1.3.  Duração 
 

70. A duração da etapa de acolhida é estabelecida pelo Diretório (cf. Dir. 6) [Const. 129] e, 

eventualmente, pelo programa do seminário menor. Pode ser mais ou menos longa. Alguns meses 

podem ser suficientes para chegar a um conhecimento mútuo satisfatório e para admitir o 

interessado ao pré-noviciado. A etapa da acolhida termina com a carta escrita pessoalmente ou por 

delegação pelo responsável a quem o Diretório confere o direito de admitir um candidato ao pré-

noviciado. Na carta, dir-se-á explicitamente se o candidato foi admitido ou não. 
 

3.1.4.  Programa 
 

71. O Diretório estabelece o programa dos contatos a serem mantidos com eventuais candidatos e as 

modalidades de admissão (cf. Dir. 6) [Const. 129]. 

Formação intelectual básica  
 

72. É importante que o candidato tenha uma formação intelectual básica, vale dizer, um diploma ou 

outro título legalmente reconhecido, equivalente ao que as normas educacionais de cada país 

prescrevem para os de sua faixa etária (cf. Dir. 8) [Const. 158]. 

                                                 
69  É o capítulo geral de 1995 que faz esta sugestão nestes termos: “Regiões, províncias e vicariatos criem e mantenham 

comunidades específicas, destinadas ao cultivo e acolhimento das vocações, prontas a buscar os jovens onde eles 

vivem e atentas à sua realidade familiar. Na medida do possível, tais comunidades tenham um caráter 

interjurisdicional”. Cf. CG 1995. Pastoral vocacional. Linhas de ação, em nível  provincial, regional e geral, nº 108. 
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 Acompanhamento pessoal 
 

73. Na etapa de acolhida, o candidato será acompanhado no seu caminho de reflexão pessoal por 

um frade encarregado, que o ajudará a rever a sua história, avaliar a sua busca passada e atual, 

aprofundar a prática de fé e marcar uma reviravolta em sua vida. 

 

Responsabilidade pessoal e comunitária na animação vocacional 
 

74. “Todo frade e toda comunidade, com sua vida e testemunho, têm a responsabilidade e o dever 

de despertar vocações para a Ordem” (Dir. 4) [Const. 127]. “As comunidades sejam acolhedoras 

com todos, em particular com os jovens. Dêem-lhes a possibilidade de compartilhar, pelo menos 

parcialmente, seus momentos de oração, sua fraternidade e o serviço, para que eles possam 

experimentar o clima comunitário e familiar”.70 

 
 

 

 

AJUDA PARA O ACOMPANHAMENTO E O DISCERNIMENTO VOCACIONAL 

 

75. Na etapa da acolhida, nos encontros entre o candidato e o frade encarregado, podem-se 

utilizar alguns roteiros para facilitar o diálogo e a reflexão pessoal do candidato (rever a sua 

história, avaliar sua busca passada e atual, aprofundar a prática da fé, marcar uma reviravolta 

em sua vida). Veja no Apêndice I os dez roteiros para o acompanhamento de um jovem na 

etapa de acolhida e de discernimento vocacional: 1. O que você busca? 2. Quem é você? 3. 

Você e os outros; 4. Sua vida de fé; 5. O chamado de Cristo: “Vem e segue-me”; 6. A 

resposta; 7. As escolhas e preferências de Jesus; 8. As escolhas que você faz todos os dias; 9. 

A prova; 10. A missão: reviravolta. 

 

 

 
 

 

3.2.  TEMAS-GUIAS PARA A ETAPA DA ACOLHIDA OU POSTULANTADO 
 

“Mestre, onde moras?”, perguntaram os dois discípulos de João Batista. “Vinde e vede”, disse 

Jesus. Eles o seguiram e viram onde ele morava e, naquele dia, ficaram com ele (Jo 1,38-39)”. 

 

3.2.1.  Maturidade humana 

 

76. Aspecto específico:  
 

-  Avaliar a própria realidade psicofísica e a busca vocacional. 

 

77. Meios: 
 

-  Manter um diálogo regular com o responsável local da acolhida ou postulantado sobre a própria 

caminhada. 

-  Escrever uma breve história da sua vocação. 

-  Praticar atividades físicas. 

                                                 
70  CG 1995. Pastoral vocacional. Linhas de ação, em nível de comunidade local,  nº 107/1. 
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3.2.2.  Seguimento de Cristo 

 

78. Aspecto específico: 
 

-  Captar melhor o chamado de Deus na sua vida de batizado. 

-  Tomar tempo para aprofundar seu caminho de fé. 

-  Avaliar seu empenho pessoal de vida cristã. 

 

79. Meios: 
 

-  Viver na escola de Jesus: cada dia, dedicar tempo à oração, à leitura espiritual e à meditação da 

Palavra de Deus (leituras da liturgia diária). 

-  Estando em casa, participar diariamente da oração litúrgica da comunidade. 

 

3.2.3.  Vida comum 
 

80. Aspecto específico: 
 

-  Avaliar as próprias aptidões para a vida comunitária. 

-  Detectar o projeto e o dinamismo da comunidade. 

 

81. Meios: 
 

-  Saber encontrar-se com os outros e dialogar com eles. 

-  Celebrar a Liturgia das Horas e a Eucaristia com a comunidade. 

-  Freqüentar a comunidade vocacional de acolhida (ou se não, do pré-noviciado), se não residir 

nela. 
 

3.2.4.  Identidade Servita 
 

82. Aspecto específico:  
 

- Conhecer melhor a vida dos Servos de Maria, convivendo com eles.  

 

83. Meios: 
 

-  Freqüentar regularmente uma comunidade da província ou do vicariato, principalmente a 

comunidade vocacional de acolhida (ou então do pré-noviciado) e viver nela por algum tempo. 

-  Participar de algumas festas da Ordem. 

-  Conhecer melhor a situação atual, a história e a espiritualidade da Ordem através do diálogo 

com os frades ou de leituras. 

-  Estabelecer um primeiro contacto com as Constituições e com outros textos de 

espiritualidade da Ordem. 

 

 

3.2.5.  Serviço apostólico, trabalho, dimensão missionária 

 

84. Aspecto específico: 
 

-  Avaliar a própria capacidade pessoal de trabalhar. 

-  Conhecer melhor a atividade missionária da Igreja local e da Ordem. 
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85. Meios: 
 

-  Participar, enquanto possível, do trabalho da comunidade. 

-  Assumir serviços comunitários, se possível. 

-  Informar-se sobre a atividade missionária da Igreja local e da Família Servita e eventualmente 

participar ativamente de algum grupo de animação missionária.  

 

3.2.6.  Justiça e Paz 
 

86. Aspecto específico:  
 

-  Conhecer melhor o ambiente onde vive (injustiças, religiões/igrejas). 

 

87. Meios: 
 

-  Engajar-se em atividades de voluntariado em favor dos últimos (idosos, pobres...) no seu local de 

residência (sua casa ou convento). 

-  Rezar e inserir-se na vida da Igreja local. 

 

 

 

3.3.  ADMISSÃO AO PRÉ-NOVICIADO 

3.3.1.  Critérios de avaliação 

 

88. Os critérios de avaliação para a admissão de um candidato ao pré-noviciado não entendem 

determinar a existência de resultados definitivos, mas enfatizar as possibilidades e capacidades do 

candidato para iniciar um caminho de crescimento humano e religioso. No final do postulantado, 

deveria ser possível avaliar se o candidato possui cinco qualidades básicas: 
 

1.  Serenidade interior 

2.  Nível cultural básico 

3.  Desejo de seguir a Cristo na Igreja 

4.  Desejo de viver em comunidade 

5.  Decisão tomada de iniciar o processo de formação na Ordem dos Servos de Maria. 
 

3.3.2.  Documentos  

 

89. Os documentos necessários para a admissão ao pré-noviciado são indicados pelo Diretório (cf. 

Dir. 6) [Const. 129]. Entre os documentos necessários e exigidos pela normas vigentes, os que vêm 

a seguir ajudam a conhecer a pessoa do candidato: 
 

-  Certidão de nascimento 

-  Certidão de batismo, crisma e de estado livre.71 

-  Certificado de conveniente aptidão psíquica para assumir a vida religiosa 

-  Atestado de saúde 

-  Documentos de estudos (Dir. 8) [Const. 158]; 

-  Situação familiar 

                                                 
71  Cf. Cân. 645 § 1. 
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-  Consentimento dos pais, se for menor 

-  Certidão de casamento religioso e civil dos pais 

-  Carteira de trabalho, se tiver 

-  Atestado de reservista ou de dispensa do serviço militar, se tiver 

-  Carta de apresentação do ordinário do lugar ou do superior religioso, caso o candidato provenha 

do seminário diocesano ou de um instituto religioso,72 

-  Atestado de bons antecedentes 

-  Eventualmente, o parecer de pessoas responsáveis (pároco, catequista, diretor da escola, chefe de 

trabalho, etc.) que conheceram bem o candidato, a fim de facilitar a avaliação da comunidade do 

pré-noviciado e, nas jurisdições, do prior ou vigário provincial 

-  Curriculum vitae geral e de vida cristã 

-  Requerimento escrito de próprio punho e assinado pelo candidato que pede para ser admitido ao 

pré-noviciado, acompanhado eventualmente de uma declaração livre na qual ele atesta que, 

vindo a abandonar a etapa de formação ou qualquer vínculo com a Ordem, renuncia a qualquer 

remuneração pelo tempo passado na Ordem 

-  Relatório do mestre do postulantado ou do animador vocacional 

-  Parecer do capítulo conventual. 

 

 

 

 

90. Dez conselhos para um Servo de Maria aberto aos jovens, com o Evangelho 

no coração 

 

1. Vive, com serenidade e entusiasmo, tua vocação de discípulo de Cristo (cf. Lc 12,8-9; 

24,44,48) e de Servo de Maria. 

2. Coloca-te ao lado do jovem que encontrares pelo caminho (cf. Lc 19,1-10). 

3. Sê atento e pacientemente discreto diante do mistério do jovem que se revela (cf. Lc 

24,13-35). Faze vir à tona o que há de belo nele. 

4. Fica ao lado dele, como companheiro (cf. Lc 1,39), naquilo que lhe interessa e o 

fascina. Procura rir com ele. 

5. Valoriza-o como ele é (cf. Mc 10,21), com suas limitações e valores. Não sejas 

desconfiado.  

6. Escuta-o sem julgar (cf. Jo 8,1-11). Dialoga com ele e busca o sentido da vida aos pés 

do único Mestre. 

7. Acredita nele (cf. Mt 9,9). Reconhece suas potencialidades. Confia nele. Leva-o a 

assumir responsabilidades. 

8. Não temas confrontar-te com ele. É uma boa oportunidade para amadurecer (cf. Lc 

2,41-52). 

9. Se ele errar, não cai o mundo (cf. Mt 7,1-5). Se desanimar, encoraja-o. Se se 

revelar medíocre, desperta nele uma inquietação sadia. Ajuda-o a tirar do erro uma 

lição. 

10. Respeita suas escolhas livres, embora não compartilhes com elas. Teu coração esteja 

sempre aberto e ansioso para retomar o diálogo (cf. Lc 15,1132). 

 

  

                                                 
72  Cf. Cân. 645 § 2. 
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IV. PRÉ-NOVICIADO73 
Const. 124; Dir. 4-7 [127-130] 

 

 

 

 

4.1.  DEFINIÇÃO 

4.1.1.  Natureza 

4.1.2.  Objetivos 

4.1.3.  Duração 

4.1.4.  Programa 

 

4.2.  TEMAS-GUIA NA ETAPA DO PRÉ-NOVICIADO 

4.2.1.  Maturidade humana 

 . Aspecto específico 

 . Meios 

4.2.2.  Seguimento de Cristo 

 . Aspecto específico 

 . Meios 

4.2.3.  Vida comum 

 . Aspecto específico 

 . Meios 

4.2.4.  Identidade Servita 

 . Aspecto específico 

 . Meios 

4.2.5.  Serviço apostólico e trabalho 

 . Aspecto específico 

 . Meios 

4.2.6.  Justiça e Paz 

 . Aspecto específico 

 . Meios 

 

4.3.  ADMISSÃO AO PRÉ-NOVICIADO 

4.3.1.  Critérios de avaliação 

4.3.2.  Documentos 

 

 

 

 

 

                                                 
73  Cf. CG 1995. Documento sobre a Formação. Pré-noviciado, nº 125-135. 
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4.1.  DEFINIÇÃO 
 

 

4.1.1.  Natureza 
 

91. Pré-noviciado é o tempo de preparação para o noviciado, transcorrido pelo candidato na 

comunidade formadora e tem como objetivo conhecer e experimentar o estilo de vida dos Servos de 

Maria. 
 

4.1.2.  Objetivos  
 

92. O candidato, avaliadas as motivações da sua escolha vocacional, deve alcançar:  
 

-  serenidade interior (aceitação de si mesmo, superação de conflitos, etc.) 

-  consciência de ser cristão (filho e irmão à maneira de Cristo) 

-  decisão livre de continuar o seu processo de formação na Ordem seguindo as pegadas dos nossos 

Primeiros Pais. 
 

4.1.3.  Duração 
 

93. A duração do pré-noviciado é definida pelo Diretório (cf. Dir. 7) [Const. 130], de acordo com o 

nível intelectual, o ritmo pessoal de crescimento humano e cristão do candidato e o tempo 

disponível, livre de compromissos escolares. Entretanto, para alcançar os objetivos do pré-

noviciado, é necessário um tempo mínimo de seis meses. 
 

4.1.4.  Programa 
 

94. O Diretório estabelece o programa dos contatos a serem mantidos com eventuais candidatos (cf. 

Dir. 6) [Const. 129]. O programa aqui exposto para a etapa seguinte à acolhida ou postulantado é 

apenas uma sugestão. 

 

95. O programa de estudos do pré-noviciado terá como ponto de partida a catequese (catecismo), 

que levará em conta a idade, a proveniência e o nível intelectual do candidato. O programa preveja 

também cursos de iniciação ou seminários sobre a Sagrada Escritura, teologia dos sacramentos, 

Liturgia das Horas, mariologia, história e espiritualidade da Ordem, as missões dos Servos de Maria 

hoje, organização da Ordem, a pluralidade de formas de vida na Família Servita e a Regra de Santo 

Agostinho.  

 

96. O programa deverá prever também: 
 

-  visita a algumas comunidades significativas dos Servos e das Servas de Maria; 

-  encontros com noviços e professos; 

-  jornadas de convivência fraterna; 

-  encontros com missionários de passagem; 

-  participar de alguns encontros (assembléias) dos frades da província, da região, do vicariato. 
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97. E ainda: 
 

-  experiências dirigidas de oração pessoal; 

-  estágios em comunidades eclesiais; 

-  experiências de deserto; 

-  ensaios de canto; 

-  cursos dirigidos para aprender a tocar algum instrumento musical. 
 

 

 

4.2.  TEMAS-GUIA PARA A ETAPA DO PRÉ-NOVICIADO 

 

Na etapa do pré-noviciado será dada mais ênfase a um aspecto particular de cada tema-guia 

4.2.1.  Maturidade humana 
 

98. Aspecto específico:  
 

-  Esforçar-se para conhecer-se a si mesmo (dons, limites, conflitos, etc.) e para aceitar a verdade 

do seu ser, a fim de criar relações sadias consigo mesmo (harmonia entre corpo, psique e 

espírito, integração sexual, afetiva e racional) e com os outros. 

 

99. Meios: 
 

-  Recordar e relatar a história pessoal, saber falar de si mesmo sem medo. 

-  Estabelecer um diálogo sincero e aberto com o mestre e seus colaboradores. 

-  Nas entrevistas com o diretor espiritual e com o confessor saber questionar-se, praticando uma sã 

autocrítica. 

-  Aceitar a correção fraterna para melhorar as relações. 

-  Participar de grupos de jovens. 

-  Manter relações serenas com a família. 

-  Entrevistar-se com profissionais especializados, servindo-se da competência de um psicólogo 

para levantar as causas dos conflitos, das defesas e de alguns aspectos obscuros da própria 

personalidade. 

-  Praticar alguma modalidade esportiva ou atividade física para fortalecer o corpo. 

-  Desenvolver os talentos pessoais, freqüentando algum curso de música, arte ou serviços. 

-  Tem alguma actividade de distração. 

-  Aprender outro idioma que seja útil na sua região onde há outros Servos de Maria. 

 

4.2.2.  Seguimento de Cristo 
 

100. Aspecto específico: 
 

-  Esclarecer e aprofundar as motivações religiosas pessoais, a fim de chegar a conhecer com clareza a 

própria vocação. 

-  Estudar a própria identidade de cristão e os elementos constitutivos da vida cristã. 

-  Aprofundar e aperfeiçoar a catequese da fé e o conhecimento do Senhor Jesus. 
 

101. Meios: 
 

-  Através do acompanhamento espiritual, comprometer-se com o mestre a esclarecer as 

motivações da escolha vocacional feita e a percorrer um caminho de fé. 
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-  Estudar catequese, para conhecer o conteúdo da fé cristã e os valores fundamentais da vocação 

cristã. 

-  Cultivar a oração litúrgica e pessoal, para alimentar e fazer crescer a comunhão com Deus e com 

todas as criaturas. 

-  Buscar o sacramento da reconciliação, para experimentar a misericórdia de Deus. 

-  Observar o silêncio, meio para avaliar o próprio caminho de fé. 

-  Fazer as leituras espirituais sugeridas pelos formadores. 

-  Estudar línguas antigas (hebraico, grego, latim) como iniciação para o estudo de uma língua 

original dos textos bíblicos e patrísticos. 

-  Eventualmente, fazer o curso de filosofia,74 para aprofundar o conhecimento do ser humano e do 

mundo (cf. Dir. 10) [Const. 160]. 

 

4.2.3.  Vida comum 
 

102. Aspecto específico: 
 

-  Aprender a viver em comunidade, uma vez que a dimensão comunitária da vida não se pode dar 

por descontada. 

-  Abrir-se para um estilo de vida sereno e generoso com os outros, superando progressivamente a 

mentalidade individualista, competitiva e auto-suficiente. 
 

103. Meios: 
 

-  Participar dos atos comuns: refeição, oração, recreação, reuniões. 

-  Saber escutar serenamente as palavras e observar os gestos do outro para compreendê-lo e aceitá-

lo como é. 

-  Respeitar os valores de cada pessoa. 

-  Participar das reuniões comunitárias de programação e de avaliação para apreciar e valorizar a 

diversidade como riqueza. 

-  Ter ânimo forte e lutar para superar as inevitáveis tensões e para evitar o mutismo e o 

fechamento. 

-  Aceitar a correção fraterna para conhecer melhor a si mesmo. 

-  Cultivar a amizade fraterna que enriquece a personalidade e leva à perfeição da caridade. 

 

4.2.4.  Identidade Servita 
 

104. Aspecto específico: 
 

-  Conhecer com clareza a identidade do religioso e do frade Servo de Maria. 

-  Estudar a história da Ordem no contexto do monaquismo. 

-  Aprofundar a espiritualidade da Ordem. 

-  Aprender a valorizar o lugar que os Servos de Maria ocupam na Igreja e no mundo. 

-  Transmitir aos outros o que se vive através dos meios de comunicação social. 
 

105. Meios: 
 

-  Estudar a história da vida religiosa em geral e a história e tradição da Ordem (sinteticamente). 

                                                 
74  Cf. CONGREGAÇÃO PARA A EDUCAÇÃO CATÓLICA, Decreto de reforma dos Estudos Eclesiásticos de 

Filosofia (28 de janeiro de 2011). 
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-  Encontrar-se com pré-noviços de outras Ordens e Congregações. 

-  Visitar outras comunidades da província, vicariato ou região e comunidades de monjas e irmãs 

Servas de Maria. 

-  Participar de algumas iniciativas importantes promovidas pela Família Servita, bem como de 

congressos, reuniões, capítulos provinciais e de algumas atividades apostólicas organizadas pela 

Ordem. 

-  Participar ativamente de retiros, celebrações marianas e festas e memórias dos santos e bem-

aventurados da Ordem (liturgia). 

-  Apresentar a figura exemplar de Virgem Maria no seguimento de Cristo (mariologia). 

-  Cultivar a escuta (cf. Const. 89; 48; 107), a beleza75 e a misericórdia, que são três características 

do estilo de vida dos Servos de Maria. 

 

4.2.5.  Serviço apostólico, trabalho, dimensão missionária 
 

106. Aspecto específico: 
 

-  Formar-se numa profissão reconhecida pelo governo (diploma, atestado ou título de estudos). 

-  Ganhar o pão de cada dia com o próprio trabalho. 

-  Conciliar trabalho, oração e estudo. 

-  Utilizar os talentos pessoais. 
 

107. Meios: 
 

-  Freqüentar a escola, para especializar-se em alguma profissão (diploma, etc.). 

-  Ter um programa personalizado que concilie o exercício das capacidades pessoais e a fidelidade 

aos compromissos da vida comum e do estudo. 

-  Considerar o trabalho manual como elemento integrante da formação. 

-  Assumir um trabalho remunerado para o exercício da profissão. 

-  Freqüentar cursos para aprender algumas artes (pintura, música, poesia, teatro, etc.). 

-  Trabalhar a terra em serviços de jardinagem e horta, para aprender a linguagem e a sabedoria da 

natureza. 

-  Engajar-se em alguma atividade de animação missionária. 

 

4.2.6.  Justiça e Paz 
 

108. Aspecto específico: 
 

-  Colocar-se a serviço da comunidade humana e eclesial. 

-  Abrir-se para as necessidades humanas, solidarizando-se com os anseios e as cruzes dos homens e 

mulheres de hoje. 

-  Manter-se a par daquilo que acontece no mundo. 

-  Ser receptivo em relação às outras culturas. 
 

109. Meios: 
 

-  Ter uma visão crítica dos valores propostos e vividos pela sociedade hodierna. 

-  Ser acolhedor diante de qualquer pessoa necessitada. 

-  Ser sensível diante das novas expressões de pobreza. 

                                                 
75  Cf. Regra de Santo Agostinho, 48. 
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-  Esforçar-se para falar a linguagem dos homens e mulheres do nosso tempo. 

-  Compartilhar a vida dos pobres, durante as férias, em algum centro ou comunidade terapêutica 

ou nas missões, novas fundações ou comunidades inseridas no meio dos pobres (cf. Const. 58). 

-  Comprometer-se a construir a cultura da paz no ambiente em que se vive. 

-  Conhecer e estudar o problema ecumenismo e encontrar-se com cristãos de outras igrejas. 

 

 

 

4.3.  ADMISSÃO AO NOVICIADO 

 

110. Para admitir um candidato ao noviciado observe-se o que prescrevem os cânones 641-653 

[645] (cf. Const. 125) [131]. 

 

4.3.1.  Critérios de avaliação 

 

111. Os critérios de avaliação de um candidato ao noviciado não pretendem determinar a presença 

de resultados definitivos, mas enfatizar se o candidato tem possibilidades e capacidades de iniciar 

um caminho de crescimento humano e religioso. No final do pré-noviciado, deveria ser possível 

avaliar se o candidato tem estes seis traços fundamentais:76 

 

1.  Maturidade humana e identidade cristã definidas e firmes. 

2.  Nível intelectual básico. 

3.  Serenidade interior e capacidade de equilíbrio na gestão da própria vida. 

4.  Aptidão para viver em comunidade. 

5.  Decisão de continuar o processo de formação na Ordem dos Servos de Maria. 

6.  Desejo de conhecer e experimentar mais profundamente a nossa vida religiosa, participando da 

vida comunitária. 
 

4.3.2.  Documentos 

 

112. Para ser admitido ao noviciado, o candidato deverá apresentar os seguintes documentos:  
 

-  Requerimento escrito de próprio punho e assinado pelo candidato que pede para ser admitido ao 

noviciado, dirigido ao prior ou vigário provincial e ao conselho da província ou vicariato de 

pertença (cf. Const. 125) [233 e]. 

-  Resultado da votação consultiva do capítulo conventual (cf. Const. 183) [196]. 

-  Relatório do mestre do pré-noviciado. 

-  Perfil psicológico de personalidade traçado por profissional especializado 

-  Diploma ou outro título de estudos legalmente reconhecido, equivalente ao que as normas 

educacionais de cada país prevêem para os de sua faixa etária (cf. Dir. 8) [Const. 158]. 

 

 

 

 

 

                                                 
76  Cf. PI 43. 
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V. N O V I C I A D O 77 
Const. 125-134 [131-140] 

 

 

 

5.1.  DEFINIÇÃO 

5.1.1.  Natureza 

5.1.2.  Objetivos 

5.1.3.  Duração e lugar 

5.1.4.  Programa 

 . Cursos e seminários 

 . Estudos OSM 

 . Outras ajudas 

 . Número suficiente de noviços 

5.1.5.  Continuidade 

 

5.2.  TEMAS-GUIA NA ETAPA DO NOVICIADO 

5.2.1.  Maturidade humana 

 . Aspecto específico 

 . Meios 

5.2.2.  Seguimento de Cristo 

 . Aspecto específico 

 . Meios 

5.2.3.  Vida comum 

 . Aspecto específico 

 . Meios 

5.2.4.  Identidade Servita 

 . Aspecto específico 

 . Meios 

5.2.5.  Serviço apostólico e trabalho 

 . Aspecto específico 

 . Meios 

5.2.6.  Justiça e Paz 

 . Aspecto específico 

 . Meios 

 

5.3.  ADMISSÃO À PROFISSÃO TEMPORÁRIA 

5.3.1.  Critérios de avaliação 

5.3.2.  Documentos 

 

 

 

 

                                                 
77   Cf. CG 1995. Documento sulla Formazione O.S.M. Noviziato, in: Acta OSM 61 (1996) pp. 231-233. 
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5.1.  DEFINIÇÃO 
 

 
5.1.1.  Natureza 

 

113. O noviciado é um período de doze meses (um ano)78 transcorrido pelo noviço numa casa 

erigida para este fim (cf. Const. 132 a) [138 a].79 O noviciado, enquanto etapa de “iniciação 

integral”80 à vida da Ordem, tem por objetivo levar o noviço a:81 
 

-  conscientizar-se mais da vocação divina; 

-  experimentar o estilo de vida dos Servos de Maria; 

-  avaliar sua aptidão para viver em comunidade e amadurecer a decisão de se tornar formalmente 

membro da Ordem; 

-  avaliar, ao mesmo tempo, sua intenção e idoneidade. 

 

Registro 
 

114. Todos os atos referentes ao ingresso no noviciado sejam devidamente registrados e 

transmitidos ao prior geral e ao prior provincial (cf. Const. 149) [155]. 

 

5.1.2.  Objetivos 
 

115. O noviço, ingressando formalmente na Ordem, compromete-se a conhecer melhor a vocação 

dos Servos de Maria e a descobrir se Deus o chama para vivê-la (cf. Const. 128) [134]. Deverá, 

pois: 
 

-  assumir um caminho radical de conversão, isto é, aceitar a disciplina necessária para a passagem 

progressiva “do homem velho à nova criatura”; 

-  assimilar e viver a identidade servita; 

-  assumir livremente e com alegria as responsabilidades inerentes à nossa vida fraterna, segundo 

as exigências do celibato por amor do Reino, da pobreza evangélica e da obediência religiosa. 

 

116. A comunidade apóie seu crescimento humano-religioso e, com ele, verifique se é apto para 

viver a nossa vida comunitária e se está assimilando os seus valores (cf. Const. 128) [134]. 

 

5.1.3.  Duração e lugar 
 

117. Para que o noviciado seja válido e constitua uma autêntica e gradual experiência da vida 

religiosa, deve ter a duração de um ano e ser feito numa casa devidamente destinada para este fim 

(cf. Const. 132 a; 252 a,b) [138 a; 268 a,b].  

 

                                                 
78  Cf. Cân. 648. 
79  Cf. Cân. 647. 
80  PI 47. 
81  Cf. Can. 646. 
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Ausência 
 

118. Uma ausência da casa de noviciado superior a três meses, contínuos ou não, torna o noviciado 

inválido. Uma ausência superior a quinze dias deve ser reposta com o prolongamento do tempo de 

noviciado por igual período. Por breves períodos e a critério do prior provincial, o grupo de noviços 

pode residir em outros conventos da província e da Ordem (cf. Const. 132) [138]. 

 

Prolongamento 
 

119. A duração do noviciado pode ser prolongada quando houver dúvidas sobre a idoneidade do 

noviço, mas não mais de seis meses.82 

 

Lugar 
 

120. “É desaconselhável fazer o noviciado num lugar estranho à cultura e ao idioma de origem dos 

noviços (...), [para] não acumular problemas nesta etapa de formação em que os equilíbrios 

fundamentais da pessoa devem ser postos em dia e as relações entre os noviços e seu mestre devem 

ser fáceis e permitir que se comuniquem mutuamente, com todas as nuances exigidas por um 

caminho espiritual inicial e intenso. Além disso, a mudança para outra cultura, num momento como 

esse, acarreta o risco de admitir vocações falsas e de não captar eventuais motivações falsas”.83 

É também “desaconselhável” fazer o noviciado numa comunidade «inserida»”.84 

 

5.1.4.  Programa 

 

121. Durante o andamento do noviciado observem-se as prescrições dos cânones 641 [646]-653 (cf. 

Const. 125) [131]. 

 

122. O programa de estudos do noviciado definido pelas Constituições prevê: 
 

a)  Cursos e seminários (cf. Const. 130) [136], para conhecer melhor a Ordem, temas importantes 

da vida religiosa, a Sagrada Escritura, a oração, a liturgia e a missão da Virgem Maria na história 

da salvação. 
 

b)  Estudos OSM: Textos de culto mariano próprios da Ordem, oração litúrgica OSM, dimensão 

missionária nas Constituições e nos documentos capitulares, realidade missionária atual da 

Ordem. 
 

c)  Outras ajudas (Const. 130) [136]: O mestre, seus colaboradores e os noviços, segundo as normas 

do Direito comum, valham-se também da ajuda de pessoas e instituições competentes e de 

experiências válidas realizadas dentro ou fora da comunidade. 
 

d)  Avaliação: Pelo menos cada quatro meses, toda a comunidade, inclusive os noviços, expressem 

seu parecer sobre a validade do programa realizado. Cada quatro meses, o mestre, junto com 

seus colaboradores e após um colóquio pessoal com cada noviço, faça um relatório exaustivo 

sobre os progressos de cada um deles, para ser apresentado ao conselho provincial. (cf. Const. 

134) [140]. 
 

                                                 
82  Cf. Cân. 653 § 2. 
83  PI 47. 
84  PI 50. 
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e)  Número suficiente de noviços: Para que o programa previsto possa ser executado 

convenientemente, exige-se um número suficiente de noviços. Caso contrário, o prior provincial, 

com a aprovação do seu conselho, providencie de outra maneira (cf. Const. 131) [137]. 
 

5.1.5.  Continuidade 
 

123. O noviciado é a continuação do caminho percorrido no pré-noviciado (cf. Dir. 2) [Const. 125]. 
 

 

 

 

5.2.  TEMAS-GUIA DO NOVICIADO 

 

Durante a etapa do noviciado (assim como no pré-noviciado) será dada maior ênfase a um aspecto 

específico de cada tema-guia. 

 

5.2.1.  Maturidade humana 
 

124. Aspecto específico:  
 

-  Relacionar-se consigo mesmo, com os outros, isto é, com os irmãos da comunidade, com os 

responsáveis da formação (mestre, colaboradores, prior conventual, prior provincial), com os 

familiares e com todas as pessoas, homens ou mulheres, com as coisas (comida, roupa, dinheiro, 

casa) e com o cosmo. 
 

125. Meios: 
 

-  Praticar um diálogo sincero e aberto com os irmãos, principalmente com o mestre e seus 

colaboradores (cf. Const. 129) [135]. 

-  Cultivar relações interpessoais. 

-  Participar das reuniões comunitárias. 

-  Participar do capítulo conventual (cf. Const. 182 b) [195 b]. 

-  Dedicar-se à reflexão pessoal e ao silêncio (cf. Const. 31. 72). 

-  Relatório cada quatro meses (cf. Const. 134) [140]. 

-  Avaliar com a ajuda de pessoas expertas (diretor espiritual, psicólogo, etc.). 

 

5.2.2.  Seguimento de Cristo 
 

126. Aspecto específico: 
 

-  Percorrer um caminho progressivo de despojamento e conversão para configurar-se a Cristo 

pobre, casto e obediente. 

-  Redescobrir-se em Cristo, filho do Pai e irmão do seres humanos. 

-  Cantar a vida carismática como Santa Maria. 
 

127. Meios: 
 

-  Fazer a Lectio divina (pelo menos meia hora por dia: cf. Const. 31/a), para seguir os passos de 

Jesus e pôr-se na sua escola.  
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-  Freqüentar cursos ou seminários para o estudo da Sagrada Escritura como fonte de vida espiritual 

e de inspiração da vida religiosa (cf. Const. 130) [136]. 

-  Freqüentar cursos e seminários de iniciação à natureza da oração e às linhas essenciais da 

liturgia; exprimir numa liturgia viva e criativa as riquezas descobertas ao longo do processo de 

formação (cf. Const. 130) [136]. 

-  Participar da eucaristia, para buscar e descobrir que o sentido último da vida é a doação 

incondicional. 

-  Praticar a contemplação (oração silenciosa, adoração eucarística, retiro espiritual), para glorificar 

a Deus e acolher os seus dons. 

-  Fazer o exame de consciência diário (cf. Const. 72). 

-  Buscar o sacramento da Reconciliação para purificar-se de tudo o que representa trevas. 

-  Freqüentar cursos ou seminários para aprofundar temas importantes da vida religiosa 

tradicional e contemporânea (cf. Const. 130) [136] e para o estudo dos votos de pobreza, 

castidade e obediência, a fim de conhecê-los melhor e praticá-los. 

-  Fazer leituras espirituais. 

-  Adotar formas de oração próprias do ambiente em que se vive. 
 

5.2.3.  Vida comum 
 

128. Aspecto específico: 
 

-  Contribuir diuturnamente para a construção da comunidade. 

-  Assumir progressivamente as responsabilidades inerentes à vida fraterna. 

-  Estabelecer um relacionamento leal e sincero com os irmãos da comunidade, valorizando as 

diferenças e os dons de cada um. 

-  Prestar um serviço alegre, humilde e gratuito, principalmente nos momentos de tensão e de 

dificuldade. 
 

129. Meios: 
  

-  Conhecer os frades da comunidade. 

-  Praticar um diálogo sincero e construtivo. 

-  Participar das reuniões comunitárias e, pelo menos, dos capítulos de programação e de renovação 

(cf. Const. 182 b) [195 b]. 

-  Colaborar nos serviços e ser fiel aos encargos assumidos. 

-  Praticar a correção fraterna e o perdão. 

-  Conversar sobre temas espirituais. 

-  Participar dos atos comuns: recreação, refeição, trabalho comunitário. 
 

5.2.4.  Identidade servita 
 

130. Aspecto específico: 
 

-  Aprofundar o carisma, a espiritualidade e o estilo de vida dos Servos de Maria, estudando as 

fontes originais e a história recente. 

-  Assimilar com seriedade e clareza a identidade dos Servos de Maria. 

-  Ser um cantor apaixonado da beleza divina. 
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131. Meios: 
 

-  Estudar, através de cursos ou seminários, a história da Ordem, sua espiritualidade e legislação 

(cf. Const. 130) [136]. 

-  Fazer pesquisas sobre a vida dos santos e bem-aventurados da Ordem. 

-  Celebrar a liturgia da Ordem, usando os livros litúrgicos próprios (cf. Const. 114) e estudando o 

seu conteúdo teológico. 

-  Fazer cursos ou seminários de mariologia que ajudem a compreender cada vez melhor a missão 

da Mãe de Deus na história da salvação (cf. Const. 130) [136]; praticar as “reverências” 

marianas. 

-  Conhecer a província de pertença. 

-  Contatar-se com outros frades e comunidades (noviciados OSM,...). 
 

5.2.5.  Serviço apostólico, trabalho, dimensão missionária 
 

132. Aspecto específico: 
 

-  Considerar o trabalho como um meio para “colaborar com a ação criadora do Pai e associar-se à 

obra redentora de Cristo” (cf. Const. 57/a). 

-  Realizar o próprio trabalho num clima de harmonia fraterna. 

-  Desenvolver as qualidades pessoais no seio da comunidade. 
 

133. Meios: 
  

-  Assumir ofícios comunitários para servir com atenção e fidelidade 

-  Prestar serviços comunitários, como limpeza, manter a casa em ordem, etc. 

-  Ocupar-se em trabalhos manuais (cf. Const. 118): jardinagem, cozinha, etc. 

-  Respeitar a ecologia e tudo o que existe e tem vida. 

-  Participar de iniciativas de animação missionária (“Dia das Missões”,...) 

-  Preparar-se culturalmente, segundo as qualidades pessoais. 

-  Fazer cursos para aprender a linguagem das artes e dos símbolos.  
 

5.2.6.  Justiça e Paz 
 

134. Aspecto específico: 
 

-  Sentir-se um irmão universal, em comunhão com o mundo inteiro. 

-  Estender a fraternidade a todas as pessoas (cf. Const. 74). 

-  Acolher com respeito e delicadeza as pessoas, principalmente os pobres. 
 

135. Meios: 
 

-  Assumir atitudes evangelicamente críticas diante dos valores e contra-valores da cultura e 

da sociedade.85 

-  Optar pelos pobres e servi-los das mais variadas formas (cf. Const. 58; 76/d; 89). 

-  Utilizar criticamente os meios de comunicação social (cf. Const. 16/b). 

-  Considerar a misericórdia como prolongamento da misericórdia de Cristo e da Virgem 

Maria (cf. Const. 52). 

-  Percorrer a via da beleza, fazendo emergir em cada criatura a parte luminosa e eterna. 

-  Participar de encontros ecumênicos e inter-religiosos (cf. Const. 91). 

                                                 
85  Cf. VC 67. 
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5.3.  ADMISSÃO À PROFISSÃO TEMPORÁRIA 

 

5.3.1.  Critérios de avaliação 

 

136. Concluído o noviciado, o mestre e a comunidade formadora devem estar em condições de 

dizer se o noviço tem suficiente maturidade, se está fundamentalmente sereno e se vive uma 

situação de bem-estar físico, psíquico e espiritual, premissas fundamentais para viver a experiência 

da vida religiosa.  

 

137. Além disso, no final do ano de noviciado, o noviço deve possuir quatro traços fundamentais, 

que revelam se ele assumiu o “ideal” de uma opção de fundo que compromete por toda a vida, vale 

dizer:  
 

1.  Conversão do coração e da mente que se exprime através de uma vida nova e de um 

relacionamento íntimo e estável com Cristo e com sua palavra. 

2.  Assimilação da identidade de Servo de Maria, que se exprime na assimilação do estilo de vida de 

Santa Maria para melhor servir a Deus e aos irmãos. 

3.  Alegria de viver com outros irmãos “reunidos em nome do Senhor Jesus”, num clima de 

comunhão, diálogo e oração, nas horas alegres e tristes.  

4.  Disposição para oferecer a Deus todo o seu ser, seguindo a Cristo casto, pobre e obediente e 

fazendo da própria vida uma doação para alegria dos outros. 

 

5.3.2.  Documentos 

 

138. Os documentos necessários para ser admitido aos votos são os seguintes: 
 

-  Pedido escrito de próprio punho e assinado do noviço para ser admitido à profissão temporária, 

dirigido ao prior ou vigário provincial e ao conselho da província ou do vicariato de pertença (cf. 

Const. 134 b; 208 d) [140 b; 233 e]. 

-  Relatório feito pelo mestre de formação com a ajuda dos seus colaboradores (cf. Const. 134) 

[140]. 

-  Resultado da votação consultiva do capítulo conventual (cf. Const. 134; 183) [140; 196]. 

-  Declaração do noviço sobre a administração e o uso dos bens (cf. Const. 133) [139]. 

-  Auto-avaliação do noviço sobre o caminho de crescimento humano e religioso percorrido. 
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Fórmula da profissão temporária 

 

139. “Mediante a profissão religiosa, o frade reconhece o projeto de Deus que o chama ao 

seguimento radical de Cristo e o consagra com o dom do seu Espírito. Compromete-se, diante 

de Deus e da Igreja, a observar os conselhos evangélicos do celibato pelo Reino, da 

obediência e da pobreza, e a viver uma vida de comunhão fraterna fundada no preceito do 

amor, animada pelo espírito de serviço, constantemente orientada para a conversão e 

qualificada pela dedicação total à gloriosa Mãe de Cristo”.86 

 

 

I. Eu, frei ... Maria,  

transcorri um ano na comunidade de ...., 

compartilhando sua vida fraterna 

e seu testemunho evangélico. 

Agora, movido pela graça de Deus,  

desejo continuar a viver a vossa vida  

de frades Servos de Santa Maria. 

 

II. Por isso, por decisão livre e firme,  

perante vós, frei ... Maria, prior  

(geral ou provincial ou conventual),  

faço voto a Deus Pai,  

em honra da bem-aventurada Virgem Maria, nossa Senhora,  

de seguir a Cristo, observando os conselhos evangélicos  

da castidade, da pobreza da obediência,  

segundo a Regra de Santo Agostinho  

e as Constituições dos Servos de Maria,  

até ... (indicar dia, mês e ano). 

 

III. A graça do Espírito Santo,  

a intercessão de Nossa Senhora  

e a vossa caridade, irmãos,  

fortaleçam o meu propósito  

e sustentem a minha profissão.87 

 

 

  

                                                 
86  Cf. Rituale della Professione Religiosa dei frati servi di Maria – Libri liturgici OSM 9 (Curia generalizia OSM, 

Roma, 1993), p. 23, n. 28. 
87  Rituale della Professione Religiosa dei frati servi di Maria – Libri liturgici OSM 9 (Curia generalizia OSM, Roma, 

1993), pp. 63-64. 79-80. 92-93, nn. 64. 99. 129. Quanto ao texto em língua latina (versão oficial), cf. Const. 143. As 

partes indicadas pelos números I e II podem ser substituídas com outras semelhantes, aprovadas pelo prior geral.   
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VI. P RO F E S S A D O 88 

Const. 135-150 [141-156] 

 

 

 

 

6.1.  DEFINIÇÃO 

6.1.1.  Natureza 

6.1.2.  Objetivos 

6.1.3.  Duração 

6.1.4.  Programa 

6.1.5.  Continuidade 

 

6.2.  TEMAS-GUIA NO PROFESSADO 

6.2.1.  Maturidade humana 

 . Aspecto específico 

 . Meios 

6.2.2.  Seguimento de Cristo 

 . Aspecto específico 

 . Meios 

6.2.3.  Vida comum 

 . Aspecto específico 

 . Meios 

6.2.4.  Identidade Servita 

 . Aspecto específico 

 . Meios 

6.2.5.  Serviço apostólico e trabalho 

 . Aspecto específico 

 . Meios 

6.2.6.  Justiça e Paz 

. Aspecto específico 

. Meios 

 

6.3.  PROFISSÃO SOLENE 

6.3.1.  Documentos 

6.3.2.  Preparação próxima à profissão solene 

 

 

 

 

                                                 
88  Cf. CG 1995. Documento sobre a formação. Pós-noviciado, nº 144-151. 
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6.1.  DEFINIÇÃO 

 

6.1.1.  Natureza 

 

140. O professado é a última etapa da formação inicial, na qual o frade desenvolve e aprofunda 

progressivamente o conteúdo dos anos anteriores. Nesta etapa, o frade tenha presente que o estudo 

da filosofia,89 da teologia ou de outras disciplinas (estudos técnicos, artes, ciências...) o ajuda a dar 

uma resposta livre e consciente ao chamado de Deus, através de um compromisso definitivo 

(profissão solene). 

 

141. A profissão temporária pode ser recebida pelo prior geral ou pelo prior ou vigário provincial, 

ou pelo prior conventual, ou ainda por um delegado deles (cf. Const. 136 a) [142 a]. É renovada 

anualmente, com o consentimento do prior ou vigário provincial, após avaliar o relatório escrito do 

mestre (cf. Const. 136 b) [142 b]. 
 

 

Registro 
 

142. Todos os atos referentes à profissão temporária sejam devidamente registrados e transmitidos 

ao prior geral e ao prior provincial (cf. Const. 149) [155]. 
 

6.1.2.  Objetivos 

 

143. São objetivos do professado levar o frade professo temporário a: 
 

-  avaliar sua real capacidade de viver os valores e os votos da vida consagrada como Servo de Maria e de 

aprofundá-los (mediante a reflexão, o estudo, etc.), num contexto de serenidade, diálogo e confrontação 

(cf. Const. 139) [145];  

-  crescer na vivência fraterna segundo as exigências dos votos e descobrir o Cristo vivo e 

“presente no meio de nós”, compartilhando com outros seu projeto de vida (vida fraterna, 

caminho espiritual, missão, etc.); 

-  continuar o processo de crescimento humano e espiritual, adotando o estilo evangélico de vida 

pessoal e comunitária proposta pela Regra de Santo Agostinho e pelas Constituições; 

-  preparar-se para a profissão solene, fortalecendo a vontade de consagrar-se inteiramente a Deus, 

com o olhar fixo em Santa Maria, e esforçando-se para conhecer profundamente o ser humano, o 

mundo e Deus, a fim de poder assumir com responsabilidade e aptidão o serviço para o qual for 

chamado. 
 

6.1.3.  Duração 

 

144. É definida pelas normas vigentes. Normalmente, o professado dura de três a seis anos (cf. 

Const. 147) [153].90 

                                                 
89  Cf. CONGREGAÇÃO PARA A EDUCAÇÃO CATÓLICA, Decreto de reforma dos Estudos Eclesiásticos de 

Filosofia (28 de janeiro de 2011). 
90  O Direito Canônico admite um prolongamento até nove anos: cf. Cân, 657 § 2. 
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6.1.4.  Programa 

 

145. O frade colha os frutos das etapas anteriores e viva com coragem a vocação servita assumida: 

crescimento humano e espiritual, votos, vida fraterna, amor à Ordem, trabalho, devoção mariana e 

apostolado. 
 

a)  Consciente da necessidade da cultura para si próprio e para o seu serviço (cf. Const. 151) [157], 

o frade empenhe-se nos estudos segundo suas capacidades pessoais e programas institucionais 

adequados (cf. Const. 152; Dir. 9-10) [159-161]. 
 

b)  Para alcançar sua maturidade, o frade assuma alguma atividade apostólica e participe 

progressivamente de experiências eclesiais e sociais, segundo o espírito da Ordem e suas 

aptidões e aspirações (cf. Dir. 9) [Const. 159]. 
 

c)  Com a devida licença, o frade pode eventualmente transcorrer “parte dos períodos extra-escolares em 

comunidades da jurisdição à qual pertence, para conhecê-la melhor, ou em Monte Senário, ou em 

outro lugar significativo da Ordem”91 (cf. Dir. 17) [Const. 166]. 
 

d)  No início de cada ano, programem-se as atividades comunitárias para as quais os frades possam 

contribuir. 
 

6.1.5.  Continuidade 

 

146. O professado é a continuação do caminho percorrido no noviciado (cf. Dir. 2) [Const. 125]. 

 

 

 

6.2.  TEMAS-GUIA NA ETAPA DO PROFESSADO 

 
Na etapa do professado, deve-se ter em conta todos os temas-guia dos anos de formação, “mesmo se 

– como amiúde ocorre – o frade passe a maior parte do dia ocupado com o estudo, o ministério ou 

outra atividade”.92 
  

6.2.1.  Maturidade humana 

 

147. Aspecto específico: 
 

-  Harmonizar (integrar) a própria personalidade no nível humano e espiritual. 

-  Unificar o próprio ser até alcançar uma maturidade tal que o torne capaz de viver seu 

compromisso definitivo com liberdade e alegria.  
 

148. Meios: 
 

-  Ter cuidado e atenção para consigo mesmo. 

-  Reservar tempos e lugares de solidão e de silêncio, reconhecidos como caminho para encontrar a 

verdade do coração. 

-  Saber dialogar aberta e livremente  com o mestre.  

                                                 
91  Cf. CG 1995, Documento sobre a formação. Disposições capitulares, nº 154/7.1 
92  Cf. CG 1995, Documento sobre a formação. Pós-noviciados, nº 154. 
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-  Buscar a direção espiritual ou aconselhamento, para alcançar um equilíbrio emocional e objetivo 

e para integrar a própria sexualidade. 

-  Estudar teologia e outras ciências, para descobrir em si mesmo o aspecto humano e divino (cf. Dir. 

9-10) [Const. 159-160]. 

 

6.2.2.  Seguimento de Cristo 

 

149. Aspecto específico:  
 

-  Identificar-se com Cristo, assumindo os mesmos sentimentos dele (cf. Fl 2,5). 
 

150. Meios: 
 

-  Praticar os conselhos evangélicos, seguindo as pegadas de Cristo pobre, casto e obediente (cf. 

Const. 138; 143) [144; 149] e conscientizar-se das conseqüências de cada um dos votos na 

própria vida e do valor apostólico que eles têm na Igreja (cf. Const. 139) [145]. 

-  Manter-se sob a orientação de um mestre ou diretor de confiança, que o ajude a amadurecer no 

seguimento de Cristo e a continuar o processo de formação.93 

-  Aprofundar sempre mais o conhecimento dos votos e sua fundamentação na Sagrada Escritura 

(cf. Const. 139-143) [145-149]. 

-  Ter a vontade de consagrar-se totalmente a Deus (cf. Const. 138) [144]. 

-  Cultivar a vida espiritual através da Lectio divina (cf. Const. 24/b; 31/a; 148) [154]. 

-  Estudar filosofia,94 teologia95 e Sagrada Escritura e aprofundar a espiritualidade da Ordem, para 

viver mais intensa e profundamente a experiência de Cristo (cf. Const. 152-153; Dir. 9, 11) 

[Const. 159; 161-162]. 
 

 

6.2.3.  Vida comum 

 

151. Aspecto específico:  
 

-  Como os Sete Primeiros Pais, construir a comunidade colocando em comum os dons pessoais e 

tornando fecundos os dons dos irmãos.  
 

152. Meios: 
  

-  Estabelecer um diálogo aberto e sincero com os irmãos, especialmente com o mestre e seus 

colaboradores, para inserir-se melhor e crescer na vida comunitária (cf. Const. 129) [135]. 

-  Aprofundar as relações interpessoais e a capacidade de perdoar, de trabalhar em equipe e de ser 

co-responsável. 

-  Participar das reuniões comunitárias e, pelo menos, dos capítulos de programação e de renovação 

(cf. Const. 182 b) [195 b]. 

-  Amar a comunidade como ela é (cf. Const. 53) e esforçar-se para participar mais intensamente da 

sua vida, de maneira verdadeira e autêntica. 

-  Sentir-se responsável pela sua comunidade e pela Ordem (cf. Const. 138) [144], mediante 

um testemunho vivo e atuante. 

-  Dar o melhor de si para construir a comunidade. 

                                                 
93  Cf. PI 63. 
94  A não ser que se tenha feito a filosofia no pré-noviciado. Veja o nº 101. 
95  Cf. PI 61. 
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6.2.4.  Identidade servita 
 

153. Aspecto específico: 
 

-  Retomar e exprimir existencialmente a própria identidade que consiste na fraternidade, no 

serviço e na presença inspiradora de Santa Maria. 

-  Dispor-se à profissão solene e ao serviço da Igreja segundo o estilo da história e tradição 

dos Servos de Maria. 
 

154. Meios: 
 

-  Viver as celebrações litúrgicas (cf. Const. 114) e devocionais com atenção e zelo. 

-  Fazer experiências de serviço e de hospitalidade evangélica.  

-  Estudar a mariologia, para aprofundar e irradiar a presença operante de Maria, Mãe e Serva do 

Senhor, em nossa história (cf. Const. 152) [161]. 

-  Estudar a história e as figuras significativas da Família Servita (cf. Const. 153; Dir. 11) [162]. 

-  Contactar outros frades e comunidades da Ordem (professados OSM...). 

-  Visitar outras comunidades engajadas em serviços apostólicos diversificados.  
 

6.2.5.  Serviço apostólico, trabalho, dimensão missionária 
 

155. Aspecto específico: 
 

-  Conscientizar-se que o trabalho é um meio para seguir a Cristo pobre, para participar da sorte de 

todos os seres humanos e para colaborar com a ação criadora do Pai (cf. Const. 57/a-b). 

-  Promover o trabalho em grupo (cf. Const. 75) e cultivar a arte da colaboração, principalmente 

com os leigos, num clima de harmonia fraterna. 

-  Colocar as próprias energias, capacidades e tempo a serviço da comunidade e dos seres humanos 

(cf. Const. 75/b. 73). 
 

156. Meios: 
  

-  Cumprir os compromissos pessoais e comunitários com total disponibilidade. 

-  Fazer experiências práticas de serviço comunitário e apostólico, regularmente avaliadas e 

gradualmente definidas (cf. Dir. 9) [Const. 159]. 

-  Levar um teor de vida modesto (eliminando o que nos separa dos outros), para colocar-nos 

em comunhão com as pessoas que somos Chamados para, criando com elas uma realidade 

única em Cristo Jesus (cf. Const. 57/c).96 

-  Experimentar e compartilhar a sorte, as fadigas e os anseios das pessoas próximas.  

-  Engajar-se em atividades sociais para melhorar a realidade local.97 

-  Ser aberto às novas realidades culturais e sociais do mundo hodierno. 

-  Participar de iniciativas missionárias (Campanha missionária”, encontros de missionários...).  

 

6.2.6.  Justiça e Paz 
 

157. Aspecto específico: 
 

-  Sentir-se um irmão universal, em comunhão com o mundo inteiro; 

                                                 
96  Cf. Regra de Santo Agostinho, 19: “Vosso modo de vestir não desperte a atenção. Igualmente, não vos preocupeis 

em agradar pelo traje, mas sim pela conduta”. 
97  Cf. PI 62. 
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-  Estender a fraternidade a todas as pessoas (cf. Const. 74), principalmente aos últimos 

(pobres, marginalizados, etc.), trabalhando pela libertação integral da pessoa e da sociedade. 
 

158. Meios: 
 

-  Fazer uma opção clara pelos pobres, marginalizados, camponeses, indígenas, oprimidos, etc. 

-  Participar ativamente nas obras que visam à libertação e a justiça social. 

-  Sensibilizar-se e interessar-se pelas iniciativas assumidas pela Ordem no mundo, como as novas 

fundações. 

-  Esforçar-se pessoalmente (através de um modesto teor de vida e da oração pessoal e 

comunitária) para viver e ser solidário com as obras sociais e missionárias da Ordem e da Igreja.  

-  Participar de encontros ecumênicos e inter-religiosos (cf. Const. 91). 
 

 

 

 

6.3.  PROFISSÃO SOLENE Const. 144-150) [150-156] 

 

 

159. Concluído o processo de formação, o frade que entende compartilhar a nossa vida até a 

morte, emite a profissão solene. Idade mínima: 23 anos (cf. Const. 147) [153].98 A profissão 

solene é um ato público que consagrada o frade por toda a vida ao serviço de Deus e do seu povo, 

no seguimento perfeito de Cristo e na dedicação total a Nossa Senhora, e o conduz à plenitude da 

caridade, mediante a observância dos conselhos evangélicos. Com a profissão solene, o frade é 

aceito definitivamente na Ordem dos Servos de Maria, cuja vida e responsabilidades ele assume 

inteiramente (cf. Const. 144) [150]. 

 

Registro 
 

160. Todos os atos referentes à profissão solene sejam devidamente registrados e comunicados ao 

prior geral e ao prior provincial. O prior provincial, além disso, deve enviar quanto antes a 

respectiva comunicação ao pároco do lugar onde foi batizado o frade que emitiu a profissão solene 

(cf. Const. 149) [155]. 

 

6.3.1.  Documentos 

 

161. Os documentos exigidos para a admissão de um frade à profissão solene são os seguintes: 
 

-  Requerimento escrito de próprio punho e assinado pelo frade que pede para ser admitido à profissão 

solene, dirigido ao prior ou vigário provincial e ao conselho da província ou do vicariato de pertença 

(cf. Const. 145; 208 d) [151; 233 e]. 

-  Relatório do mestre de formação (cf. Const. 145) [151].  

-  Resultado da votação consultiva do capítulo conventual (cf. Const. 145; 183) [151; 196]. 

                                                 
98  Para que a profissão “perpétua” seja válida, o Direito Canônico atual exige “pelo menos 21 anos completos e a 

profissão temporária prévia de pelo menos três anos” (Cân 658).  Nb: A idade mínima exigida para a profissão na 

Ordem sofreu mudanças ao longo dos séculos. Nas Constituições antigas, para fazer a “profissão” [naquele tempo 

não havia profissão temporária, só a solene], o candidato devia ter pelo menos 16 anos. Mais tarde, um decreto 

emanado em 1775 pelo Grão-Duque da Toscana, Pedro Leopoldo, estabelecia que o candidato devia ter 25 anos. 
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-  Declaração de renúncia dos bens patrimoniais e de destinação dos bens que seguramente vier a 

possuir, feita segundo as normas do Direito comum e do Direito civil do próprio país (cf. Const. 

146) [152]. 

 

6.3.2.  Preparação próxima 99 

 

162. A preparação próxima à profissão solene se fará de preferência numa comunidade empenhada na 

formação ou numa comunidade rica de experiência fraterna, oração e serviço, sob a orientação de um 

frade responsável. Terá a duração de um espaço de tempo adequado, durante o qual o professo 

avaliará suas motivações vocacionais. 

 

163. Meios: 
 

-  Dialogar com o frade responsável, como meio indispensável para discernir o compromisso que 

irá assumir. 

-  Rezar (confrontar-se com a Palavra, participar da liturgia, refletir), como meio fundamental para 

assumir a realidade e o sentido da vida consagrada e para manter o relacionamento com Deus. 

-  Encontrar-se com o diretor espiritual, para valorizar o chamado de Cristo para viver casto, pobre 

e obediente, consagrando-se inteiramente como Maria. 

-  Fazer os retiros mensais (periódicos), para aprofundar a opção feita e as aptidões pessoais para 

alcançar o objetivo. 

-  Fazer o retiro prolongado (uma semana ou oito dias), que ajudará o frade a refletir sobre: 
 

. a verdade do próprio ser: “Quem sou eu?”; 

. a consagração vista como doação (reflexão sobre a fórmula da profissão); 

. os votos vistos como dom, mandamento, oferta, virtude, obrigação, revelação antropológica 

do Reino, etc.; 

. o sentido de pertença à Família Servita: tradição, carisma, espiritualidade; 

. a realidade local: carisma, inculturação; 

. o marianismo da Ordem: a missão de Maria na Igreja, na Ordem e na vida pessoal; 

. (opcional) a consciência ecológica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
99  Cf. PI 64. 
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Fórmula da profissão solene 
 

164. I. Eu, frei ... Maria,  

movido pela Palavra de Deus  

e pela graça do Espírito Santo,  

prometo a Deus Pai  

ser testemunha de Cristo e do seu Evangelho  

e fazer da minha vida um serviço de amor  

a Deus e a todos os seres humanos,  

inspirando-me constantemente em Maria,  

Mãe e Serva do Senhor. 

 

II. Portanto, perante  

esta comunidade de ...,  

parcela da Ordem inteira  

e sinal da Igreja universal  

e perante vós, frei ... Maria, prior geral  

(ou... em nome e em lugar do prior geral),  

de livre e espontânea vontade,  

faço voto de seguir a Cristo até a morte  

na castidade, na pobreza e na obediência,  

(ou: no celibato pelo Reino,  

na pobreza  

e na obediência).  

Por isso, prometo viver a vida fraterna  

na oração comum,  

na leitura da Palavra de Deus,  

na fração do pão  

e na partilha dos bens e das aspirações pessoais,  

segundo a regra de Santo Agostinho  

e as Constituições dos Servos de Maria,  

a fim de que, servindo ao Senhor,  

à bem-aventurada Virgem Maria e todos os santos,  

eu possa cumprir o mandamento do amor  

e alcançar a plenitude da caridade. 

 

II. Que a graça de Deus,  

a intercessão de Nossa Senhora  

e a vossa caridade, irmãos,  

me socorram em minha fraqueza  

e dêem firmeza ao meu propósito.100 

  

 

                                                 
100  Rituale della Professione Religiosa dei frati Servi de Maria = Libri Liturgici OSM 9 (Curia generalizia OSM, 

Roma 1993), pp. 128-129, n. 211. Quanto ao texto em latim (versão oficial), cf. Const. 154. Nb: O candidato pode 

substituir a terceira parte (III) da fórmula da profissão com outro texto breve e adequado. 
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VII. ANO DE SERVIÇO PASTORAL 

 

 

 

 

7.1.  DEFINIÇÃO 

7.1.1.  Natureza 

7.1.2.  Objetivos 

7.1.3.  Duração 

7.1.4.  Lugar 

7.1.5.  Programa 

 

7.2.  TEMAS-GUIA NO ANO DE SERVIÇO PASTORAL 

7.2.1.  Maturidade humana 

 . Aspecto específico 

 . Meios 

7.2.2.  Seguimento de Cristo 

 . Aspecto específico 

 . Meios 

7.2.3.  Vida comum 

 . Aspecto específico 

 . Meios 

7.2.4.  Identidade Servita 

 . Aspecto específico 

 . Meios 

7.2.5.  Serviço apostólico e trabalho 

 . Aspecto específico 

 . Meios 

7.2.6.  Justiça e Paz 

 . Aspecto específico 

 . Meios 

 

7.3.  AVALIAÇÃO E ADMISSÃO ÀS ORDENS SAGRADAS 

7.3.1.  Admissão 

7.3.2.  Documentos 

7.3.3.  Comissão das ordens sagradas e dos ministérios 
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7.1.  DEFINIÇÃO 

 

 

165. “Todos nós participamos do sacerdócio de Cristo (cf. 1Pd 2,5; Ap 1,6; 5,9-10). Todavia, por 

vocação específica e por exigências da Igreja, alguns dentre nós são chamados ao diaconato 

permanente e ao sacerdócio ministerial. Estes frades procurem assimilar as riquezas espirituais e 

doutrinais necessárias para servirem a Deus e serem animadores e guias do seu povo” (Const. 156) 

[169]. 
 

7.1.1.  Natureza 

Serviço comunitário e apostólico 
 

166. O ano de pastoral é um estágio de experiência concreta de serviço comunitário e apostólico (cf. 

Dir. 9) [Const. 159], no qual o frade, vendo a realidade que o cerca e suas necessidades, põe em 

prática o que aprendeu na formação e no estudo da teologia e coloca os seus dons a serviço de uma 

determinada comunidade, avaliando e caminhando numa missão específica.  
 

 

Vocação às ordens sagradas 
 

167. Para os frades que vão receber as ordens sagradas o ano de pastoral propicia uma preparação 

adequada para a vida e para o serviço pastoral.101 
 

7.1.2.  Objetivos 

 

168. Os objetivos do ano de pastoral devem ajudar o frade a: 
 

-  doar-se ao serviço dos outros, para pôr em prática o carisma da Ordem (cf. Const. 73); 

-  avaliar e desenvolver sua capacidade de 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 servita (maturidade humana, vida espiritual, votos, vida 

comunitária, inspiração mariana, serviços na comunidade,...), embora estando engajado no 

apostolado;102 

-  se for candidato às Ordens sagradas, dispor-se espiritualmente para discernir e acolher este 

dom,103 entrar na práxis pastoral pública (animação de uma comunidade cristã, catequese, 

homilética,...), familiarizar-se com o uso dos rituais (celebrações litúrgicas, homilética,...) e 

preparar-se para receber as ordens sagradas. 
 

7.1.3.  Duração 
 

169. Para os candidatos às ordens sagradas, “o estudo da filosofia e da teologia feito em seqüência 

ou  concomitantemente,  deve  abranger  pelo  menos  seis  anos  completos,  ou seja:  dois  anos  

                                                 
101  Cf. Cân. 1032 § 2; CG 1995. Documento sobre a Formação. Disposições capitulares, nº 154/8. 
102  Cf. PI 108. 
103  No programa de preparação para as ordens sagradas devem-se respeitar, entre outras coisas, alguns Procedimentos a seguir 

antes da ordenação diaconal e sacerdotal impostos pela Igreja. Cf.  Apêndice IV, 1. 
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completos para o estudo da filosofia104 e quatro anos completos para o estudo da teologia”.105 O ano 

de pastoral virá ao término desses estudos. O ano de prática pastoral deve compreender pelo 

menos o tempo de um ano letivo. Os candidatos às ordens sagradas, se forem admitidos, 

recebem a ordenação diaconal durante o ano de pastoral ou então no final do mesmo.106 
 

 

7.1.4.  Lugar 
 

170. Terminados os estudos, o prior ou vigário provincial, segundo as Constituições, designam o 

frade para uma comunidade que possa garantir-lhe a realização normal do ano de pastoral. O 

conselho provincial confia a um frade da comunidade a responsabilidade de acompanhar o irmão 

que completa a sua formação através do ano de pastoral. Para realizar determinadas experiências, o 

frade encarregado poderá eventualmente servir-se da ajuda e assessoria de pessoas qualificadas. 
 

 

7.1.5.  Programa 
 

171. O programa do ano de pastoral, elaborado pelo secretariado provincial ou vicarial de Formação 

ou pelos organismos de formação regional OSM e aprovado pelo conselho provincial ou vicarial,107 

deve propiciar uma preparação adequada para a vida e para o serviço pastoral.108 A formação dos 

candidatos às ordens sagradas, “regulamentada pelo Direito comum e pela Ratio Institutionis da 

Ordem” (cf. Const. 156) [169],109 deve ser sistemática, adequada à capacidade dos mesmos, 

espiritual e apostólica, doutrinal e prática ao mesmo temo, e deve levar também à obtenção de 

títulos correspondentes, eclesiásticos ou civis, de acordo com a oportunidade.110   
  

 

 

 

7.2.  TEMAS-GUIA NO ANO DE PASTORAL 
 

7.2.1.  Maturidade humana  

 

172. Aspecto específico:  
 

- Crescer humana e espiritualmente no exercício do apostolado. 

                                                 
104  Cf. CONGREGAÇÃO PARA A EDUCAÇÃO CATÓLICA, Decreto de reforma dos Estudos Eclesiásticos de 

Filosofia (28 de janeiro de 2011). 
105  PI 4. 
106  Nb: O Código de Direito Canônico prescreve um intervalo de tempo mínimo entre a recepção do ministério do 

acolitato e a ordenação diaconal e presbiteral. Antes de ser admitido ao diaconato permanente ou temporário, 

exige-se que o candidato tenha recebido os ministérios de leitor e acólito e os tenha exercido por tempo 

conveniente (cân. 1035 § 1). Entre a recepção do acolitato e do diaconato deve interpor-se o intervalo mínimo de 

seus meses (cân. 1035, § 2). 
107  Cf. PI 102-107. 
108  Cf. PI 106; CG 1995, Documento sobre a Formação. Disposições capitulares, nº 154/8. O conteúdo do ano de 

pastoral deverá ser marcado por quatro verbos: aprender, organizar, agir, avaliar. 
109  Cf. Cân. 659 § 3; 1027. 
110  Cf. Cân. 660 § 1. 
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173. Meios: 
 

-  Desenvolver a capacidade de julgamento e de autocrítica. 

-  Aprofundar o senso de responsabilidade. 

-  Promover o equilíbrio emocional.  

-  Desenvolver a capacidade de escuta. 

-  Intensificar o desejo de informar-se e de aprender. 

-  Dispor-se a receber orientações e correções. 

-  Cultivar a vida espiritual: interiorizar, integrar as experiências feitas, recorrer ao Evangelho. 
 

7.2.2.  Seguimento de Cristo 
 

174. Aspecto específico:  
 

- Engajar-se sempre mais na animação litúrgica, na atividade ministerial, na escuta e proclamação 

da Palavra e na atenção ao próximo. 
 

175. Meios: 
 

-  Fazer a Lectio divina diária (cf. Const. 24/b; 31/a; 148) [154]. 

-  Engajar-se na evangelização:111 proclamar a Palavra de Deus e transmiti-la publicamente em 

linguagem concreta e atual (cf. Const. 86).  

-  Animar a liturgia: preparar as celebrações em grupo e conduzir as reuniões de culto. 

-  Dedicar-se à catequese: transmitir o conteúdo da fé católica.  
 

7.2.3.  Vida comum 
 

176. Aspecto específico:  
 

-  Saber priorizar a vida fraterna e considerar o envio pessoal como mandato comunitário, como 

um envio multiforme e marcado pela colaboração de muitos. 
 

177. Meios: 
  

-  Saber conciliar vida comunitária e apostolado.  

-  Trabalhar de preferência em equipe (cf. Const. 75/b; 83). 

-  Saber discernir em comunidade a missão e buscar uma visão comum. 

-  Dialogar abertamente com os responsáveis e com os outros (frades e leigos) 

-  Viver a fraternidade universal, contagiante (cf. Const. 74).  

 

7.2.4.  Identidade servita 
 

178. Aspecto específico:  
 

-  Compartilhar e irradiar no serviço apostólico a vida e a espiritualidade dos Servos de Maria. 

                                                 
111  Nb: A “Evangelização” – ausente nas primeiras etapas de formação inicial da “Ratio” – só aparece aqui no ano de 

pastoral e na formação permanente. É que “antes de evangelizar os outros, precisamos evangelizar a nós mesmos, 

colocar-nos à escuta da Palavra (= lectio divina diária) e, depois, anunciá-la aos outros. Esta foi também a conduta 

de Maria que, antes de partir para as montanhas de Judá para levar a boa-nova da vinda do Messias, escutou com 

atenção e acolheu com fé a mensagem celeste” (MOONS, H., Carta Enviados para servir (19 de junho de 1992), 

nº 42. 
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179. Meios: 
 

-  Cultivar o sentido de pertença. 

-  Viver o carisma da Ordem, para qualificar o nosso serviço.  

-  Cultivar a “dedicatio” a Santa Maria (no ensinamento, na liturgia e nas práticas de piedade).  

 

7.2.5.  Serviço apostólico, trabalho, dimensão missionária 
 

180. Aspecto específico:  
 

-  Conhecer a realidade social, econômica, cultural e religiosa do ambiente onde se exerce o 

apostolado. 
 

181. Meios: 
  

-  Cultivar o sentido do trabalho. 

-  Desenvolver a capacidade de ir ao encontro do povo e trabalhar com ele. 

-  Ter espírito de serviço. 

-  Ser fiel aos compromissos.  

-  Cultivar o sentido da missão e desenvolver a capacidade de adaptação.  

-  Engajar-se na animação missionária. 

 

7.2.6.  Justiça e Paz 
 

182. Aspecto específico:  
 

-  Ir ao encontro das necessidades reais da sociedade na qual se exerce a atividade pastoral para 

responder aos sinais dos tempos. 
  

183. Meios: 
 

-  Dar atenção às necessidades mais urgentes do nosso tempo e do próprio ambiente. 

-  Desenvolver a capacidade de encontrar soluções.  

-  Aproximar-se dos cristãos e dos não-cristãos (cf. Const. 91). 

-  Dar assistência generosa aos idosos, doentes e pobres. 

-  Participar de encontros ecumênicos e inter-religiosos  (cf. Const. 91). 
 

 

 

 

7.3.  AVALIAÇÃO E ADMISSÃO ÀS ORDENS SAGRADAS Const. 156-157) [169-170]112 

 

184. Durante o ano de pastoral, a comunidade local, avaliará o candidato junto com o responsável 

ou mestre de formação.  

                                                 
112  Cf. CONGREGAÇÃO PARA O CULTO DIVINO E A DISCIPLINA DOS SACRAMNENTOS, Carta circular 

(Prot. 589/97) dirigida aos Bispos diocesanos e aos Ordinários que têm a faculdade de admitir às Ordens sagradas 

a respeito dos escrutínios sobre a idoneidade dos candidatos (10 de novembro de 1997), in Notitiae 33 (1997), pp. 

495-506 (español); pp. 507-518 (english). 
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7.3.1.  Admissão 

 

185. Para a admissão às ordens sagradas, exige-se que o mestre, com seus colaboradores, faça um 

relatório à comunidade sobre a idoneidade e a vontade do candidato” (Const. 157) [170]. Sejam 

promovidos às ordens sagradas aqueles que, ponderadas todas as circunstâncias, tenham fé íntegra, 

sejam movidos por reta intenção, possuam a ciência devida, gozem de boa reputação e sejam dotados 

de costumes e virtudes comprovadas e de outras qualidades físicas e psíquicas correspondentes à 

ordem a ser recebida.113 

 

186. « O parecer do Capítulo Conventual seja expresso por voto consultivo e, com o relatório do 

mestre, seja encaminhado à autoridade competente. A decisão última cabe ao Prior Provincial da 

Província de pertença do candidato, ouvido o parecer do seu Conselho » (Const. 157) [170]. 
 

7.3.2.  Documentos 

 

187. No fichário pessoal do frade candidato às ordens sagradas, devem-se acrescentar os seguintes 

documentos: 
 

-  Requerimento escrito de próprio punho e assinado114 pelo frade que pede para ser admitido em 

cada grau das ordens, isto é: para receber os ministérios do acolitato e do leitorado; para ser 

ordenado diácono; para ser ordenado presbítero; 

-  Relatório do mestre de formação para cada escrutínio115 (cf. Const. 157) [170] e Apêndice IV.2).  

-  Resultado da votação consultiva do capítulo conventual (cf. Const. 157; 183) [170; 196]; 

-  Documentação relativa a cada escrutínio; 

-  Qualquer outra informação jurídica necessária fornecida pelo mestre de formação.  

 

7.3.3.  Comissão para a admissão às ordens sagradas e aos ministérios 

 

188. O conselho de cada província, presidido pelo prior provincial, devendo ser consultado 

quando se trata de admitir um frade às ordens sagradas e aos ministérios (cf. Const. 157) [170], 

pode nomear uma Comissão para a admissão às ordens sagradas e aos ministérios.116 O parecer 

favorável ou contrário do conselho provincial, expresso por votação, deve ser guardado no 

fichário pessoal de cada candidato. Cabe ao prior provincial ou ao seu delegado informar aos 

candidatos sobre a decisão tomada. Uma decisão favorável do prior provincial deve ser expressa 

através de decreto de admissão ou de carta dimissória, pelo menos um mês antes da data de 

recepção dos ministérios ou da ordenação. 

                                                 
113  Cf. Cân. 1029. 
114  Cf. Cân. 1034 § 1. 
115  Cf. Cân. 1051, 1º. 
116  A Congregação para o Culto Divino e a Disciplina dos Sacramentos observa que é conveniente que haja em cada 

diocese ou instituto de vida consagrada um grupo estável de sacerdotes que componham a Comissão das Ordens 

Sagradas e Ministérios, que estude, em sessão colegial (presidida pelo Ordinário ou por um seu delegado) o dossiê 

pessoal dos candidatos às ordens e aos ministérios. Esta comissão seja composta de sacerdotes experientes, de sã 

doutrina e prudentes, escolhidos pelo Ordinário por um determinado período. Alguns membros desta comissão 

poderiam ser convocados ad hoc “ratione officii vel muneris”. A Congregação para o Culto Divino e a Disciplina 

dos Sacramentos dá algumas orientações para o trabalho desta comissão. Cf. Notitiae 33 (1977), pp. 502-5093 

(español); pp. 514-515 (english). 
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VIII. FORMAÇÃO PERMANENTE   

Cost. 104-120 

 

 

 

8.1.  DEFINIÇÃO 

8.1.1.  Natureza 

8.1.2.  Objetivos 

8.1.3.  Duração 

8.1.4.  Lugar 

8.1.5.  Programa 

8.1.5.1.  O frade jovem  

8.1.5.2.  O frade de primeira idade 

8.1.5.3.  O frade de média idade 

8.1.5.4.  O frade de idade avançada 

8.1.5.5.  O frade às portas da morte 

8.1.5.6.  O frade provado pela vida 

 

8.2.  TEMAS-GUIA NO ANO DE SERVIÇO PASTORAL 

8.2.1.  Maturidade humana 

 . Aspecto específico 

 . Meios 

8.2.2.  Seguimento de Cristo 

 . Aspecto específico 

 . Meios 

8.2.3.  Vida comum 

 . Aspecto específico 

 . Meios 

8.2.4.  Identidade Servita 

 . Aspecto específico 

 . Meios 

8.2.5.  Serviço apostólico e trabalho 

 . Aspecto específico 

 . Meios 

8.2.6.  Justiça e Paz 

 . Aspecto específico 

 . Meios 
 

Como pode um homem nascer quando já é idoso? 
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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).117 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 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”.118 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”.119  
 

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. 
 

                                                 
117  O mesmo diz São Bernardo (1090-1153) com outras palavras: “Não progredir significa regredir” (… quoniam in 

via vitae non progredi, regredi est …; cf. In purificatione B. Mariae. Sermo II. De origine et modo processionis 

Christi in templum, 3).  Se a vida não caminha para a maturidade, toma o caminho da regressão e da 

autodestruição. Da mesma forma, a formação é um processo contínuo: todo cristão, segundo seus ritmos e 

aptidões, deve cultivar a graça do batismo e do chamado, e caminhar sem parar para a sua plenitude. Cf. GOYA 

Benito, Formazione integrale alla vida consacrata, alla luce della esortazione post-sinodale = Problemi di vita 

religiosa (Dehoniane, Bologna 1977), pp. 32-35).   
118  Cf. VC 69. 
119  Cf. CG 1995. Formação permanente. Decreto capitular, nº 157. 
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8.1.3.  Duração 
 

192. “O crescimento pessoal do frade Servo de Maria prolonga-se pela vida inteira” (Const. 120).120 

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);121 

-  adulto de meia-idade (de 40-45 a 65 anos): esta faixa é marcada pelos anos quarenta e 

cinqüenta;122 

-  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 morte123 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”,124 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.  Programa 125 

 

8.1.5.1.  O jovem frade ao concluir a formação inicial e os estudos 
 

195. É uma fase crítica por natureza, porque marcada pela passagem de uma vida guiada a uma 

situação de plena responsabilidade operante.126 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. 

                                                 
120  “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). 
121  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).   
122  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”). 
123  GUARDINI R., Le età della vita. Loro significato educativo e morale = Sestante 2 (Vita e Pensiero, Milano 

1992), p. 82. 
124  “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). 
125  Cf. VC 69-71; Progetto formativo dei frati minori cappuccini italiani (Bologna 1993) pp. 23-33) nn. 19-31. 
126  Cf. VC 70. 
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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 Cristo.127 Este confrade 

“acompanhante” será designado pelo prior ou vigário provincial128 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”.129 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. 

 

                                                 
127  Cf. VC 70. 
128  Cf. CG 1995, Documento sobre a formação. Disposições capitulares, 154/8. 
129  Cf. CG 1995, Documento sobre a formação. Disposições capitulares, 154/8. 
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8.1.5.4.  O frade de idade avançada 130 
 

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 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 vida 131 
 

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)132 – 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, 

                                                 
130  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). 
131  Cf. CENTRI DI ORIENTAMENTO SCOLASTICO, PROFESSIONALE E SOCIALE [=COSPES], Difficoltà e 

crisi nella vita consacrata (Elle Di Ci, Leumann-Torino 1996), 199 p. 
132  Cf. MASSON M., Elia: l’appello del silenzio (Dehoniane, Bologna 1993). 
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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 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: 
 

-  Exercitar uma sã autodisciplina e cuidar da saúde (cf. Const. 117); valorizar na justa medida a 

própria vitalidade, com suas exigências físicas e psíquicas. 

-  Desenvolver a capacidade de julgamento pessoal. 

-  Desenvolver o senso de responsabilidade e a capacidade de autocrítica, aceitando sua pobreza 

pessoal (limites e valores). 

-  Avaliar positivamente a solidão e as exigências afetivas (cf. Const. 109); administrar as emoções 

pessoais, a afetividade e, em particular, a sexualidade. 

-  Cultivar a liberdade interior; saber escutar, aceitar com paciência observações, correções e 

ajuda;133 interiorizar, integrar as experiências feitas, recorrer ao Evangelho.  

-  Querer informar-se e aprender (cf. Const. 115; 151) [157]: leituras (cf. Const. 75/d), atualização 

pastoral e cultural (cf. Const. 119). 

-  Buscar a reconciliação com o passado que vem à tona com sensações de culpa, de fracasso, de 

raiva. 

-  Estudar, como meio indispensável para a formação integral (cf. Const. 151) [157]: cursos de 

especialização (cf. Dir. 12) [Const. 163].134 

-  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. 
 

                                                 
133  “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]. 
134  Cf. CG 1995. Estudos. Títulos acadêmicos e especializações, 161.4 
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210. Meios: 
 

-  Fazer a Lectio divina diária (cf. Const. 24/b; 31/a; 116; 148) [154], também com a comunidade e 

com o povo (cf. Const. 80). 

-  Saber conciliar vida de oração e trabalho (cf. Const. 121). 

-  Praticar a oração contemplativa, como olhar prolongado e amoroso voltado para Deus, ou seja, 

como momento de união com Deus vivido de modo pessoal. 

-  Ser fiel à oração comunitária e pessoal (cf. Const. 24; 113). 

-  Participar vivamente da liturgia, como meio eficaz para uma formação religiosa integral (cf. 

Const. 114). 

-  Dedicar-se à evangelização: acolher a Palavra de Deus, assimilá-la e transmiti-la publicamente 

numa linguagem concreta e atual (cf. Const. 86). 

-  Buscar a ajuda de um diretor espiritual ou de um orientador pastoral. 
 

8.2.3.  Vida comum 
 

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: 
 

-  Saber conciliar vida comunitária e serviço apostólico (cf. Const. 111). 

-  Trabalhar de preferência em grupo (cf. Const. 81). 

-  Cultivar amizades humanas profundas,135 que ajudam a sair do isolamento,136 enriquecem a 

personalidade e levam à perfeição da caridade (cf. Const. 109; Jo 13,35; 15,12.15). 

-  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. 

-  Cultivar relações humanas marcadas pela confiança e pela gratuidade: escuta recíproca, diálogo 

sincero e cordial, livre de qualquer atitude egoísta (cf. Const. 108). 

-  Aceitar e administrar positivamente os inevitáveis conflitos (cf. Const. 17). 

-  Cultivar a sabedoria do coração (cf. Sl 90 [89], 12), sabedoria do pobre amado e do pecador 

perdoado (cf. Rm 8, 35-37). 

-  Viver a fraternidade universal: aceitar os outros sem condições (cf. Const.74). 
 

                                                 
135  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.   
136  Cf. MERTON Thomas, No Man is an Island (Image Books, New York 1967) 197 p. 
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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: 
 

-  Cultivar o sentido de pertença, acompanhando dia a dia a vida da Ordem em todos os 

continentes. 

-  Viver o carisma da Ordem, partilhado com misericórdia no serviço prestado (cf. Const. 52). 

-  “Dedicar-se” a Santa Maria: no ensinamento, na liturgia e nas práticas de piedade.  

-  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: 
 

-  Cultivar o sentido do dever e o espírito de serviço. 

-  Cultivar o sentido da missão e desenvolver a capacidade de adaptação. 

-  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). 

-  Desenvolver a capacidade de ir ao encontro das pessoas e de trabalhar humildemente ao lado 

delas. 

-  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. 

-  Ser fiel aos compromissos e vontade de manter-se sempre atualizado (cf. Const. 75/d). 

-  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). 

-  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: 
 

-  Dar atenção às necessidades mais urgentes do nosso tempo e da própria realidade. 

-  Saber encontrar soluções concretas e factíveis. 

-  Dar assistência generosa aos últimos (idosos, doentes, pobres). 

-  Marcar presença entre os cristãos e não cristãos. 

-  Participar de encontros ecumênicos e inter-religiosos (cf. Const. 91). 
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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, 

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 frutos.137 

 

 

 

                                                 
137  MOONS Hubert M., Carta Levanta-te e anda (16 de novembro de 1994), nº 17. 

 


