
 
  



 

SERVOS DE MARIA 
U m a    p r o p o s t a    d e    v i d a 

ç
 

 

F R A D E S 



 
 

Constituem  
uma fraternidade de homes  
reunidos no nome do Senhor,  
e se comprometem  
a viver o Evangelho  
em comunhão fraterna  
e a se colocar  
ao serviço de Deus  
e da humanidade,  
inspirando-se em Maria,  
Mãe e Serva do Senhor 
 

 

 



 

 

ORIGENS 
1233-2014 

 

Os nossos primeiros Pais eram sete leigos florentinos, animaods de 

especial amor à Virgem e ligados entre si por ideais evangélicos, 

desejosos de vive rem comunhão fraterna. 

 

A Ordem nasce como um grupo de leigos, unidos na fé  

e no desejo de testemunhar o Evangelho de Jesus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 SERVOS DE MARIA 

Comunhão fraterna,  

serviço,  

conversão,  

dedicação à Nossa Senhora. 
No panorama da vida religiosa e em 
particular das ordens mendicantes, a 
Ordem dos frades Servos de Santa Maria se 
caracteriza pelo forte sentido de comunhão 
fraterna, o espírito de serviço, a constante 
referência à Bem-aventurada Virgem 
Maria, gloriosa Senhora dos seus Servos, e a 
contínua busca de conversão. 

ESPIRITUALIDADE DOS 



 

A COMUNHÃO FRATERNA 
La comunhão fraterna caracteriza o nosso modo de testemunhar o Evangelho 

 
 

Dá a conhecer nosso estilo de vida,  
o nosso trabalho e a nossa oração 
 
Determina a forma  
de governo da Ordem  
e dá uma eculiar característica  
ao nosso serviço apostólico 

 

 



SERVIÇO 
No seu ideal de serviço, os Servos se inspiram, antes de tudo, no exemplo de Cristo  

que veio para servir e dar a própria vida em resgate por muitos,  
e está em meio aos seus discípulos como Aquele que serve. 

 

Além disso, inspiram-se na humilde atitude da Bem-aventurada Virgem  

que se declarou “Serva do Senhor”. 

 
Serviço é aparticipação nas aspirações  

e nas inquietudes da humanidade 
 

Serviço como hospitalidade e acolhida dos irmãos,  
especialmente dos mais humildes 

 

Serviço são as múltiples formas de compromisso apostólico,  
em particular aquele missionário 

 



O   C O N V I T E    À 

CONVERSÃO DOS CORAÇÃO 
 

 

 

A conversão é um processo evangélico-
monástico que consiste na orientação 
radical e constante da comunidade e de 
cada indivíduo em direção à novidade de 
Cristo, e na escolha dos meios para 
atingi-la. 
 
 
Para nós Servos, segundo o exemplo dos 
primeiros Pais na tradição da Ordem, a 
penitência consiste sobretudo na caridade 
intensa como serviço de uns aos outros na 
experiência da vida comunitária, vivida 
como sincero e generoso compromisso. 

 



A    D E D I C A Ç Ã O    T O T A L    À 

BEM-AVENTURADA VIRGEM MARIA 

 

Especial refúgio, Mãe singular e Senhora dos Servos, 

É um outro elemento essencial da vida da Ordem 
 

 

A encarnação do Verbo 
(Santíssima Virgem  Anunciada) 

 

A associação da Mãe à paixão  
salvífica do Filho (Nossa Senhora das Dores) 

 

A materna intercessão da Virgem 
(Rainha e Mãe de Misericórdia) 

 

A sua glorificação no céu junto ao Filho 
(Assunta) 

 



 

UN CONVITE A SEGUIR  JESUS 

… um convite ao serviço de Deus e da 
humanidade, inspirando-nos 
constantemente em Maria, Mãe e Serva do 
Senhor 
 
… uma expressão particular da condição 
fundamental do povo de Deus, que é um 
povo de irmãos 
 
… uma resposta consciente e livre, numa 
fraternidade apostólica, segundo o espírito 
da nossa Ordem 

 
 

A VOCAÇÃO DO SERVO DE MARIA É:   



UMA BUSCA CONSTANTE 

O desenvolvimento desta vocação exige um 
empenho no conhecimento de si mesmo, em 
relação com Deus e aos imãos, aceitando a 
verdade do nosso ser, com as mossas 
posibilidades e as nossas limitações.. 

 

 

 

 

 

“A vocação do Servo di Maria se 

desenvolve num clima de autêntica 

liberdade, que a comunidade ofrece  

com a sua ajuda” 

 

 

 

LA VOCAÇÃO DO SERVO DE MARIA É:  



 

CONHECER  E  AMAR  SANTA MARIA 

 

Fiéis a nossa vocação de serviço, procuramos conhecer o significado da Virgem 

Maria para o mundo contemporâneo. 
 

Sensíveis às instancias da Igreja, aprofundamos o conhecimento de Maria, Mãe 

de Deus e dos homens e da sua missão no mistério da salvação. 
 

Exprimimos a piedade mariana com formas próprias da nossa viva tradição au 

criando outras, como fruto de um renovado serviço à Virgem.    
 

LA VOCAÇÃO DO SERVO DE MARIA É:  



TESTEMUNHO DE FRATERNIDADE 

As nossas comunidades são formadas por perssoas que, tendo escolhido a dorma de vida dos 
Servos de Maria, desejam vive rem comunhão fraterna. Todos somos e nos chamamos “Servos”, 
todos em quanto irmãos, temos a mesma dignidade e somos iguais entre nós. 
 
“No meio da comunidade amada com fidelidade nas horas alegres e tristes, nós vivemos na busca 
da amizade fraterna no dom e na aceitação de cada um com suas qualidades e seus limites” 

 
 

 

 

 

 

 

 

LA VOCAÇÃO DO SERVO DE MARIA É:  



ACOLHIDA E HOSPITALIDADE 

A hospitalidade é acolher as pessoas com 

simplicidade e rispeito e lhes oferecer a 

possibilidade de tomar parte também da 

nossa vida de oração 

 

 

 

A hospitalidade exprime o amor 

do frade em relação ao Folho do 

Homem que se apresenta no 

peregrino 

 

LA VOCAÇÃO DO SERVO DE MARIA É:  



 

UM SERVIÇO DIVERSIFICADO 

A comum vocação dos Servos não 

exclui a pluralidade das formas. 

 

Na sua busca de Deus algumas 

comunidades dão espaço mais 

amplo aos aspectos 

contemplativos da nossa vida, 

outras se dedicam a múltiplos 

serviços apostólicos. 
 

LA VOCAÇÃO DO SERVO DE MARIA É:  



TRABALHAR  JUNTOS 

 

O ideal dos Servos suscitaram entorno 

às nossas comunidades ou associaram 

à Ordem numerosas famílias e grupos 

que, constituindo expressiões 

particulares de vida consagrada ou 

leiga, participam da nossa única 

vocação. 
 

Com eles mantemos relações de 

colaboração espiritual e apostólica. 
 

 

Monjas, Religiosas de várias Congregações, Institutos Seculares, Ordem Secular, 

Movimento das Diaconias, Jovens Servos de Maria… 

LA VOCAÇÃO DO SERVO DE MARIA É:  



     COMPROMISSO 

Neste compromisso de serviço, 

a figura di Maria aos pés da 

cruz seja a nossa imagen guía. 

 

Posto que o Filho do homem 

contnua ainda crucificado nos 

seus irmaõs, nós, Servos da 

Mãe, queremos estar com Ela 

aos pés das infinitas cruzes, 

para levar conforto e 

cooperação redentora. 

 

LA VOCAÇÃO DO SERVO DE MARIA É:  



PREPARAÇÃO PARA O SERVIÇO 

 

O estudo, a oração e o trabalho  

são os meios indispensáveis e necessários  

da cultura atual para a própria formação integral. 

 

Todos nós participamos do sacerdócio de Cristo;  

entretanto, por particular vocação e por exigências da 

Igreja, entre nós estão os qie forma chamados ao  

diaconato permanente ou ao sacerdócio ministerial.  
 

Buscaremos a obtenção das 

riquezas espirituais e 

doutrinais necessárias 

através do estudo para servir 

a Deus e para ser animadores 

e guias do seu povo. 

 

LA VOCAÇÃO DO SERVO DE MARIA É:  



 

Somente renunciado ao próprio interesse, pode-se seguir Cristo na sua obra de 

salvação da humanidade; somente com esta consciência pode-se ser portadores de 

energias novas que libertam o homem da escravidão da corrupção para introduzi-lo na 

liberdade própria dos filhos de Deus.  

 

Para os jovens, aceitar responder a este desafio é ter a coragem, antes de tudo, de 

colocar em discussão todas as certezas adquiridas, para poder abrir o coração a Deus 

que desde sempre tem um projeto para cada um. 

 
CaDa  VoCaçãO  é  

DiScErNiMeNtO,  

ReFLeXãO  

e  DeCiSãO 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A ORDEM DOS FRADES SERVOS DE MARIA 
 

CONVIDA-LHE A REFLETIR SOBRE SUA VOCAÇÃO 
 

Apresenta-lhe um modo de viver as suas inquietudes para seguir Cristo mais de perto. 

 

Movidos pelo Espírito Santo nos comprometemos como os nossos primeiros Pais Fundadores,  

a testemunhar o Evangelho em comunhão fraterna e a estar a serviço de Deus e da humanidade, 

inspirando-nos constantemente em Maria, Mãe e Serva do Senhor. 



 

 

 

A Ordem dos Servos de Maria, seguindo o exemplo dos Sete, pertence à via da 

participação misericordiosa à vida, entendida como meta pessoal da piedade em 

relação a todos os seres viventes.                                  
(Frei Giovanni M. Vannucci) 

 

 

 

 

Os nossos primeiros Pais são pessoas da incipiente burguesia de Florença que, a 

certo ponto, se colocaram em busca de um autêntico testemunho cristão, com 

características comunitárias, sob o sinal da fraternidade e do serviço a todos os 

irmãos menores e humildes da sociedade, no exercício das obras de misericórdia 

seja espiritual que corporal, como são entendidas, pela mais antiga tradição 

bíblica.  
 

(Frei Davide M. Turoldo)   

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

TO: frei Jorge Luis M. Jiménez Delgadillo OSM 

e-mail:  frjorgem@yahoo.com.mx 
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