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Ordem Secular dos Servos de Maria 

OSSM 

  

 

           
Ao entrar em vigor, em 17 de fevereiro de 1983, a 

nova “Regra de Vida”, a Ordem Terceira OSM passou a ser 
chamada de Ordem Secular dos Servos de Maria (OSSM). Os 
grupos de terciários receberam o nome de fraternidades, e os 
então Corretores, de Assistentes. O texto atual da “Regra de 
Vida”, na edição original em língua inglesa, foi aprovada pela 
Santa Sé em 29 de abril de 1995. 

Desde as origens, toda Ordem Secular é formada por 
um grupo de cristãos que, vivendo e atuando na sociedade, 
querem pautar a sua vida segundo a espiritualidade da Ordem 
religiosa à qual estão ligados e segundo os ensinamentos do 
Evangelho de Jesus Cristo, guiados pelos irmãos da mesma 
Ordem. 

Essas fraternidades leigas são conhecidas geralmente 
pelo nome de “Ordens Terceiras". As mais conhecidas são as dos Franciscanos, 
Dominicanos, Agostinianos, Mercedários e Servos de Maria. 

A Ordem Secular dos Servos de Maria é formada por homens e mulheres que, 
inseridos na sociedade, vivem sua vida cristã segundo o espírito específico da Ordem dos 
Servos de Maria, que tem como característica principal a devoção à Mãe de Deus. 

Os elementos essenciais de sua espiritualidade estão claramente enfatizados na 
Regra de Vida, revista segundo as orientações da Igreja para os novos tempos, 
principalmente no que concerne à presença atuante dos leigos, tão valorizada pelo 
Concílio II do Vaticano. 
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 História  
  
Desde as origens da Ordem dos Servos de Maria (1233), 

sempre houve pessoas e casais que pediam para compartilhar 
de alguma maneira a espiritualidade da Ordem. Alguns leigos 
foram admitidos em comunidades da Ordem como “Oblatos”, segundo o costume 
beneditino que recebiam leigos em seus mosteiros. A maioria dos que compartilhavam a 
espiritualidade dos Servos de Maria continuava vivendo em suas casas, cumprindo os 
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deveres familiares e exercendo suas funções na sociedade e no mundo do trabalho do seu 
tempo. 

Em 1424, a Ordem Secular dos Servos de Maria foi reconhecida oficialmente pelo 
papa Martinho V com a bula Sedis apostolicae providentia. Seguindo os princípios 
estabelecidos pelo papa, os grupos de homens e mulheres ligados às Ordens Mendicantes 
(Franciscanos, Dominicanos, Agostinianos, Carmelitas e Servos de Maria) passaram a 
chamar-se “Ordem Terceira”, cada uma com sua Regra própria. 

Desde então até alguns anos atrás, com o nome de “Ordem Terceira” designavam-
se todos os grupos de pessoas ligados à Ordem dos Servos de Maria e às outras Ordens 
Mendicantes, embora alguns deles continuassem a ser chamados de “Associações” ou 
“Companhias”. 

A partir do final do século XVI, a Ordem Terceira dos Servos de Maria foi 
fortemente apoiada e incentivada pelos priores gerais da Ordem. O prior geral passou a 
exercer um papel determinante na aprovação canônica, na animação e na direção das 
fraternidades seculares que foram surgindo ao longo dos anos ao redor dos conventos dos 
frades e das irmãs da Ordem, bem como em ambientes paroquiais e diocesanos, onde a 
figura de Maria era particularmente venerada, principalmente no mistério de sua dor.   

A atual Regra de Vida da Ordem Secular dos Servos de Maria, aprovada pela Santa 
Sé em 29 de abril de 1995, depois de uma série de revisões do texto, foi elaborada 
segundo as diretrizes do Concílio II do Vaticano e os princípios das novas Constituições da 
Ordem dos Servos de Maria, aprovadas pela Sé Apostólica em 1987. 

  

 
  Difusão  

  
A Ordem Secular dos Servos de Maria está hoje presente em vários continentes. As 

últimas estimativas (de 1997), realizadas com a colaboração da UNIFAS, organismo que 
promove a comunhão entre as várias expressões da Família Servita, apresentam as 
seguintes estatísticas:  

EUROPA (Alemanha, Bélgica, Espanha, França, Inglaterra, Irlanda e Hungria): 134 
fraternidades constituídas e 9 em formação, com 5.149 membros efetivos e 115 em 
formação. 

Distribuição por país: 
Alemanha: 1 fraternidade constituída com 2 membros efetivos; 

Áustria: 1 fraternidade constituída com 10 
membros efetivos; 
Bélgica: 1 fraternidade constituída com 10 
membros efetivos; 
Espanha: 8 fraternidades constituídas, com  
649 membros inscritos, 294 efetivos e 16 
noviços; 
França: 1 fraternidade constituída com 10 
membros efetivos; 
Inglaterra: 7 fraternidades constituídas com 
105 membros efetivos; 
Irlanda: 7 fraternidades constituídas com 93 
membros efetivos; 
Itália: 108 fraternidades constituídas e 9 em 

formação (4.625 membros efetivos e 99 em formação). 
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AMÉRICA (Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Canadá, Colômbia, Estados Unidos, 
México): 76 fraternidades constituídas e 21 em formação, com 1.989 membros efetivos. 

Distribuição por país: Argentina: 1 fraternidade constituída e 1 em formação, com 
34 membros efetivos; Bolívia: 3 fraternidades constituídas, com cerca de 50 membros 
efetivos; Brasil: 3 fraternidades constituídas, com cerca de 60 membros efetivos; Chile: 7 
fraternidades constituídas e 5 em formação, com cerca de 170 membros efetivos; Canadá: 
5 fraternidades constituídas e 1 em formação, com mais de 118 membros efetivos; 
Colômbia: 4 fraternidades constituídas, com cerca de 60 membros efetivos; Estados 
Unidos: 15 fraternidades constituídas e 2 em formação, com 497 membros efetivos; 
México: 38 fraternidades constituídas e 12 em formação, com 1.000 membros efetivos. 

ÁSIA (Austrália, Filipinas, Índia): 18 fraternidades constituídas, 2 em formação, 
com 452 membros efetivos. 

Distribuição por país: Austrália: 3 fraternidades constituídas com cerca de 40 
membros efetivos; Índia: 2 fraternidades constituídas, com 42 membros efetivos; 
Filipinas: 13 fraternidades constituídas e 2 em formação, com 370 membros efetivos. 

ÁFRICA (Moçambique, Uganda, Suazilândia): 27 fraternidades constituídas e 
algumas em fase de organização, com 570 membros efetivos e um número indeterminado 
em formação. 

Distribuição por país: Moçambique: 5 fraternidades constituídas, com mais de 100 
membros efetivos; Suazilândia: 1 fraternidade constituída, com 20 membros efetivos; 
Uganda: 20 fraternidades constituídas, com 450 membros efetivos. 

Os membros efetivos da OSSM, segundo números atualizados em 2000, estão 
assim distribuídos por continente: Europa: 5.149 membros efetivos e 115 em formação; 
Américas: 1.989 membros efetivos; Ásia: 452 membros efetivos; África: 570 membros 
efetivos. Total: 8.160 membros efetivos e cerca de 115 em formação. 

As fraternidades constituídas são 251, 108 das quais na Itália. São 32 as 
fraternidades em formação, a maioria na Itália e na América. 

Em alguns países do Leste Europeu, como na Hungria, algumas fraternidades 
seculares conseguiram sobreviver durante o regime comunista, principalmente em 
Mezökövesd. O número de fraternidades e de membros é desconhecido. 

  
  

 
Características 

  
Três são os elementos fundamentais da espiritualidade do Servo de Maria Secular: 

1º - inspiração mariana; 2º - vida fraterna; 3º - serviço da misericórdia. 
  
1º. Inspiração Mariana 
  

O que mais qualifica o irmão ou irmã 
secular dos Servos de Maria é sua inspiração 
mariana: ele tem sempre Maria como sua 
imagem-guia que o leva a engajar-se na 
salvação dos irmãos e irmãs. 

O irmão e irmã secular celebram Santa 
Maria como Virgem, na Anunciação; como Mãe 
do Messias Salvador, no Natal; como Aquela 
que apresenta o Cristo Salvador, nas bodas de 
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Caná; como Partícipe dos sofrimentos de Cristo, de pé junto à Cruz; como Esposa do 
Espírito Santo, em Pentecostes. 

Atentos à Palavra de Deus, os irmãos e irmãs seculares vivem sua vocação na 
comunidade eclesial e na sociedade. Como parte viva da Igreja, empenham-se para 
conhecer e pôr em prática os seus ensinamentos, vivendo-os na vida e no apostolado. 
  
2º. Vida fraterna 
  

A exemplo da primeira comunidade apostólica, os Servos de Maria seculares 
procuram viver unidos “num só coração e numa só alma”. 

Este é o segundo aspecto específico das nossas fraternidades seculares: a busca, 
dia após dia, da união da mente e do coração concretizada pela ação do Espírito. A 
Legenda de origine Ordinis - texto fundamental sobre as origens da nossa Ordem – 
enfatiza essa característica própria dos Servos de Maria, apresentando os primeiros Sete 
Santos Pais como um grupo de irmãos que, inseridos na realidade do seu tempo, 
responderam ao apelo de Cristo para a unidade. Num mundo dominado pelo ódio, os 
Servos de Maria de todos os tempos são chamados a testemunhar a unidade e a 
reconciliação e a ser portadores de luz. 
  
3º. Serviço da misericórdia 

  
A misericórdia é a atitude de Deus 

diante das necessidades do seu povo, do ser 
humano e de todas as criaturas. Idêntica é a 
atitude de Maria, sempre solícita e atenta às 
necessidades dos mais humildes. 

Também os irmãos e irmãs seculares 
são chamados a colocar-se aos pés das 
infinitas cruzes, nas quais o Filho do Homem 
continua sendo crucificado nos seus irmãos. À 
imitação de Maria, os leigos servitas querem 
colocar-se ao lado dos que sofrem para levar-
lhes conforto e cooperação redentora. Como 
Jesus e Maria sua Mãe, procuram transmitir ao 

mundo, dominado pela dor e pela angústia, as energias que haverão de libertá-lo da 
escravidão da corrupção para conduzi-lo à liberdade dos filhos de Deus e à alegria que 
ninguém jamais poderá tirar (Constituições OSM, art. 319). 

Seguindo o exemplo das figuras mais ilustres da nossa Ordem, os Servos de Maria 
seculares, junto com os outros membros da Família Servita, desempenharam 
recentemente um papel importante no socorro às vítimas de tantas situações de injustiça: 
crianças abandonadas, jovens indefesos, prisioneiros, prófugos, imigrantes, aidéticos, 
doentes terminais, etc. Durante as crises que envolveram países como o Kosovo e o 
Moçambique e outras partes do mundo, as fraternidades seculares se empenharam de 
modo exemplar. 

  
  

 
Outras características 
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a) Na Fraternidade Secular 
  

No seu conjunto, a Ordem Secular Servita é uma escola de humanidade, de 
fraternidade, de espiritualidade e de cultura teológica e litúrgica. 

Em seus encontros periódicos, as fraternidades estudam problemas humanos da 
atualidade e temas marianos, eclesiais e 
bíblicos. A fraternidade secular procura 
interpretar à luz do Espírito os acontecimentos 
cotidianos da vida da sociedade e da Igreja. 

Os ciclos de conferências e de retiros 
espirituais, promovidos segundo as 
necessidades da fraternidade secular ou das 
fraternidades de âmbito provincial ou regional, 
oferecem ao leigo Servo de Maria a 
possibilidade de descobrir o mistério de Cristo 
que age no mundo por meio do carisma da 
Ordem secular. 

A fraternidade secular vive em sintonia e em íntima comunhão com os frades, as 
monjas, as irmãs e os membros dos Institutos de Vida Consagrada, sob a direção e o 
apoio do Assistente religioso. Participando da oração da comunidade religiosa servita mais 
próxima, a fraternidade secular cresce em comunhão de vida e se enriquece 
espiritualmente. O Conselho da Fraternidade procure manter relações vivas e fraternas 
com os irmãos e irmãs impossibilitados de participar das reuniões da fraternidade. 

As fraternidades seculares mantêm relações de comunhão e de colaboração com os 
outros grupos da Família Servita (Diaconias Leigas dos Servos, Amigos dos Servos, Grupos 
Juvenis Servitas) e com as Confrarias de Nossa Senhora das Dores de antiga ou recente 
fundação. 

  
b) Na Igreja local e universal 
  

Os irmãos e irmãs das fraternidades seculares procuram viver no mundo um estilo de 
vida austero, evitando os excessos da sociedade consumista, principalmente quando esse 
modo de agir contribui para agravar desequilíbrio existente entre ricos e pobres. Segundo 
suas possibilidades, as fraternidades seculares se dispõem a compartilhar os seus bens com 
os mais necessitados, mediante iniciativas que ajudem os que vivem em condições 
econômicas difíceis, quer pertençam ou não à mesma fraternidade.  

Na busca da necessária conversão, segundo o exemplo dos Sete Primeiros Pais, os 
Servos de Maria seculares procurem com freqüência o sacramento da Reconciliação e 
pratiquem de boa vontade alguma ação penitencial, esforçando-se principalmente para ser 
misericordiosos, a fim de crescer na humildade e de assimilar eficazmente a força de 
Cristo que cura, reconcilia e concede o perdão do Pai e dos irmãos.   

Além disso, o Servo de Maria secular sente-se chamado a irradiar no mundo o amor 
de Cristo, praticando o amor mútuo no interior da sua família, no seu ambiente de 
trabalho e na sociedade, compartilhando as angústias e aspirações da sociedade e da 
Igreja e colaborando na construção de um mundo novo iluminado pelos valores 
evangélicos. 

Segundo as normas da Regra de Vida (art. 37-43), os irmãos e irmãs da Ordem 
secular colaboram ativamente com a Igreja local, participando de suas atividades, 
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assumindo, por exemplo, o ministério extraordinário da Eucaristia, a animação das 
celebrações litúrgicas, a catequese e as atividades assistenciais. 

  

 
  Atividades  

  
A Ordem Secular participa e colabora nas atividades pastorais da comunidade 

religiosa à qual está ligada ou da paróquia onde está inserida. Alguns grupos prestam 
assistência a doentes, anciãos, imigrantes e encarcerados. Outros participam ativamente 
de campanhas promocionais de justiça social, em defesa da vida. Existem grupos, 
principalmente na Europa e na América do Norte, que ajudam as missões, em particular as 
que foram confiadas à Ordem dos Servos de Maria.  

Os irmãos e irmãs das fraternidades seculares servitas estão sempre disponíveis 
para prestar ajuda em situações difíceis, como: assistência a mães solteiras, adoção à 
distância, apoio financeiro para a formação técnica e profissional de jovens.  

As fraternidades seculares procuram prestar seu serviço em favor do próximo, 
vivendo assim a espiritualidade servita e inspirando-se em Maria, a Serva do Senhor.   

Para algumas fraternidades, principalmente as fundadas nos séculos XVIII e XIX e 
na primeira metade do século XX, o culto público e privado a Nossa Senhora das Dores é 
base de inspiração de suas atividades. A memória da Virgem Maria ao pé da Cruz é 
celebrada na sexta-feira da quinta semana de quaresma, e a festa de Nossa Senhora das 
Dores no dia 15 de setembro. São momentos esses que, para muitos membros das 
fraternidades, não podem ser celebrados senão em clima de festa. Onde as tradições 
locais exigem ou permitem celebrações solenes, os Servos de Maria seculares destacam-se 
com sua presença qualificada e devota. 
Na realidade, a solenidade de Nossa Senhora das Dores do dia 15 de setembro é 
considerada por todos os membros da Ordem e da Família dos Servos de Maria como a 
celebração principal do ano, uma vez que Nossa Senhora das Dores é tida por todos os 
Servos de Maria como padroeira principal da Ordem.  
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