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Ave Maria! 
 

  
Prot. 415/95       
 Roma, 4 de maio de 1995 

      festa de São Peregrino Laziosi, OSM 

      no 650º aniversário de morte 

  
      Aos irmãos e irmãs da Ordem Secular dos Servos de Maria 

  
      O mesmo Espírito Santo, que em 1233 chamou os nossos Primeiros Pais, hoje 

chama cada um de vós para que deis testemunho do evangelho em comunhão fraterna e 
vos coloqueis a serviço de Deus e do próximo, inspirando-vos constantemente em Maria, 
Mãe e Serva do Senhor. Sois convidados pelo Cristo Ressuscitado a percorrer o mesmo 
caminho de santidade que há 762 anos vem sendo trilhado pelos irmãos e irmãs da nossa 
Ordem, e a prolongar em vossas famílias e comunidades cristãs a presença operante de 
Maria, Mãe de Jesus. 

      A Santa Sé, ao aprovar em 29 de abril de 1995 a presente "Regra de Vida", mostra 
ter em grande apreço o caminho percorrido por vós, irmãos e irmãs, e por vossas 
fraternidades, à luz das diretrizes do Concílio Vaticano II e da Regra aprovada 
experimentalmente pelo Conselho Geral da Ordem a 2 de outubro de 1982. 

      Como membros vivos da Família dos Servos de Maria, assumis o compromisso de 
viver o batismo à luz desta "Regra de Vida". Percorrendo o caminho da santidade, 
construireis a Igreja-comunhão e anunciareis o evangelho em lugares e situações onde só 
vós, leigos, podeis testemunhar Cristo, filho de Maria e primogênito entre muitos irmãos. 
Como Maria, levando aos irmãos e irmãs a Palavra que salva e colocando-vos ao lado 
dela aos pés das infinitas cruzes da humanidade para levar conforto e esperança de 
libertação, estareis cooperando com a missão evangelizadora da Igreja. 

      A nova Regra, ora aprovada pela Santa Sé, entrará em vigor a partir do dia 15 de 
agosto de 1995, solenidade da Assunção de Nossa Senhora ao céu e dia em que, 
segundo a tradição, os nossos Primeiros Pais chegaram a Monte Senário. 

      Fazemos votos que, no seio das comunidades cristãs e das vossas fraternidades 
seculares, sigais sempre o caminho de fé e de amor da Virgem do Magníficat. Assim 
fazendo, havereis de compartilhar as "maravilhas" que o Senhor fez em Maria e podereis 
um dia juntar-vos a ela no céu, onde reina gloriosa e intercede benigna por todos os seus 
servos. 

      Alegrai-vos, pois, e procurai atrair outros para compartilhar a vida das vossas 
fraternidades. Propagai na Igreja e neste mundo tão carente de união, de paz e de 
compreensão mútua, o vosso carisma de unidade e de harmonia fraterna! 

     
  Fraternalmente, 

fr. Hubert M. Moons, osm 
prior geral 

 
fr. Reinhold M. Bodner, osm    
secretário da Ordem      
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CONGREGAÇÃO PARA OS INSTITUTOS DE VIDA CONSAGRADA 

E AS SOCIEDADES DE VIDA APOSTÓLICA 

  
Prot. n. S. 48-1/95 

       O prior geral da Ordem dos Servos de Maria, com o consenso do seu Conselho, 
encaminhou à Sé Apostólica pedido de aprovação da "Regra de Vida" da Ordem Secular 
dos Servos de Maria, revista segundo o espírito do Concílio Vaticano II e as normas do 
Código de Direito Canônico. 

      A Congregação para os Institutos de Vida Consagrada e as Sociedades de Vida 
Apostólica, após examinar a exposição de motivos e estudar atentamente o texto em 
questão, com o presente decreto aprova e confirma, segundo as normas do Direito, a 
citada Regra de Vida, escrita em língua inglesa, conforme exemplar guardado nos 
arquivos deste Dicastério. 

      Os membros da Ordem Secular dos Servos de Maria, trilhando o caminho dos Sete 
Santos Fundadores da Ordem, procurem viver uma vida cristã fiel e íntegra e, com 
renovado elã, busquem, dia após dia, a perfeição do seu estado de vida. 

       Revogam-se as disposições em contrário. 
       Dado em Roma, aos dias 29 de abril de 1995 

       Eduardo cardeal Martínez Somalo 

      prefeito 

  
Francisco Xavier Errázuriz Ossa 

secretário 
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A Ordem Secular  na história dos Servos de Maria 
  
      As Constituições da nossa Ordem afirmam que "o ideal dos Servos de Maria 

suscitou ao redor de nossas comunidades ou associou à Ordem várias famílias ou grupos 
que, como expressões particulares de vida consagrada ou laical, participam da nossa 
única vocação" (art. 5). 

      Entre essas expressões particulares está a Ordem Secular, até recentemente 
chamada Ordem Terceira. Tendo a Ordem nascido de um grupo de sete leigos 
florentinos, não nos admira que a raiz mais profunda da Ordem Secular se confunda e se 
identifique com a origem da Ordem mesma. Todavia, como expressão particular no 
âmbito da nossa família, a Ordem Secular foi-se configurando aos poucos até assumir um 
perfil próprio. O patrimônio espiritual, porém, foi sempre o das origens, assim como foi 
vivido pelos Sete Fundadores e pelos Primeiros Pais, na esteira de uma experiência 
anterior muito difundida no século XIII: a dos Irmãos da Penitência. 

      A Legenda sobre as origens da Ordem, citando um texto anterior, assim fala a 
respeito dos nossos Primeiros Pais: "Temerosos de suas imperfeições, humildemente 
decidiram colocar suas pessoas e seus corações, com toda devoção, aos pés da Rainha 
dos céus, para que Ela, como mediadora e advogada, os reconciliasse com o Filho e os 
recomendasse a Ele; e suprindo ela, com sua grande caridade, às imperfeições deles, 
lhes obtivesse, misericordiosa, a fecundidade de méritos (1). 

      Segundo a Legenda, a experiência dos nossos Primeiros Pais em Monte Senário 
caracterizou-se por um testemunho simples e, ao mesmo tempo, profundo de vida cristã. 
Todos os que acorriam a Monte Senário "constatavam que eles não encobriam com 
falsidade seus sentimentos, nem usavam de artifícios para ocultar o sentido das palavras, 
nem mostravam como verdadeiras as coisas falsas, nem simulavam como falsas as 
verdadeiras. O povo os via como eles realmente eram: simples, sem fingimento nem 
ostentação; que manifestavam com palavras seus sentimentos, amavam a verdade como 
ela era, evitavam a falsidade, compartilhavam gratuitamente seus bens, sofriam com o 
mal em vez de praticá-lo, não se vingavam das ofensas recebidas e consideravam um 
ganho sofrer pela verdade" (2). 

      Esses textos primitivos descrevem o espírito do que viria a ser no futuro a Ordem 
Secular dos Servos de Maria. 

      Logo, porém, nossos Primeiros Pais e seus seguidores constituíram comunidades 
específicas de pessoas consagradas e, em poucas décadas, deram vida à Ordem dos 
Servos de Maria, que em 1304 foi oficialmente aprovada pelo papa Bento XI. 

      Sabemos que desde as origens houve indivíduos ou grupos, homens e mulheres, 
que, ligados aos nossos conventos, compartilhavam como leigos a vida e a espiritualidade 
dos Servos de Maria. É sintomática a figura de Henrique ou Arrigo de Balduíno que, em 
1265, ligou-se como oblato à igreja de Santa Maria de Cafaggio, em Florença. Apesar 
disso, nada nos autoriza a dizer que houvesse então uma Regra comum para esses 
oblatos e oblatas, por mais simples que fosse (3). 

      O início, por assim dizer oficial, da Ordem Terceira dos Servos de Maria atribui-se à 
bula Sedis apostolicae providentia do papa Martinho V, promulgada a 16 de março de 
1424. Esta deferência do papa Martinho V pelos Servos de Maria talvez se deva ao fato 
de ele, quando cardeal Odão Colonna, ter sido protetor da Ordem de 1407 a 1418 (4). 

      O nome mais comum da futura Ordem Terceira era Associação ou Companhia dos 
Servos de Maria. Tal denominação aparece no final do século XV. Uma prova disso é um 
livreto de Nicolau Manetti de Pistóia, que pode ser considerado como o primeiro manual 
da Ordem Terceira (5). 
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      A partir do final do século XVI e no início do século XVII os priores gerais muito 
contribuíram para o crescimento da Ordem Terceira. Embora tendo vários nomes, como 
Associação ou Companhia dos Servos de Maria, ela distinguia-se claramente das 
confrarias servitas (6). 

      No final do século passado, com a retomada da Ordem, subseqüente às 
supressões impostas pelos governos liberais da Itália, a Ordem Terceira voltou a crescer. 
Dois rescritos do papa Leão XIII (7), modificaram a antiga Regra de Martinho V. No 
entanto, só em 1925 foi publicada a nova Regra (8). A esta seguiu-se outra, composta por 
iniciativa do prior geral frei Afonso M. Montà (9) e aprovada pela Sagrada Congregação 
dos Religiosos a 1º de maio de 1966 (10). 

      Na esteira do Concílio Vaticano II, os Servos de Maria iniciaram um processo de 
revisão das Constituições. O novo texto, aprovado no capítulo geral extraordinário de 
Madri (1968) e revisto parcialmente nos capítulos gerais seguintes, foi definitivamente 
aprovado pela Santa Sé em 1987. 

      Com relação à Ordem Secular, o conselho geral da Ordem instituiu uma comissão 
especial, encarregada de consultar os membros da Ordem Secular e de ajudá-los na 
revisão da sua Regra de Vida. Concluído o trabalho, o texto da nova Regra foi aprovado 
"experimentalmente" pelo conselho geral, em outubro de 1982. 

      Em seguida, a pedido do capítulo geral de 1989, o secretariado geral da Ordem 
Secular voltou a consultar as bases em vista de uma redação definitiva do texto a ser 
submetido à aprovação da Sagrada Congregação para os Institutos de Vida Consagrada 
e as Sociedades de Vida Apostólica. 

      A presente edição da Regra de Vida da Ordem Secular dos Servos de Maria foi 
aprovada pela Santa Sé a 29 de abril de 1995. 

      Ao longo de sua história, a Ordem Secular dos Servos de Maria contou em suas 
fileiras com muitos irmãos e irmãs que se distinguiram por sua santidade, pelo apego à 
Família Servita e pela vivência do nosso carisma (11). Eles são testemunhas vivas e 
motivo de esperança para toda a nossa família. 
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REGRA DE VIDA 

da Ordem Secular dos Servos de Maria 
       
 

      Capítulo I - A ORDEM DOS SERVOS DE MARIA 

       
 1. A Ordem dos Servos de Maria, nascida como expressão de vida evangélico-

apostólica, é uma comunidade de homens reunidos em nome do Senhor Jesus. Movidos 
pelo Espírito, comprometemo-nos, como nossos Primeiros Pais, a testemunhar o 
evangelho em comunhão fraterna e a colocar-nos a serviço de Deus e do próximo, 
inspirando-nos constantemente em Maria, Mãe e Serva do Senhor (1). 

      
  2. Para servir ao Senhor e aos irmãos, os Servos de Maria, desde suas origens, 

dedicaram-se à Mãe de Deus, a bendita do Altíssimo. A Ela se voltaram no seu caminho 
para Cristo e no esforço de comunicá-lo aos outros. Do "sim" da humilde Serva do Senhor 
(2), aprenderam a acolher a Palavra de Deus e a estar atentos à voz do Espírito; da 
participação da Mãe na missão redentora do Filho - Servo sofredor de] Javé -, foram 
levados a compreender e a aliviar os sofrimentos humanos (3). 

       
 3. Sensíveis aos apelos da Igreja, procuramos conhecer mais profundamente a Virgem 

Maria, Mãe de Deus e dos homens, e sua missão no mistério da Salvação. Vendo nela o 
fruto mais sublime da Redenção (4), apoiamos com nossas energias as exigências 
libertadoras de cada pessoa e da sociedade. Conscientes da divisão entre os cristãos, 
empenhamo-nos para que a Filha de Sião se torne para todos um sinal de unidade. Aos 
inseguros, propomos, como exemplo de confiança dos filhos de Deus, a mulher humilde 
que pôs no Senhor sua esperança (5). 

       
 4. Inspirando-se constantemente em Maria, Mãe e Serva do Senhor, vários institutos 

religiosos e grupos leigos nasceram à sombra das comunidades dos Servos de Maria, 
como expressões particulares de vida consagrada ou laical (6). Outros institutos e grupos 
já existentes, atraídos pelo mesmo ideal, agregaram-se à Ordem. Cada um deles, quer 
seja religioso ou leigo, vive à sua maneira a mesma vocação que é comum a todos. 

      
 Capítulo II - A ORDEM SECULAR (7) DOS SERVOS DE MARIA E A VIDA DA 

FRATERNIDADE (8). 
      
  5. A Ordem Secular dos Servos de Maria congrega homens e mulheres que, unidos 

pela consagração batismal e movidos pelo Espírito de Cristo, querem engajar-se no 
serviço a Cristo e aos irmãos e irmãs deste mundo, inspirando-se em Maria, Mãe e Serva 
do Senhor. Como membros leigos ou seculares da Ordem dos Servos de Maria, 
comprometem-se, em sua vida familiar e social, a seguir o caminho trilhado pelos Sete 
Santos Fundadores da Ordem. 

  
      6. Composta de homens e mulheres que vivem sua consagração batismal no 

mundo, a Ordem Secular é uma das expressões da vocação única da Ordem dos Servos 
de Maria (9). É parte integrante da Família Servita e, como tal, compartilha seus mesmos 
ideais, o mesmo compromisso de vida evangélico-apostólica e uma particular devoção à 
Mãe de Deus. 
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      7. Como membros seculares da Ordem dos Servos de Maria, estes irmãos e irmãs 
são autênticas testemunhas da origem laical da Ordem. De fato, foi como leigos que os 
Sete Primeiros Pais iniciaram sua vida comunitária, unidos na oração e no serviço à bem-
aventurada Virgem Maria. 

  
      8. Na Igreja, povo santo de Deus, a vocação do irmão e da irmã secular dos Servos 

de Maria é um chamado especial. Comporta um convite gratuito de Deus e uma resposta 
consciente e livre do vocacionado, o qual, ao doar-se, descobre a presença maternal e 
operante de Maria. 

  
      9. Acolhendo o dom da vocação, que tem suas raízes na consagração batismal, o 

Servo de Maria da Ordem Secular compromete-se a seguir a Cristo e a viver plenamente 
o mandamento evangélico do amor. 

  
      10. Os irmãos e irmãs da Ordem Secular são homens e mulheres que, apoiando-se 

mutuamente em sua vida matrimonial, familiar e social, plenamente inseridos no mundo, 
esforçam-se para buscar a santidade segundo o espírito da Ordem, seguindo suas 
diretrizes e observando a Regra própria. 

  
      11. Os Servos de Maria da Ordem Secular assumem o compromisso de fazer sua a 

experiência dos Sete Primeiros Pais, que viveram em comunhão fraterna para melhor 
servir a Deus, a Virgem Maria, os irmãos e irmãs. Reunidos em nome do Senhor, 
descobrem na fraternidade a presença do Senhor e encontram nela o apoio necessário 
para responder ao seu chamado específico à santidade. 

  
      12. Os irmãos e irmãs seculares, mediante a escuta da Palavra de Deus e a 

oração, alimentam a sua vocação cristã e a sua missão na Igreja e no mundo. Como 
membros vivos da comunidade eclesial, esforçam-se para conhecer e seguir os seus 
ensinamentos na vida e no apostolado. 

  
      13. Segundo o espírito da Ordem, os irmãos e irmãs seculares inspiram-se 

constantemente em Maria, Mãe e Serva do Senhor. Têm-na como imagem-guia, que os 
leva a viver uma vida simples, serviçal e voltada para Deus. Vêem-na como modelo 
perfeito do discípulo de Jesus e a ela se consagram inteiramente, venerando-a de modo 
especial como Virgem das Dores. Mediante o estudo e a oração, buscam aprofundar 
sempre mais o conhecimento de Maria e sua missão no mistério da salvação. 

  
      14. Mediante a Promessa, os irmãos e irmãs da Ordem Secular assumem 

livremente o compromisso de ser fiéis à sua vocação leiga específica e de manter-se 
intimamente unidos à Ordem. 

  
      15. Seguindo o exemplo dos primeiros cristãos, que tinham "um só coração e uma 

só alma" (10), os irmãos e irmãs da Ordem Secular reúnem-se sob o signo da comunhão 
fraterna e procuram conhecer-se sempre melhor e ajudar-se uns aos outros no caminho 
que conduz à perfeição cristã e ao serviço de amor a todos os seres humanos. 

  
      16. Todos participem ativamente dos encontros periódicos que celebram a vida da 

fraternidade secular. Com simplicidade, compartilhem suas idéias e experiências. 
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      17. A fraternidade secular reúne-se para ler e meditar a Palavra de Deus e para o 
estudo da Regra e de outros temas humanos, sociais e religiosos ou concernentes à vida 
dos Servos de Maria. 

  
      18. A fraternidade secular mantenha-se intimamente unida à Igreja local e à 

comunidade religiosa da Família Servita, cuja espiritualidade compartilha e com a qual 
colabora no serviço apostólico. 

  
      19. Os irmãos e irmãs da fraternidade secular, na medida do possível, participem 

dos momentos de oração da comunidade religiosa de frades ou irmãs à qual está ligada 
e, quando convidados, também dos seus encontros de renovação espiritual, de capítulo e 
de refeição comum. 

  
      20. A fraternidade secular mantenha-se em contato com os irmãos e irmãs que, por 

motivos particulares, não podem participar dos encontros comuns. Encoraje-os e 
sustente-os na comunhão fraterna e no crescimento religioso. Da mesma forma, 
mantenha laços de comunhão, de espírito de família e de união com os demais institutos 
e grupos que compartilham a mesma vocação de Servos de Maria e com os quais formam 
uma só família. Dê particular atenção à comunicação e à colaboração com as outras 
associações leigas da Ordem. 

  
      21. Segundo o espírito das bem-aventuranças, a fraternidade secular pratique a 

comunhão dos bens, contribuindo, segundo as possibilidades, para as despesas comuns, 
e ajudando os irmãos e irmãs que se encontram em dificuldades financeiras. 

   
      Capítulo III - ORAÇÃO 

  
      22. A oração é um dever fundamental de todo cristão. Mas, para os Servos de 

Maria da Ordem Secular, que querem seguir a Cristo e observar os seus ensinamentos, é 
um compromisso prioritário, que aumenta a fé e a esperança e ajuda a viver em plenitude 
o mandamento do amor. 

  
      23. Saibam os Servos de Maria seculares que, para manter-se sempre na presença 

de Deus, é necessária a oração pessoal, silenciosa, oculta, da qual o próprio Jesus é um 
admirável exemplo. 

  
      24. A oração é o encontro com Deus fundado na fé. Nisso, a Virgem Maria - 

eminente exemplo de criatura orante - é apoio e guia seguro para o irmão e a irmã 
secular. 

  
      25. Fiéis à sua vocação, os Servos de Maria seculares tenham em devido apreço a 

oração comunitária; junto com seus irmãos e irmãs, procurem descobrir as riquezas da 
Palavra de Deus e rezem pelas necessidades de toda a humanidade e do mundo. 

  
      26. Entre as várias formas de oração, a liturgia sobressai como uma ação sagrada 

por excelência. Os Servos de Maria da Ordem Secular participem ativamente da vida 
litúrgica e sacramental da Igreja. 

  
      27. Na eucaristia, os irmãos e irmãs da fraternidade secular atualizam a Páscoa do 

Senhor e fortalecem os laços de amor que os unem entre si e com todos os seres 
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humanos. A eucaristia é o sinal sacramental da comunhão e a mais alta expressão de 
oração. 

  
      28. Os irmãos e irmãs seculares participem ativamente da Missa, dando preferência 

à da comunidade religiosa local à qual estão ligados. Procurem também participar com 
freqüência da celebração da Liturgia das Horas da Igreja, pela manhã e à tarde. 

  
      29. Segundo a tradição da Ordem, a fraternidade secular venere a Virgem Maria 

com atos de particular devoção, como a saudação angélica, a Vigília de Nossa Senhora e 
a Coroa de Nossa Senhora das Dores. Celebre como festas de família as principais festas 
marianas da Ordem e da igreja local, a memória de Nossa Senhora das Dores, bem como 
as solenidades e as memórias dos santos e santas da Ordem. 

  
      30. Os Servos de Maria seculares recordem freqüentemente os irmãos e irmãs 

defuntos, implorando para eles a misericórdia do Senhor. No dia da morte e dos funerais 
de um irmão ou irmã, sejam solidários com a dor dos familiares e façam as orações de 
sufrágio. 

  
      31. É dever da fraternidade secular programar dias e períodos de recolhimento, dos 

quais todos os irmãos e irmãs procurem participar. 
  
      Capítulo IV - PENITÊNCIA E CONVERSÃO 

  
      32. Para os irmãos e irmãs da Ordem Secular, que assumiram o compromisso de 

viver em plenitude o mandamento do amor, a penitência é um valor evangélico e um meio 
de conversão. 

  
      33. Segundo o exemplo dos Primeiros Pais e a tradição da Ordem, a penitência 

consiste sobretudo na caridade entendida como aceitação mútua e serviço fraterno. 
  
      34. Cientes de que o seguimento de Cristo exige esforço constante para cumprir a 

vontade de Deus, os irmãos e irmãs seculares mantenham-se alertas e aproveitem de 
todas as ocasiões que diariamente se lhes apresentam para praticar a penitência, 
considerando-as como uma graça e um apelo à conversão. Façam freqüente uso do 
sacramento da reconciliação e valorizem as obras de misericórdia, a sobriedade e, em 
particular, os tempos litúrgicos da Quaresma e do Advento. 

  
      Capítulo V - TESTEMUNHO DE POBREZA 

  
      35. Seguindo o exemplo da Virgem Maria, pobre e humilde Serva do Senhor, os 

irmãos e irmãs seculares esforcem-se para viver a bem-aventurança evangélica que diz: 
"Felizes os pobres de coração, porque deles é o reino dos céus". 

  
      36. Por meio do trabalho e de um padrão de vida simples e austero, sendo 

sensíveis diante das necessidades do próximo e ajudando os mais necessitados, os 
irmãos e irmãs seculares, como indivíduos e como fraternidade, dão testemunho do seu 
amor a Cristo pobre e anunciam aos homens e mulheres de hoje que Deus é o único bem 
necessário e só ele pode saciar plenamente o coração humano. 

  
      Capítulo VI - APOSTOLADO 
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      37. Fiéis à sua vocação, os irmãos e irmãs seculares procurem irradiar no mundo o 
amor de Cristo e, a exemplo de Maria, ser testemunhas vivas de doação aos outros. 

  
      38. Conscientes de que a família é o alicerce da sociedade civil e laical, os irmãos e 

irmãs seculares dêem prioridade ao apostolado familiar e ao testemunho de vida da 
família cristã, entendida como "igreja doméstica", na qual o amor mútuo, o respeito pelos 
pais e o zelo na educação cristã dos filhos, sejam o alvo principal da oração e do 
empenho da fraternidade (11). 

  
      39. Como membros da Igreja e inseridos no mundo, os irmãos e irmãs seculares 

compartilham as suas angústias e aspirações e, movidos pelo amor a Deus, contribuem 
para a construção de um mundo novo, iluminado pelos valores evangélicos. 

  
      40. Procurem os irmãos e irmãs seculares viver, no seu dia-a-dia, a vida do Espírito 

na oração e nos serviços pastorais, na vida conjugal e familiar, no trabalho e nos 
momentos de lazer, para que tudo isso se transforme em sacrifício agradável a Deus por 
Jesus Cristo (12). 

  
      41. Os irmãos e irmãs seculares, parcelas vivas da fraternidade, colaborem no 

cumprimento dos compromissos pastorais assumidos pelo grupo, como resposta às 
necessidades do ambiente em que vivem e da igreja local. Colaborem também, segundo 
suas capacidades, nos trabalhos e serviços eclesiais da comunidade religiosa e paroquial 
(13). 

  
      42. Devotos de Nossa Senhora das Dores, os irmãos e irmãs seculares aprendam 

a olhar e servir com carinho os doentes, os moribundos e os mais necessitados moral ou 
fisicamente. Neste compromisso de serviço, a figura de Maria ao pé da cruz seja sua 
imagem-guia. Posto que o Filho do Homem continua ainda crucificado nos seus irmãos e 
irmãs, os membros da Ordem Secular dos Servos de Maria querem estar presentes com 
Maria aos pés das infinitas cruzes da humanidade (14). 

  
      43. A fraternidade secular dê todo apoio e ajuda à Ordem na pastoral 

vocacional, no serviço apostólico e, em modo particular, nos seus compromissos 
missionários (15). 

  
      Capítulo VII - FORMAÇÃO 

  
      44. A vocação do irmão ou irmã secular desenvolve-se no interior da fraternidade e 

em comunhão com toda a Família dos Servos de Maria. Em sua formação permanente, 
procurem os irmãos e irmãs seculares aprofundar através do estudo os documentos 
oficiais da Igreja e da Ordem. 

  
      45. A fraternidade secular oferece ao irmão ou irmã a experiência da comunhão de 

vida e a ajuda constante; a comunidade da Família Servita oferece-lhe as riquezas da 
Igreja e da Ordem. 

  
      46. Os irmãos e irmãs seculares sabem que o caminho que leva à maturação plena 

da vocação exige o esforço pessoal e o uso efetivo dos próprios dons e talentos nas suas 
relações com Deus e com o próximo. 
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      47. A Virgem Maria viveu nesta terra uma vida normal como todos, dedicada à 
família e ao trabalho, e sempre se manteve intimamente unida ao Filho, cooperando de 
maneira singular com a obra do Salvador. Ela é, portanto, modelo de vida para todos os 
Servos de Maria da Ordem Secular. 

  
      III. INSERÇÃO NA FRATERNIDADE SECULAR 

  
      Capítulo VIII - ADMISSÃO 

  
      48. Podem ser admitidos na Ordem Secular dos Servos de Maria todos os que 

mostram o desejo sincero de compartilhar o ideal da nossa Ordem e se comprometem a 
viver e testemunhar, em seu contexto familiar e social, os valores humanos e evangélicos 
da vida cristã e a honrar e imitar de modo especial a Virgem Maria, segundo o espírito da 
Ordem. 

  
      49. Para ser admitido na Ordem Secular o candidato fará pedido por escrito ao 

conselho da fraternidade secular, ao qual compete a decisão. 
  
      50. O ingresso na fraternidade celebra-se segundo o ritual próprio da Ordem 

Secular dos Servos de Maria (16). 
  
      51. Ao ser admitido, o candidato inicia sua experiência de vida na fraternidade 

secular mediante o estudo e a prática da Regra, de modo que se possa avaliar a 
autenticidade da sua vocação. 

  
      Capítulo IX - PROVA OU NOVICIADO 

  
      52. Prova ou Noviciado é o espaço de tempo que vai desde a admissão até a 

Promessa. Tenha normalmente um ano de duração. 
  
      53. Durante a prova ou noviciado, o candidato, sob a orientação do formador 

responsável e do assistente, procure: 
      - descobrir e assimilar progressivamente a vocação específica do leigo na Igreja e 

os aspectos próprios da fraternidade secular servita; 
      - estudar a Regra e os Estatutos da Ordem Secular dos Servos de Maria; 
      - aprofundar o conhecimento e a assimilação da doutrina sobre a Virgem Maria no 

mistério de Cristo e da Igreja; 
      - conhecer os aspectos essenciais da história e da espiritualidade da Ordem dos 

Servos de Maria.  
  
      54. Por motivos justos e de acordo com a capacidade de assimilação e de decisão 

do candidato, o tempo de prova pode ser abreviado ou prolongado, a critério do conselho 
da fraternidade secular. 

  
      Capítulo X - PROMESSA 

  
      55. A Promessa é o ato pelo qual o candidato renova a sua consagração batismal, 

comprometendo-se a vivê-la segundo o espírito da Ordem dos Servos de Maria, em 
comunhão fraterna com todas as comunidades da Família Servita e segundo a Regra e os 
Estatutos próprios da Ordem Secular. 
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      56. A Promessa incorpora definitivamente o candidato à Ordem Secular e o torna 
participante da vida de toda a Família dos Servos de Maria. 

  
      57. Para ser admitido à Promessa, o candidato fará pedido por escrito ao conselho 

da fraternidade secular. Ao pedido acrescente-se o relatório do formador responsável. O 
candidato deve ter pelo menos 18 anos de idade. 

  
      58. O rito da Promessa segue as normas e a fórmula prescrita pelo ritual próprio da 

Ordem Secular dos Servos de Maria (17) e é presidido pelo prior da comunidade religiosa 
ou por um delegado da Ordem. 

  
      59. Por motivos justos e válidos, o conselho da fraternidade secular pode dispensar 

temporária ou definitivamente da Promessa ou até demitir um irmão ou irmã, após expor 
os motivos ao interessado e ouvir as suas razões. 

  
  
      IV. ORGANIZAÇãO DA FRATERNIDADE SECULAR 

  
      Capítulo XI - ORGANIZAÇÃO 

  
      60. A Ordem Secular dos Servos de Maria compõe-se de fraternidades locais, as 

quais, unidas pelo mesmo ideal de vida, formam a fraternidade internacional. 
  
      61. As fraternidades seculares podem organizar-se em grupos de fraternidades 

locais regionais ou nacionais. 
  
      62. A fraternidade ou o grupo de fraternidades, sob a orientação dos respectivos 

priores ou prioras e conselhos, programa a sua vida interna. 
  
      63. A fraternidade secular mantém-se unida à Ordem através de um assistente 

adrede designado. 
  
      Capítulo XII - RECONHECIMENTO E EREÇÃO CANÔNICA DA FRATERNIDADE 

  
      64. a) Em se tratando de um grupo criado junto a uma comunidade de frades, 

compete ao capítulo conventual desta reconhecê-lo como autenticamente servita e apoiar 
o seu pedido de ereção canônica. 

      b) Qualquer outra entidade da Família dos Servos de Maria (Mosteiro, 
Congregação religiosa ou Instituto Secular) pode reconhecer a autenticidade de um grupo 
ligado a si e, de igual maneira, apoiar o seu pedido de ereção canônica. 

      c) O reconhecimento de um grupo criado fora do âmbito das comunidades da 
Família Servita compete, conforme o caso, ao conselho vicarial, provincial ou geral. 

  
      65. A fraternidade da Ordem Secular é erigida canonicamente por decreto do prior 

geral da Ordem. 
  
      66. Para que uma fraternidade possa ser erigida canonicamente, far-se-á pedido 

por escrito. Em se tratando de fraternidade criada fora do âmbito de uma comunidade 
religiosa da Família Servita, além do pedido escrito, exige-se a autorização do Ordinário 
do lugar. 
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      67. O secretário geral da Ordem Secular e dos Grupos Leigos deve ser 
devidamente informado sobre a ereção canônica de uma fraternidade. 

  
      Capítulo XIII - GOVERNO 

  
      68. Prior geral 
      O prior geral da Ordem, sinal de unidade de toda a Família Servita, tem autoridade 

sobre toda a Ordem Secular dos Servos de Maria e a exerce em espírito de serviço, 
respeitando a sua autonomia. 

  
      69. Secretário geral 
      1. O secretário geral é nomeado pelo conselho geral da Ordem. E' sua atribuição 

principal animar e coordenar a vida das fraternidades em âmbito geral. 
      2. Em colaboração com os outros membros do secretariado geral e com os 

assistentes nos diversos níveis, o secretário geral leve ao conhecimento das fraternidades 
seculares as diretrizes espirituais e pastorais da Igreja universal e da Ordem, bem como 
as atividades e experiências mais significativas da Ordem Secular no mundo. 

  
      70. Prior ou priora da fraternidade local (16). 
      1. O prior ou priora, primeiro entre os irmãos e irmãs, preside à fraternidade como 

um serviço de caridade. É responsável pela fraternidade junto com o conselho e com 
cada membro da mesma. No exercício do seu cargo, lembre-se de dar testemunho de 
Cristo, que veio não para ser servido mas para servir e aumentar a vida dos seus. 

      2. É dever do prior ou priora: 
- convocar as reuniões da fraternidade e do conselho e presidi-las; 
- promover e animar os compromissos espirituais e apostólicos da fraternidade; 
- zelar pela observância da Regra e dos Estatutos; 
- colaborar com o assistente e com os oficiais da fraternidade. 
  
      71. O Prior ou priora é eleito segundo as normas dos Estatutos próprios da 

fraternidade secular. 
  
      72. Conselho 

      1. Toda fraternidade secular terá um conselho. Compõem-no o prior ou priora, o 
assistente, e pelo menos três conselheiros eleitos pela fraternidade mesma. 

      2. Compete ao Conselho: 
- colaborar com o prior na coordenação e animação da fraternidade; 
- aceitar um candidato na fraternidade e admiti-lo à Promessa; 
- dispensar da Promessa; 
- demitir, quando se fizer necessário, um membro da fraternidade, após ouvir o 

interessado. 
  
      73.  Assistente 

      1. Toda fraternidade secular ou grupo de fraternidades terá um assistente nomeado 
pela autoridade competente da Família Servita. Se o assistente não for membro da 
Família Servita, será nomeado pela autoridade competente da Ordem, sob proposta da 
fraternidade secular local, e confirmado pelo Ordinário do lugar. 

      2. Pode ser assistente um irmão ou irmã da Família Servita (frade, monja, freira, 
membro de Instituto Secular) ou um presbítero membro da nossa Ordem Secular ou então 
outro presbítero. 
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      3. O assistente seja preparado e disponível e, junto com os irmãos e irmãs da 
fraternidade, cujo caminho de fé compartilha, procure conhecer e viver mais 
profundamente a vocação específica do Servo de Maria secular. 

      4. O assistente promova entre os membros da fraternidade o espírito da Família 
Servita e preste um serviço de animação espiritual. 

  
      74. Secretário 

      1. Toda fraternidade terá um secretário. 
      2. Cabe ao secretário: 
- lavrar a ata das reuniões da fraternidade e do conselho; 
- manter em dia o livro que registra as admissões e a Promessas; 
- guardar e manter atualizado o fichário da fraternidade. 
- manter contato com os irmãos e irmãs impedidos de participar das reuniões. 
  
      V. ESTATUTOS PRÓPRIOS DA FRATERNIDADE SECULAR 

  
      75. Toda fraternidade secular ou grupo de fraternidades terá um Estatuto próprio, 

por ela mesma aprovado, para a regulamentação prática das normas da presente Regra. 
  
      76. O Estatuto próprio deverá regulamentar: 
- o sistema eletivo e a duração do mandato do prior ou priora; 
- o sistema eletivo e a duração do mandato dos membros do conselho; 
- o número de conselheiros, se forem necessários mais de três; 
- o número, as competências, o sistema eletivo e a duração do mandato dos outros 

oficiais da fraternidade; 
- outros deveres do secretário. 
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      Notas da introdução 

  
(1) Legenda de Origine, nº 18; cf. Legenda. As origens dos Servos de Maria, trad. de fr. 

José M. Milanez, Rio de Janeiro 1994. 
 (2) Ibidem, nº 46. 
 (3) Cf. DAVIDE M. MONTAGNA OSM, Gli "oblati" dei Servi di Maria nel Due-Trecento, 

in Studi Storici OSM 28 (1978), p. 249-270. 
 (4) Cf. EMILIO M. BEDONT OSM, La Bolla "Sedis apostolicae providentia", in Studi 

Storici OSM 28 (1978), p. 105ss. 
 (5) Cf. Monumenta OSM VII, p. 131-195; com relação ao nome deste frade (frei 

Nicolau di Manetto?), cf. Studi Storici OSM 36 (1986), p. 388. 
 (6) Cf. ANDREA M. DAL PINO, Terz'Ordine o gruppi laici dei Servi ieri e oggi, Monte 

Senario 1969, p. 29-31. 
 (7) Cf. Regola e manuale dei fratelli e sorelle del Terz'Ordine dei Servi di Maria, Roma 

1884, p. 66-85>. 
 (8) Acta OSM 4 (1925), p. 25-44. 
 (9) Acta OSM 26 (1966), p. 243-244. Na apresentação da nova Regra, o secretário 

geral da Ordem Terceira diz que o trabalho de revisão da mesma começara em 1961. 
 (10) Acta OSM 26 (1966), p. 245-256. É interessante notar que, ao contrário da Regra 

de 1925, foi omitido no título desta edição o adjetivo secular, chamando-se simplesmente 
Regra da Ordem Terceira dos Servos de Maria, embora o termo apareça explicitamente 
no corpo da mesma. 

 (11) Cf. Servos e Servas de Maria do nosso tempo, Roma (postulação das causas de 
beatificação e canonização), 1986, versão em língua portuguesa, edição pro manuscripto, 
São Paulo 1986. 
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      Notas do texto da Regra 

  
(1) Constituições dos frades Servos de Maria, 1 

 (2) Cf. Lc 1,38. 
 (3) Const. OSM, 6. 
 (4) Constituição Sacrosanctum Concilium, nº 103. 
 (5) Const. OSM, 7. 
 (6) Const. OSM, 5. 
 (7) A palavra secular é aqui tomada no sentido do termo latino saeculum, e indica 

aquele que vive "no século", isso é "no mundo", em oposição àquele que vive numa casa 
religiosa. Na presente versão portuguesa, quando se diz "secular" entenda-se "leigo": 
assim, "irmã ou irmã secular" entende-se o leigo que pertence à Ordem Secular dos 
Servos de Maria. 

 (8) Utilizamos o termo "fraternidade" para indicar um grupo da Ordem Secular. 
Utilizaremos "comunidade" para indicar um grupo de religiosos OSM (frades, irmãs, 
monjas...). 

 (9) Membros do clero diocesano também podem ser admitidos como membros da 
Ordem Secular dos Servos de Maria. 

(10) At 4,32. 
 (11) Cf. Catecismo da Igreja Católica, 1994, III,2,2,4; Familiaris Consortio, 1983; Carta 

às Famílias de João Paulo II, 1994; Carta do Papa às Crianças no Ano Internacional da 
Família, 1994; Carta dos Direitos da Família, 1993. 

 (12) Cf. Christifideles Laici, nº 14; Lumen Gentium, nº 34. 
 (13) "Fortalecidos pela participação ativa na vida litúrgica da comunidade, eles se 

animam a colaborar com as atividades apostólicas da comunidade. Reconduzem à igreja 
pessoas que dela se encontram afastadas, colaboram decididamente no anúncio da 
Palavra de Deus, sobretudo pela catequese, e colocam à disposição suas capacidades 
para tornar mais eficaz a ação pastoral e a administração dos bens da Igreja" (cf. 
Christifideles Laici, nº 33; Concílio Vaticano II, Apostolicam actuositatem, nº 10. 

 (14) Const. OSM, 319. 
 (15) "Habituem-se os leigos a trabalhar na paróquia, intimamente unidos com os seus 

pastores; a trazer para a comunidade eclesial os problemas próprios e do mundo e as 
questões relativas à salvação humana, para serem examinados e resolvidos com a 
colaboração de todos; em auxiliar todas as iniciativas apostólicas e missionárias da 
própria família eclesial" (Cf. Christifideles Laici, nº 27; Vaticano II, Apostolicam 
Actuositatem, nº 10. 

 (16) Em vez de prior(a), pode-se dizer "presidente". 
 (17) Cf. Rito de Admissão na Ordem Secular servita, em Livro de Orações dos Servos 

de Maria, Rio de Janeiro 1993, p. 173 

 (18) Cf. Rito da Promessa na Ordem Secular Servita, em ibidem, p. 177. 
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      APÊNDICE 

      ____________________________ 

  
  
      RITO DE ADMISSÃO 

      NA ORDEM SECULAR SERVITA 

  
  
[O rito pode ser inserido na celebração da Missa, da Liturgia das Horas ou da Vigília de 

Nossa Senhora ou ainda no contexto de uma celebração da Palavra. Em qualquer caso, 
porém, sempre depois da leitura da Palavra de Deus. 

D. = Dirigente; C. = Candidatos; T. = Todos; L. = Leitor]. 
  
      1. Pedido 

  
D.   Irmãos e irmãs, o que pedis a mim e à Ordem dos Servos de Maria? 

  
C.   Pedimos humildemente para ser admitidos na fraternidade secular dos Servos de 

Maria. Nela, queremos fazer uma experiência de vida e de comunhão, vivendo mais 
intensamente os compromissos da consagração batismal, compartilhando o ideal de vida 
dos Servos de Maria e dando testemunho da nossa filial devoção à Mãe de Deus. 
Desejamos, outrossim, conhecer a história, a vida e a espiritualidade da Ordem e 
colaborar no cumprimento de sua missão na Igreja. 

  
D.   Nosso Senhor Jesus Cristo vos dê a sua graça, irmãos e irmãs, e  conceda a cada 

um de nós trilhar ao vosso lado este caminho de busca e de experiência de vida na 
Ordem Secular dos Servos de Maria. 

  
T.   Amém! 
  
      2. Reflexão 

  
[O dirigente faz uma breve reflexão sobre as leituras e explica o significado da pertença 

à Ordem Secular, ilustrando o carisma peculiar dos Servos de Maria e o valor a 
comunhão fraterna. A reflexão pode ser partilhada]. 

  
      3. Entrega da Regra e da Coroa 

  
D.   Recebe, irmão (irmã) caríssimo(a), a Regra de vida e a Coroa das Dores de Nossa 

Senhora. Sê no mundo testemunha do evangelho de Cristo e, como Santa Maria, coloca-
te ao pé da cruz dos teus irmãos. 

  
C.   Amém! 
      4. Preces de intercessão 

  
D.   A Deus Pai, que escuta a oração dos humildes e as súplicas dos que vivem unidos 

na mente e no coração, dirigimos as nossas preces em favor da Igreja, de toda a 
humanidade e da nossa Ordem. Digamos juntos: 
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T.   Senhor, atendei a oração dos vossos servos! 
  
L1. Pela Igreja, para que com a palavra e com os sacramentos propague o reino de 

Cristo para a glória de Deus Pai e a salvação de todos os homens, rezemos: 
  
L2. Pelos leigos, para que, conscientes de sua dignidade de profetas, sacerdotes e 

reis, dêem testemunho de Cristo e do evangelho na sua vida familiar, profissional e social, 
rezemos: 

  
L3. Pela nossa Ordem, para que, inspirando-se constantemente em Maria, seja fiel ao 

seus ideais de fraternidade e de serviço, rezemos: 
  
L4. Por nossos irmãos e irmãs... [pode-se fazer aqui seus nomes], que hoje começam 

sua experiência na fraternidade secular, para que, compartilhando os ideais dos Servos 
de Maria, vivam mais intensamente os compromissos do seu batismo, rezemos: 

  
[Outras intenções espontâneas] 
  
D.   Olhai benigno, Senhor, para estes nossos irmãos e irmãs que, por um dom do 

vosso Espírito, iniciam hoje uma experiência de vida na nossa Família. Concedei-lhes 
que, à imitação da Virgem Maria, mãe e discípula de Cristo, saibam servir a vós e aos 
irmãos. Seguindo o exemplo dos Sete Santos Pais, sejam mansos, humildes, 
misericordiosos e vivam concordes e unânimes conosco. E seguindo o exemplo de Santa 
Juliana, vos prestem o culto agradável de uma vida segundo o evangelho. Por Cristo 
nosso Senhor. 

  
T.   Amém! 
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      RITO DA PROMESSA NA ORDEM SECULAR SERVITA 

  
  
[O rito pode ser inserido na celebração da Missa, da Liturgia das Horas ou da Vigília de Nossa Senhora 

ou então no contexto de uma celebração da Palavra. Em qualquer caso, sempre depois da leitura da 
Palavra de Deus. 

D = Dirigente; C = Candidato; T = Todos; L = Leitor]. 

  
      1. Pedido 

  
C.   Terminada a nossa experiência na fraternidade... [nome da fraternidade], nós... [um 

depois do outro, todos dizem o seu nome], pedimos humildemente para ser admitidos na 
Ordem Secular dos Servos de Maria. Comprometemo-nos, em nossa vida familiar, 
profissional e social, a dar testemunho dos valores evangélicos. Queremos seguir a Cristo 
e servir a Nossa Senhora, segundo o ideal de vida dos Servos de Maria. 

  
D.   O Senhor faça resplandecer sobre vós a sua face e confirme os vossos propósitos. 
  
      2. Reflexão 

  
[O dirigente faz uma breve reflexão sobre as leituras e explica o significado da pertença à Ordem 

Secular, ilustrando o carisma peculiar dos Servos de Maria e o valor a comunhão fraterna. A reflexão pode 
ser partilhada]. 

  
      3. Preces de intercessão 

  
[Os candidatos vão até o altar e cada um acende uma vela que manterá acesa até terminar a leitura da 

fórmula da promessa]. 

  
D.   Rezemos a Deus Pai, por Jesus Cristo seu Filho e nosso Senhor, para que 

derrame sua graça sobre estes nossos irmãos e irmãs, que pedem para viver, com um 
renovado propósito, sua consagração batismal na Ordem Secular dos Servos de Maria 

  
 [Pode-se cantar ou rezar a Ladainha dos Servos de Maria] 

  
      Santa Maria, Mãe de Deus,        Rogai por nós! 
      Santa Maria, Serva do Senhor, 
      Santa Maria, Virgem das Dores, 
      Santa Maria, Rainha dos vossos Servos, 
      São José, 
      São João Batista, 
      São Pedro e São Paulo, 
      Santo Agostinho, 
  
      Sete Santos Fundadores, 
      São Filipe, 
      São Peregrino, 
      Santo Antônio Maria Pucci, 
  
      Santa Juliana, 
      Santa Clélia, 
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      Bem-aventurado Tiago, 
      Bem-aventurado Joaquim, 
      Bem-aventurado André, 
  
      Bem-aventurado Boaventura de Pistóia, 
      Bem-aventurado Francisco, 
      Bem-aventurado Ubaldo, 
  
      Bem-aventurado Tomás, 
      Bem-aventurado Jerônimo, 
      Bem-aventurado Tiago Filipe, 
  
      Bem-aventurado Boaventura de Forli, 
      Bem-aventurado Benincasa, 
      Bem-aventurado João Ângelo, 
  
      Bem-aventurada Joana, 
      Bem-aventurada Isabel, 
      Vós todos, irmãs e irmãos santos, 
 
  
[Depois da ladainha ou da introdução do dirigente, fazem-se as preces de intercessão como segue:] 

  
T.   Lembrai-vos, Senhor, da vossa família 

  
L1. Pela papa ..., pelo nosso bispo..., por todos os presbíteros e diáconos, pelos 

religiosos e religiosas, pelos leigos engajados no serviço eclesial e por todo o povo de 
Deus, rezemos: 

  
L2. Por estes nossos irmãos e irmãs..., para que, coerentes com a opção feita e fiéis ao 

espírito de serviço, sejam solidários com os irmãos que sofrem e saibam compartilhar 
suas aspirações e esperanças, rezemos: 

  
L3. Por todos os irmãos e irmãs da nossa Ordem, para que, a exemplo dos nossos 

Sete Primeiros Pais, sejam fiéis ao compromisso assumido com Cristo e com a Igreja, 
rezemos: 

  
L4. Pelos leigos, para que, conscientes de sua missão de profetas, sacerdotes e reis, 

dêem testemunho de Cristo e do seu evangelho, rezemos: 
  
[Outras intenções espontâneas] 

  
D.   Escutai, Senhor, a oração dos vossos Servos e protegei benigno estes filhos e 

filhas que, por um providencial desígnio do vosso amor, chamastes ao serviço da Virgem 
na fraternidade Secular dos Servos de Maria. 

  
T.   Amém! 
  
      4. Promessa 
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[Um por vez, os candidatos colocam-se diante do dirigente, do prior ou priora da 
fraternidade e de outro membro da Ordem Secular como testemunha, e lêem em voz alta 
a fórmula da promessa, como segue:] 

  
      Eu... [diz o nome], confiante na graça do Senhor, perante vós... [diz o nome do 

dirigente] e vós todos irmãos e irmãs, prometo a Deus Pai viver mais intensamente os 
compromissos da consagração batismal e observar, na minha condição familiar e social, a 
Regra e os Estatutos da Ordem Secular dos Servos de Maria, participando assim da 
vossa mesma vocação de serviço e de comunhão fraterna, inspirando-me 
constantemente em Maria, Mãe e Serva do Senhor. 

      A intercessão da Virgem Maria, Nossa Senhora, e vossa caridade me ajudem a 
cumprir fielmente o compromisso que ora assumo. 

  
      5. Entrega do sinal de pertença à Ordem Secular 
  
[Em seguida, o dirigente faz entrega a cada irmão ou irmã de algum objeto religioso, escolhido segundo 

os costumes locais (medalha, anel, escapulário, distintivo... ou outro), que exprima sua pertença à Ordem 
Secular]. 

  

D.   ... [Diz o nome do irmão ou irmã], recebe este ..., que simboliza tua pertença à 
Ordem Secular dos Servos de Santa Maria. Seja para ti um apelo para cumprires 
fielmente os teus compromissos. 

  
C.   Amém! 
  
      6. Confirmação 

  
D.   Irmãos e irmãs, eu vos recebo com alegria na família dos Servos de Santa Maria 

como membros da fraternidade secular. Embora com funções diferentes, saibamos todos 
viver em comunhão fraterna, perseguindo, sob o olhar amoroso da Virgem Maria, o 
mesmo ideal de vida. 

  
T.   Demos graças a Deus! 
  
      7. Oração final 
  
D.   Olhai, Senhor, para estes nossos irmãos e irmãs, que diante de vós fizeram a 

promessa de seguir a Cristo na fraternidade secular dos Servos de Maria. Guardai-os no 
vosso amor e fazei que seu coração se abra à voz do Espírito. 

      Sejam testemunhas corajosas do evangelho na família, na sociedade e no trabalho 
e, com sua palavra e exemplo, propaguem o reino de Cristo. Sejam humildes, simples, 
misericordiosos, solícitos na caridade, alegres no serviço aos irmãos e zelosos no 
compromisso apostólico. 

      Sejam Servos fiéis de Santa Maria e, contemplando-a ao pé da cruz do Filho, 
aprendam dela a colocar-se aos pés das infinitas cruzes da humanidade, onde Cristo 
continua sofrendo e sendo crucificado. Concedei, ó Pai, que nosso ideal comum de servir 
a Deus e ao próximo faça crescer a nossa comunhão fraterna. E o caminho que 
percorrermos juntos, na trilha dos Sete Primeiros Pais, nos conduza à cidade dos vivos, 
onde Cristo é a estrela radiante da aurora eterna. 

      Ele que vive e reina convosco na unidade do Espírito Santo. 
  

T.   Amém! 


