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O Dicastério reconhece os Leigos 

Salvatorianos como associação internacional 

de fiéis 

O prefeito Farrell entrega o decreto aos membros da presidência 

Durante uma cerimônia realizada na Aula Magna do Dicastério, foi entregue o decreto pelo qual 

a Comunidade Internacional do Divino Salvador obtém o reconhecimento como 

associação internacional de fiéis. 

A história dos Leigos Salvatorianos 

A Comunidade Internacional do Divino Salvador, denominada no Brasil Associação do Divino 

Salvador, é composta pelos chamados Leigos Salvatorianos; é uma comunidade autônoma, 

mas parte integrante da Família Salvatoriana, da mesma forma que a Sociedade do Divino 

Salvador e a Congregação das Irmãs do Divino Salvador. A Sociedade do Divino Salvador é 

uma congregação religiosa internacional de sacerdotes e irmãos na Igreja Católica, fundada 

em Roma, a 8 de dezembro de 1881 pelo Padre Francisco Maria da Cruz Jordan, como parte 

de um apostolado destinado a envolver homens e mulheres de todas as condições de vida na 

promoção da fé em Cristo em todas as culturas. Nos anos que seguiram o Concílio Vaticano II, 

nasceu um ramo específico para os leigos: atualmente, há mais de 1800 Leigos Salvatorianos, 

em 18 países de diferentes continentes, incluindo Ásia, África e América. 

Viver e anunciar o amor incondicional de Deus 

Os Leigos Salvatorianos são chamados a “viver e anunciar o amor incondicional de Deus” e a 

“proclamar a Salvação a todas as pessoas para que, através da vida que vivem e das suas 

atividades apostólicas, conheçam a ti, o Deus único e verdadeiro, e aquele que tu enviaste, 

Jesus Cristo” (Jo 17, 3). Eles “dedicam-se à renovação da sociedade humana através do 

Evangelho”, procurando transformar a sociedade através do seu modo de vida, para que as 

pessoas que encontram “descubram a salvação em meio às suas dificuldades, necessidades 

e desejos da vida quotidiana” (Estatutos, artigo 3). 
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