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CAPÍTULO PRIMEIRO 
 

NOSSA VOCAÇÃO E MISSÃO SALVATORIANA 
 
1.1. O emblema da Sociedade apresenta a figura do Salvador ensinando, tendo atrás de si a Cruz 
e a inscrição circular: JESUS CHRISTUS, DEI FILIUS, SALVATOR (Jesus Cristo, Filho de Deus, 
Salvador). 
 
1.2. O carimbo da Sociedade apresenta a mesma figura do Salvador ensinando, com a Cruz, mas 
com a inscrição correspondente ao respectivo cargo. 
 
1.3. O Hábito da Sociedade tem um Cíngulo com quatro nós que simbolizam os três Votos e o 
Apostolado. Seu uso é regulamentado nos Estatutos Provinciais, em consonância com os costu-
mes da Igreja Particular. 
 
1.4. A Festa titular da Sociedade é o Natal de Nosso Senhor e Salvador. A principal festa maria-
na é a Festa Mãe do Salvador (11 de outubro). Celebramos o dia de nossa Fundação na Festa da 
Imaculada Conceição (08 de dezembro); nesse dia renovamos nosso compromisso para com 
Deus em nossa Sociedade. Veneramos também Maria como Rainha dos Apóstolos. Celebramos 
as Festas de nossos Padroeiros e comemoramos a Festa da Bem-aventurada Maria dos Apóstolos 
(05 de setembro) e o aniversário da morte do Fundador (08 de setembro). 
 
1.5. São membros da Sociedade os confrades com Votos (Sacerdotes, Diáconos, Irmãos e Junio-
ristas), de acordo com as nossas Regras e o Direito Comum da Igreja. Em virtude do Batismo e 
da Profissão Religiosa, todos os membros são fundamentalmente iguais no que diz respeito à 
dignidade e à ação pela qual todos cooperam em nossa Vida Comunitária e em nossa Missão, de 
acordo com a condição e função de cada um.  
 
1.6.  A Sociedade do Divino Salvador, a Congregação das Irmãs do Divino Salvador e os Leigos 
Salvatorianos formam a Família Salvatoriana. Todos somos inspirados pelo mesmo Carisma e 
enviados para a mesma missão. Confiando na visão do Pe.Jordan, a Sociedade se esforça por 
cumprir sua missão colaborando com a Congregação e os Leigos Salvatorianos. A Sociedade 
promove igualmente os ideais Salvatorianos entre outras pessoas, encorajando-as a assumir 
compromissos apostólicos de promover o espírito cristão em seu contexto de vida. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2 



CAPÍTULO SEGUNDO 
 

NOSSA VIDA APOSTÓLICA 
 
2.1. Cada Província tem o dever e o direito de escolher seus próprios ministérios apostólicos, em 
consonância com a Igreja Particular. As Províncias determinam em seus Estatutos o modo de 
proceder na aceitação, manutenção e entrega de seus ministérios apostólicos. Na escolha dos 
apostolados, as Províncias levam em conta as recomendações e seguem as Ordenações do Capí-
tulo Geral e consultam o Generalado. Para mudanças nas linhas de apostolado de uma Província 
torna-se necessária a aprovação do Generalado. 
 
2.2. É função do Capítulo Provincial avaliar os apostolados da Província, adaptando-os às neces-
sidades do tempo. 
 
2.3. Espera-se que os membros estejam dispostos a assumir e apoiar os apostolados comunitá-
rios. 
 
2.4. Em consonância com a vontade de Cristo, de que todos sejam um, colaboramos com as di-
versas iniciativas ecumênicas no seio do Povo de Deus. 
 
2.5. As Províncias devem suscitar e preparar membros e colaboradores para o serviço nas Igrejas 
em desenvolvimento e providenciar ajuda espiritual e material para as mesmas. 
 
2.6. Antes que alguém comece seu ministério na Igreja de outros países ou culturas, recebe uma 
formação especializada, de modo que possa compreender o estilo de vida e a mentalidade do 
povo ao qual vai servir e a eles adaptar-se. 
 
2.7. Seguindo o espírito de nosso Fundador, usamos, nas atividades apostólicas, todos os meios 
modernos de comunicação em atividades apostólicas. 
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CAPÍTULO TERCEIRO 
 

NOSSA VIDA SEGUNDO OS CONSELHOS EVANGÉLICOS 
 
OS CONSELHOS EVANGÉLICOS EM GERAL 
 
3.1. O engajamento numa vida segundo os Conselhos Evangélicos de Celibato Consagrado, de 
Pobreza e de Obediência na Sociedade do Divino Salvador é assumido, inicialmente, pela Profis-
são Religiosa Temporária e, depois, pela Profissão Religiosa Definitiva. 
 
3.2. Os documentos, indicando o lugar e a data da Profissão Religiosa Temporária, devem ser 
assinados por aqueles que a fazem e por aquele que a recebe e são guardados no Arquivo Provin-
cial. 
 
POBREZA 
 
3.3. Os Estatutos Provinciais devem assegurar que os documentos a que se referem os artigos 
317 e 318 sejam redigidos a tempo e tenham validade jurídica. Esses documentos devem ser 
guardados no Arquivo Provincial. 
 
3.4. A Comunidade zela a fim de que todos os membros, de modo geral, sejam atendidos eqüita-
tivamente. Com relação às necessidades pessoais, levem-se em consideração as diferentes condi-
ções pessoais, de trabalho, de saúde e de idade dos membros. 
 
3.5. São proibidas contas particulares e fundos que escapem ao controle da Comunidade. Os con-
frades prestam contas de todo o dinheiro recebido, de acordo com os Estatutos Provinciais. 
 
3.6. A Sociedade usa seus bens somente para a Formação e a manutenção de seus membros, para 
levar avante sua missão, para melhorar as condições de vida dos pobres e aflitos e para apoiar 
obras de caridade. Os Estatutos Provinciais estabelecem normas concretas. 
 
3.7. Em qualquer parte do mundo, onde os Salvatorianos vivem, seu estilo de vida deve caracte-
rizar-se pela simplicidade e pelo desprendimento. Nossas Comunidades devem evitar o luxo, 
toda a ganância de lucro e o acúmulo coletivo de bens. Os Estatutos Provinciais estabelecem 
normas a este respeito. 
 
3.8. Enquanto possível, cada Comunidade mantém-se a si mesma e contribui para a administra-
ção e o desenvolvimento da Província, para a educação e a Formação dos membros e para o de-
vido amparo aos confrades enfermos e idosos. 
 
3.9. Comunidade de bens significa que os apostolados assumidos como prioritários numa deter-
minada Província são mantidos por todos os membros e Comunidades daquela Província. Além 
disso, implica também a solidariedade entre as Províncias, com as missões e a Sociedade como 
um todo. 
 
OBEDIÊNCIA 
 
3.10. Cada Comunidade faz reuniões regulares, nas quais os membros ouvem uns aos outros, 
atendendo aos interesses dos indivíduos, da Comunidade, da Sociedade e da Igreja, para melhor 
discernir e cumprir a vontade de Deus. 
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3.11. O Superior tem o dever de ajudar a Comunidade a chegar a uma decisão e de providenciar 
que esta seja executada. Quando não se chegar a uma posição, a Comunidade acata a decisão do 
Superior. 
 
3.12.  Membros que se acharem em conflito de consciência com relação a alguma função que lhe 
tiver sido confiada reconsiderem honestamente sua posição e aquela do Superior e da Comuni-
dade. Caso julguem necessário, podem apelar à instância Superior. 
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CAPÍTULO QUARTO 
 

NOSSA VIDA EM COMUNIDADE 
 
4.1. Os Estatutos Provinciais estabelecem normas para manter e promover a vida em Comunida-
de. 
 
4.2. Assuntos particulares da Comunidade e de seus membros devem ser tratados com a devida 
discrição. 
 
4.3. As visitas aos familiares, as férias e as viagens pessoais são regulamentadas pelos Estatutos 
Provinciais. 
 
4.4. Nossa preocupação fraterna estende-se também àqueles que deixaram a Sociedade.           
Continuamos a manter o melhor contato possível com eles. 
 
4.5. Cultivamos a hospitalidade em nossas Comunidades. Pais, parentes, benfeitores e colabora-
dores são particularmente bem-vindos e gozam de lugar especial em nossas orações. 
 
4.6. Todos aqueles que estão a serviço de nossa Comunidade são tratados de acordo com os prin-
cípios da justiça social e da caridade cristã. 
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CAPÍTULO QUINTO 
 

NOSSA UNIÃO COM CRISTO 
 

5.1. Em nossas Comunidades e no nosso Ministério Pastoral, promovemos uma liturgia dinâmi-
ca, a fim de que haja uma participação ativa de todos. 
 
5.2. Dedicamos, cada dia, ao menos meia hora à meditação e um espaço de tempo à Leitura Espi-
ritual. 
 
5.3. Reconhecemos a importância do autodomínio, dos princípios da vida ascética e a necessida-
de de uma boa saúde física e psíquica como partes integrantes de nossa vida espiritual. Superio-
res e Comunidades devem assegurar que haja orientadores à disposição, encorajando os confra-
des a buscarem ajuda, quando necessário. 
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CAPÍTULO SEXTO 
 

NOSSA FORMAÇÃO INICIAL E PERMANENTE 
 
VOCAÇÕES 
 
6.1. As Províncias prevêem pessoas aptas, programas adequados e recursos materiais para pro-
mover vocações para a Igreja e para a Sociedade. Os Estatutos Provinciais estabelecem determi-
nações mais detalhadas. 
 
6.2. Promover vocações é dever de cada um. Promovemos o dia mensal de Oração pelas Voca-
ções. 
 
ACEITAÇÃO NA SOCIEDADE 
 
6.3. A aceitação ao Noviciado é precedida pela Candidatura. Os Estatutos Provinciais prevêem 
critérios para a aceitação à Candidatura, bem como normas para sua duração, forma e outros de-
talhes. 

 
NOVICIADO 
 
6.4. O Programa de Estudos do Noviciado inclui, no mínimo, o seguinte: Sagrada Escritura e 
questões fundamentais da fé; Vida Religiosa e Votos; nossas Regras, Carisma e História; e o 
estudo da realidade Social, Cultural e Teológica do Ministério Apostólico. Durante o Noviciado 
não se fazem estudos de ordem Profissional. 
 
6.5. Cada Província pode incluir em seu Programa de Noviciado períodos de atividades apostóli-
cas fora da Casa de Noviciado, de acordo com o Direito Comum da Igreja. 
 
6.6. Os Noviços estão sob a direção do Mestre de Noviços, o qual é responsável pela execução 
do Programa de Formação do Noviciado. 
 
PROFISSÃO RELIGIOSA TEMPORÁRIA E DEFINITIVA 
 
6.7. O Noviciado se conclui com a Profissão Religiosa Temporária. 
 
6.8. Os confrades de Profissão Religiosa Temporária são membros da Sociedade e com a Profis-
são Religiosa Definitiva são incorporados definitivamente em nossa Sociedade, com todos os 
direitos e deveres descritos em nossas Regras. 
 
6.9. Durante o período de Profissão Religiosa Temporária e dos estudos ordinários, dá-se conti-
nuidade à Formação Inicial dos confrades. Aqueles que se preparam ao Sacerdócio ou ao Diaco-
nato Permanente permanecem sob a orientação do confrade responsável pela sua formação até a 
Ordenação e/ou conclusão dos Estudos Teológicos Ordinários. 
 
6.10. A Profissão Religiosa Temporária é renovada anualmente, por um período de três anos e, 
normalmente, por não mais de seis anos. Em casos excepcionais, este período pode ser estendido 
para nove anos. A Profissão Religiosa pode ser antecipada, de acordo com o Direito Comum da 
Igreja. Os Estatutos Provinciais especificam mais dentro destes limites. 
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6.11. O confrade é admitido à Profissão Religiosa Temporária e definitiva através de um Rito, 
descrito em “O Rito da Profissão Religiosa”. A Celebração pública da Profissão Religiosa Defi-
nitiva é precedida por um período de Renovação Espiritual. Os Estatutos Provinciais dão normas 
mais concretas a respeito. 
 
FORMAÇÃO PERMANENTE 
 
6.12. Todos os membros têm a obrigação de participar de programas de aperfeiçoamento pessoal 
e profissional. Os Estatutos Provinciais determinam a forma e prevêem o pessoal e os recursos 
necessários. 
 
6.13. É necessário que todos os confrades disponham de tempo livre, mantendo um equilíbrio 
sadio entre as atividades e o lazer. 

 
PROGRAMAS DE FORMAÇÃO 
 
6.14. Cada Província desenvolve um Programa de Formação Inicial e Permanente em consonân-
cia com o Carisma e a finalidade de nossa Sociedade, com as Diretrizes da Igreja e com as con-
dições culturais e sociais de cada país. O Programa de Formação Inicial requer a aprovação do 
Generalado. 
 
6.15. Onde for desejável, pode-se estabelecer um Programa Comum de Formação em base inter-
Provincial ou Regional. Além disso, as Províncias cooperam entre si com o intercâmbio de mate-
rial e a metodologia de formação. 
 
6.16. As Províncias avaliam periodicamente seus Programas de Formação para garantir que eles 
correspondam às suas necessidades. 
 
6.17. As Províncias oferecem a confrades capacitados a oportunidade de se prepararem para as 
tarefas de animação da Formação Inicial e Permanente. 
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CAPÍTULO SÉTIMO 
 

GOVERNO DA SOCIEDADE 
 
GOVERNO EM GERAL 
 
7.1. Nossa participação no governo rege-se pelos seguintes princípios: 
 
a) o princípio de corresponsabilidade afirma que o bem da Sociedade, como Comunidade, é da 

responsabilidade de todos os membros. Por isso, os membros participam do exercício da cor-
responsabilidade através da colaboração sincera, do diálogo e de consultas entre si e com 
aqueles que exercem algum cargo a serviço da Comunidade; 

 
b) o princípio de subsidiariedade afirma que deve ser salvaguardada a livre iniciativa e a auto-

nomia relativa dos indivíduos e das Unidades Administrativas inferiores com relação aos ní-
veis superiores de autoridade. Os níveis superiores coordenam e unificam os esforços dos ní-
veis inferiores. Além disso, promovem os objetivos dos níveis inferiores e os ajudam quando 
for necessário. O nível superior só intervém quando o exige o bem geral, o bem da Unidade 
em questão ou o bem de outras Unidades inferiores; 

 
c) o princípio de solidariedade afirma que cada membro e cada grupo deve respeitar e colaborar 

para o bem do todo, tanto dentro do mesmo nível, quanto nos outros níveis. Os níveis inferio-
res colaboram nas ações e diretrizes dos níveis superiores que promovem o bem comum; 

 
d) o princípio de administração responsável afirma que cada membro deve estar pronto a aceitar 

as diretrizes legítimas da autoridade competente, enquanto os que exercem autoridade devem 
cuidar que os membros sigam o espírito, a tradição e as Regras da Sociedade. Todos aqueles 
que possuem cargo são responsáveis perante Deus, a Igreja e a Comunidade. Aqueles que 
possuem uma responsabilidade especial na Sociedade devem apresentar relatórios detalhados 
de sua administração, como vem especificado em nossas Regras. 

 
7.2. Voz ativa e passiva são assim definidas: 
 
a) os Missionários, durante o tempo em que vivem e trabalham na Unidade Administrativa Mis-

sionária, são membros desta Unidade e gozam de voz ativa e passiva somente nesta Unidade. 
Conservam, entretanto, o direito de membros “in radice” em sua Província de origem; 

 
b) os membros que vivem e trabalham em outra Província com contrato, gozam de voz ativa e 

passiva nessa Província durante o tempo do contrato. Conservam voz passiva em sua Provín-
cia de origem somente de acordo com os termos do contrato; 

 
c) os membros do Generalado e o Tesoureiro Geral retêm a voz ativa em suas Províncias de 

origem. Os oficiais e os auxiliares do Generalado, durante sua ausência da Província, retêm o 
direito à voz ativa e passiva em suas Províncias, de acordo com o contrato firmado entre a 
Província e o Generalado; 

 
d) os membros que estão exclaustrados não gozam de voz ativa e nem passiva. 
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CAPÍTULO GERAL 
 
7.3. Normas de proceder para a convocação do Capítulo Geral: 
 
a) o Superior Geral convoca o Capítulo Geral ordinário nove meses antes de seu início; 
 
b) na Carta de Convocação ele indica a data e o local do Capítulo Geral, determinados pelo Ge-

neralado depois de ter consultado o Sínodo Geral; 
 
c) o Superior Geral indica, também, os temas gerais a serem debatidos no Capítulo Geral. Con-

tudo, outros assuntos podem ser acrescentados à agenda a pedido dos Capítulos Provinciais e 
de confrades em particular; 

 
d) a Carta do Superior Geral lembra aos membros a importância do Capítulo Geral e solicita-os 

a apoiar o Capítulo em suas orações. 
 
7.4. Dentro de quatro meses, a partir da carta de convocação, cada Província realiza um Capítulo 
para eleger os delegados ao Capítulo Geral e elabora propostas para o mesmo. As conclusões 
desses Capítulos são enviadas ao Generalado dentro do espaço de cinco meses, a partir da data 
de convocação. 
 
7.5. O Generalado providencia Secretários, Tradutores, Protocolistas e outro pessoal necessário 
para o bom andamento do Capítulo Geral. 
 
7.6. A eleição dos delegados para o Capítulo Geral e de seus substitutos é feita da seguinte ma-
neira: das Províncias, Pró-Províncias e Vicariatos são eleitos delegados na seguinte proporção:  
para cada grupo de 50 membros de Profissão Religiosa Temporária ou Definitiva, ou fração des-
te número, a Província elege um delegado de Profissão Religiosa Definitiva. O membro é conta-
do somente na Província onde ele exerce voz ativa. Vale a data em que o Superior Geral envia a 
Carta de Convocação; 
 
7.7. O Generalado ou o Capítulo Geral, por si mesmo ou a pedido de alguma Província, pode 
convocar Peritos para o Capítulo Geral. Estes não são membros do Capítulo Geral, não têm direi-
to à voz ativa no capítulo e nem gozam de voz passiva para qualquer função no mesmo. 
 
7.8. Antes da primeira sessão do Capítulo Geral, o Generalado publica as normas de procedimen-
to e a agenda para consideração dos Capitulares. 
 
7.9. Tendo o Superior Geral como Presidente, os Capitulares analisam, emendam e aprovam as 
normas de procedimento e a agenda, podendo ainda criar Comissões e escalar os membros para 
as mesmas. 
 
7.10. As eleições dos outros dirigentes do Capítulo são realizadas da seguinte maneira: 
 
a) o Presidente, depois de obter o consentimento dos Candidatos, indica membros do Capítulo 

Geral para serem eleitos para os cargos de Escrutinadores, de Secretário do Capítulo e de 
dois Vice-Presidentes. As normas de procedimento nessas eleições são idênticas às da eleição 
dos Conselheiros Gerais; 

 
b) os Coordenadores dos Grupos de Trabalho são eleitos pelos membros dos respectivos grupos, 

segundo as normas adotadas pelo próprio grupo. 
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7.11. A Presidência do Capítulo Geral compõe-se do Presidente e de dois Vice-Presidentes. Ela 
dirige todos os trabalhos Capitulares e tem o poder de propor mudanças, se necessário, na Agen-
da e nas Normas de Procedimento. O Presidente do Capítulo preside a Comissão Central, age 
oficialmente em nome do Capítulo e apresenta o relatório do Capítulo ao Generalado. 
 
7.12. A Comissão Central compõe-se da Presidência, do Secretário do Capítulo e de um membro 
do Generalado, escolhido pelo próprio Generalado. Ela estabelece a agenda do dia e coordena o 
trabalho dos grupos e as Sessões Plenárias do Capítulo. 
 
7.13 Os Escrutinadores do Capítulo cuidam que os votos para as eleições sejam entregues de 
maneira válida, isto é, secreta e separadamente. Antes de tabular os resultados da votação, devem 
contar os votos. O número de votos não deve exceder o número dos votantes presentes. A seguir 
fazem a contagem dos votos em voz alta. Terminada a contagem, o Presidente dá a conhecer o 
resultado final da votação. 
 
7.14. Os Protocolistas do Capítulo redigem as Atas das Sessões Plenárias. Estas são preparadas o 
quanto antes e postas à disposição dos Capitulares. 
 
7.15. O Secretário do Capítulo coordena os trabalhos de Secretaria. Ele providencia a tradução, 
impressão, multiplicação e distribuição do material aos Capitulares. Ele cuida, também, que o 
Capítulo escolha um grupo para ler, aprovar e assinar as Atas. 
 
7.16. O Capítulo Geral pode confiar tarefas específicas aos Grupos de Trabalho. Cabe aos Gru-
pos de Trabalho estudar os assuntos que lhes são confiados, analisar as proposições da Comissão 
Preparatória e elaborar propostas, por escrito, para serem apresentadas em Plenário. Cada grupo 
apresenta e faz a explanação de suas propostas no Plenário. 
 
7.17. Com maioria absoluta dos votantes, o Capítulo Geral determina a data da eleição do Gene-
ralado. Se houver uma votação prévia para Superior Geral, esta deverá transcorrer pelo menos 
um dia antes da eleição propriamente dita. Uma vez eleito, deve-se conceder ao Superior Geral 
tempo para escolher os candidatos para os cargos de Vice-Geral e de Conselheiros Gerais. O 
membro eleito para o Generalado, e que não faça parte do Capítulo Geral, passa a gozar de voz 
ativa no mesmo, para o tempo restante. Os membros do Generalado anterior continuam tendo 
voz ativa e passiva no Capítulo. 
 
7.18. O presidente do Capítulo aceita ou pede uma moção para o encerramento dos trabalhos 
capitulares. Essa moção deve ser aprovada pela maioria de dois terços dos votantes. O Capítulo 
pode remeter ao Generalado assuntos não concluídos, que não envolvam decisões fundamentais 
que afetem toda a Sociedade. 
 
7.19. As Ordenações do Capítulo Geral são diretrizes e decisões concretas, válidas até o próximo 
Capítulo Geral. 
 
7.20. As normas de procedimento de um Capítulo Geral extraordinário são adaptadas pelo Gene-
ralado, tendo como base as normas do Capítulo Geral Ordinário. 
 
7.21. A eleição dos membros do Generalado é feita da seguinte forma: 
 
a) o Superior Geral é eleito pelo Capítulo Geral com a maioria absoluta dos votantes, de acordo 

com as seguintes normas: 
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- Antes da eleição propriamente dita, o Capítulo Geral pode optar por uma votação prévia, na 
qual cada Capitular vota em dois nomes indicando a prioridade. Os resultados dessa votação 
prévia são publicados, indicando o número de votos que cada membro recebeu em primeiro e 
em segundo lugar. 

 
- No primeiro escrutínio da eleição, os votantes escrevem o nome de seu candidato; eles es-
tão livres de votar em qualquer outro que eles consideram digno entre os elegíveis para este 
cargo. Se [neste escrutínio] nenhum candidato alcançar a maioria absoluta dos votos dos Ca-
pitulares presentes, deverá haver ainda um segundo e, se necessário, um terceiro escrutínio. 

 
- No quarto escrutínio, os dois membros - ou o número mais próximo possível - com o maior 
número de votos obtidos no terceiro escrutínio - serão novamente votados. Caso ninguém se-
ja eleito, far-se-á uma quinta votação, seguindo as normas de procedimento do quarto escru-
tínio. Se na quinta votação der empate, é eleito o membro que fez antes sua Profissão Religi-
osa; se ambos têm o mesmo tempo de Profissão Religiosa, é eleito Superior Geral o membro 
com mais idade; 

 
b) O Vice-Geral é indicado pelo Superior Geral e eleito pelo Capítulo Geral da seguinte manei-

ra: o Superior Geral apresenta uma lista de três nomes de membros elegíveis e a eleição se 
processa do mesmo modo que a do Superior Geral. 

 
c) Os outros Conselheiros Gerais são indicados e eleitos da seguinte maneira: depois de consul-

tar o Vice-Geral e outros Capitulares, o Superior Geral, tendo presente as respectivas fun-
ções, indica um membro elegível para cada um dos cargos e submete a lista de nomes ao Ca-
pítulo Geral. Este considera sucessivamente a indicação para cada cargo e a eleição se pro-
cessa do mesmo modo que a do Superior Geral.  

 
7.22. O Capítulo Geral avalia a vida e o espírito apostólico da Sociedade à luz do Carisma da 
mesma. Toma todas as decisões, através de votação ou eleição. Não havendo nada em contrário, 
todas as decisões precisam de maioria absoluta. As funções do Capítulo Geral incluem: 
 
a) fazer modificações das Constituições, sujeitando-as à aprovação da Santa Sé; essas modifica-

ções requerem a maioria de dois terços; 
 
b) modificar o Diretório Geral; tais mudanças requerem a maioria de dois terços; 
 
c) rever as Ordenações e Diretrizes estabelecidas pelo Capítulo Geral anterior; 
 
d) estabelecer novas Ordenações e Diretrizes; 
 
e) eleger o Superior Geral, os Conselheiros Gerais, o Tesoureiro Geral, e outros oficiais, se as-

sim o desejar; 
 
f) eleger os membros da Comissão de Finanças; 
 
g) introduzir modificações nas normas gerais de procedimento do governo internacional; 
 
h) aprovar ou complementar o plano de ação a longo prazo, apresentado pelo Generalado; 
 
i) aprovar ou rejeitar Estatutos Provinciais e Ordenações apresentadas pelas Províncias, mas 

questionadas pelo Generalado; 
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j) estabelecer e definir as competências das Comissões Internacionais; 
 
k) examinar os relatórios apresentados pelo Superior Geral, pelos Conselheiros Gerais, pelo 

Tesoureiro Geral e pelos Superiores Provinciais, Pró-Provinciais e dos Vicariatos; 
 
l) aprovar ou modificar o Plano Bienal de Finanças apresentado pelo Generalado e fixar as con-

tribuições das Províncias necessárias para as atividades do Generalado e para o financiamen-
to de Projetos Internacionais; 

 
m) promulgar Ordenações que determinem as competências do Generalado para fazer ou rescin-

dir contratos em nome da Sociedade, para contrair dívidas ou outras obrigações e para apro-
var a aplicação de fundos, contanto que, em todos esses casos, estejam envolvidos somente 
os fundos e os bens do Generalado; 

 
n) providenciar a publicação de relatórios para os confrades sobre a situação da Sociedade e 

sobre as decisões tomadas pelo próprio Capítulo Geral. 
 

o) Determinar o período de tempo dentro do qual devem ser realizados os Capítulos Provinciais, 
após o Capítulo Geral, de modo a cumprir com as suas obrigações. 

 
 

SÍNODO GERAL 
 
7.23. Todas as sessões do Sínodo Geral são convocadas para a data e lugar fixados pelo Genera-
lado, depois de ter consultado os membros do próprio Sínodo Geral. Cada dois anos, após o Ca-
pítulo Geral, tem lugar um sessão ordinária do Sínodo Geral. Sessões extraordinárias podem ser 
convocadas pelo Generalado ou a pedido de, pelo menos a metade dos membros do Sínodo Ge-
ral. Para sua validade, o Sínodo Geral requer a participação de dois terços dos membros. 
 
7.24. Os Superiores dos Vicariatos são observadores do Sínodo Geral. O  Generalado ou o Síno-
do Geral, por si mesmos ou a pedido de um Superior Provincial, podem convocar peritos para o 
Sínodo Geral. Os Peritos não são membros do Sínodo e nem gozam de voz passiva para qualquer 
função no mesmo. 
 
7.25. O modo de proceder em todas as sessões do Sínodo Geral é uma adaptação das normas do 
Capítulo Geral, feita pelo Generalado e sujeita à aprovação do próprio Sínodo Geral. 
 
7.26. Como Conselho Geral ampliado, o Sínodo Geral pode ser consultado em qualquer tempo. 
As funções do Sínodo Geral em sessão ordinária incluem: 
 
a) avaliar os relatórios apresentados pelo Generalado, pelos Superiores provinciais e pelos ofi-

ciais do Generalado; 
 
b) avaliar e rever, se necessário, o plano de ação da Sociedade a longo prazo, estabelecido pelo 

Capítulo Geral; 
 
c) providenciar a publicação de Relatórios para os membros sobre a situação geral da Sociedade 

e sobre as decisões do Sínodo Geral; 
 
d) cumprir qualquer outra tarefa que lhe tenha sido confiada. 
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7.27. O Superior Geral precisa do voto deliberativo do Sínodo Geral para: 
 
a) esclarecer e adaptar Ordenações do Capítulo Geral anterior, de acordo com a genuína inten-

ção do Capítulo; 
 
b) aprovar o Plano Bienal de atuação apresentado pelo Generalado e fazer reajustes no plano 

das contribuições das Províncias; 
 
c) preencher o cargo vago de Vice-Geral. 

 
d) Determinar o método de preparação do Capítulo Geral, a composição e as datas de reunião 

da Comissão Preparatória.  
 
7.28. O Sínodo Geral, com a aprovação de dois terços dos votos, tem o direito de pedir a convo-
cação de um Capítulo Geral extraordinário. 
 
7.29. O Sínodo Geral em sessão extraordinária trata das questões para as quais foi convocado. 
Ele pode também desempenhar outra qualquer tarefa de uma sessão ordinária. 
 
7.30. Todos os membros do Sínodo Geral podem votar em todos os assuntos que lhes são pro-
postos, exceto nos casos que lhes dizem respeito: 
 
a) julgamento de sua própria administração; 
 
b) legalidade ou validade de atos ou Diretrizes de sua própria Província; 
 
c) execução pessoal das Diretrizes estabelecidas pelo Capítulo Geral ou pelo Sínodo Geral ou 

recebidas do Generalado. 
 

 
GENERALADO 
 
7.31. O Generalado compõe-se do Superior Geral, do Vice-Geral, e de pelo menos três outros 
Conselheiros. Após a recomendação do Superior Geral eleito, o Capítulo Geral determina o nú-
mero de Conselheiros para seu período de governo com a maioria absoluta dos presentes. Todos 
os Conselheiros Gerais são eleitos pelo Capítulo Geral para um período de seis anos e podem ser 
reeleitos. 
 
7.32. Além das tarefas que lhe são atribuídas pelas Constituições, o Generalado é responsável 
também pela realização da finalidade apostólica e pela expansão da Sociedade, pela Formação 
Inicial e Permanente e pelas Comunicações. As tarefas específicas são-lhe assinaladas em cada 
Capítulo Geral. 
 
7.33. Os oficiais do Generalado são: 
 
a) o Tesoureiro Geral, eleito pelo Capítulo Geral para um período de seis anos; 
b) o Secretário Geral, o Secretário Geral das Missões e o Procurador junto à Santa Sé. Eles po-

dem ser Conselheiros e são nomeados pelo Generalado; 
 
c) o Postulador e o Arquivista, nomeados pelo Generalado. 
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7.34. O Superior Geral coordena e supervisiona a execução das tarefas dos Conselheiros. Deci-
sões importantes que se referem ao cargo e à competência de um ou mais Conselheiros Gerais 
são tomadas pelos Superior Geral com o consentimento de seus Conselheiros. 
 
7.35. Normas de procedimento nas reuniões do Generalado: 
 
a) o Superior Geral, com os Conselheiros, prepara a Agenda, convoca e dirige as reuniões; 
 
b) para que haja “quorum”, é necessária a presença de três membros. Para a aceitação de uma 

moção, caso não seja especificado de outra maneira, basta a maioria simples. Em caso de 
empate, o Superior Geral pode desempatar ou adiar a decisão até que se tenha debatido ou es-
tudado a fundo a questão. 

 
7.36. O Generalado deve tomar uma posição quanto aos Estatutos Provinciais ou mudanças nos 
mesmos, dentro de três meses depois de lhe terem sido submetidos. Se o Generalado não aprovar 
os Estatutos, pode propor emendas à Província. Se as emendas forem aceitas, os Estatutos pas-
sam a vigorar imediatamente. Caso contrário, a Província tem o direito de apelar para o Capítulo 
Geral. Os artigos questionados ficam suspensos até a sua aprovação. O mesmo vale para as Or-
denações Provinciais. 
 
7.37. O Superior Geral, com o voto deliberativo de seu Conselho: 
 
a) aprova as Ordenações dos Capítulos Provinciais; 
 
b) aprova os Programas de Formação Inicial das Províncias; 
 
c) especifica e determina o trabalho daqueles que são escolhidos para assessorar o Generalado; 
 
d) faz ou rescinde contratos em nome da Sociedade; 
 
e) decide, após consulta às Províncias envolvidas, sobre a extensão, delimitação ou supressão 

de trabalhos individuais que envolvem diversas Províncias; 
 
f) concede às Províncias, por tempo delimitado, dispensa de determinadas normas da Socieda-

de, de acordo com o art. 805; 
 
g) prepara o plano a longo prazo, a ser submetido à aprovação do Capítulo Geral; 
 
h) prepara, juntamente com a Comissão Internacional de Finanças, o Plano Bienal de operações 

financeiras a ser submetido à aprovação do Capítulo ou do Sínodo Geral; 
 
i) decide, após consulta, sobre a mudança de estado jurídico de uma Província ou Pró-

Província; 
 
j) decide sobre gastos extraordinários da administração geral de 10.000 a 100.000 dólares; 
 
k) dá aprovação para a supressão de Comunidades pelas Províncias; 
 
l) aprova a mudança nas atividades apostólicas de uma Província; 
 
m) nomeia oficiais não eleitos pelo Capítulo Geral; 
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n) estabelece, transfere ou suprime uma Casa de Noviciado; 
 
o) decide, após consulta ao Sínodo Geral e com a recomendação da Comissão Internacional de 

Finanças, sobre a contração de dívidas pelo Generalado ou pelas Províncias superiores a 
250.000 Euros. Tal decisão requer uma maioria de dois terços de todos os membros do Gene-
ralado; 

 
p) preenche os cargos vagos de Conselheiros Gerais, do Tesoureiro Geral ou de membros da 

Comissão Internacional de Finanças; 
 
q) aceita a renúncia ou depõe membros da Comissão Internacional de Finanças; 
 
r) decide sobre assuntos importantes relacionados com o bem comum de toda a Sociedade. 
 
7.38. Para que se efetive a renúncia de um Superior Provincial é necessário que seja aceita pelo 
Superior Geral, com o voto deliberativo de seu Conselho. A Província, logo que recebe esta acei-
tação, começa a aplicar imediatamente as normas para o preenchimento do cargo. 
 
7.39. Por razões sérias, o Generalado pode afastar um Superior Provincial de seu cargo. Neste 
caso adota-se o seguimento procedimento: 
 
a) o Superior Provincial deve ser informado sobre todas as razões. Ele tem o direito de respon-

der às acusações ou às razões dadas, antes de ser removido do cargo. Esta remoção é feita pe-
lo Superior Geral, com o voto deliberativo de seu Conselho; 

 
b) se a iniciativa vem da Província, o Generalado recebe a acusação formal, por escrito, com as 

razões, assinada pela maioria dos Conselheiros ou pela maioria dos membros de um Capítulo 
Provincial. Seguem-se, então, as prescrições do artigo 7.40a. 

 
7.40. Sendo necessário ou oportuno demitir um membro de Profissão Religiosa Definitiva, ob-
serve-se as determinações dos cânones 694-700 relativas à causas, processos e defesa; 
 
7.41. Para examinar casos de apelação de uma Província ou de um membro, o Generalado obser-
va o seguinte modo de proceder: 
 
a) ambas as partes em questão podem apelar para o Generalado, de acordo com os Estatutos 

Provinciais; 
 
b) se a apelação não seguir as normas ou as instâncias jurídicas da Província, ela é devolvida a 

quem fez a apelação; 
 
c) quando a apelação é feita de modo adequado, todos os autos referentes à mesma, contendo as 

acusações contra o membro e a sua defesa, são enviados ao Generalado; 
 
d) o Generalado pode confirmar a decisão da autoridade Provincial, sem dar continuidade ao 

processo, mas deve justificar seu modo de agir. Se a apelação é rejeitada, o membro pode re-
correr à Santa Sé, dentro de 30 dias; 

 
e) se o Generalado decide dar continuidade ao caso, tanto a autoridade Provincial quanto o 

membro podem apresentar novo material. 
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SUPERIOR GERAL 
 
7.42. As funções específicas do Superior Geral são: 
 
a) providenciar a execução das Ordenações e Diretrizes do Capítulo Geral; 
 
b) promulgar diretrizes executivas necessárias para o cumprimento das funções de cada Conse-

lheiro Geral, dos Oficiais e das Comissões Internacionais. Ele também pode promulgar Dire-
trizes ou Recomendações às Províncias, de acordo com as norma de governo em nossas Re-
gras; 

 
c) coordenar Projetos e Programas Internacionais, bem como providenciar ou implementar Con-

tratos Interprovinciais; 
 
d) recomendar aos Conselheiros Gerais e ou ao Sínodo Geral mudanças nos cargos de Oficiais, 

Auxiliares e Comissões Internacionais. 
 
7.43. Quando o Superior Geral apresenta decisões ou emite comunicações oficiais, deve observar 
o seguinte modo de procedimento: 
 
a) para sua validade, elas devem ser assinadas pelos Superior Geral e pelo Secretário Geral ou 

seu substituto; 
 
b) deve mencionar o princípio jurídico ou a norma escrita na qual se fundamentam e a razão de 

ser de sua promulgação; 
 
c) deve estabelecer também a data em que entram em vigor e, se for o caso, indicar as possibili-

dades de apelação. 
 
7.44. Modo de proceder para a Visita Canônica: 
 
a) o Visitador, ordinariamente, informa a Província sobre a sua visita seis meses antes. A Pro-

víncia comunica a visita aos membros e Comunidades e prepara um Roteiro para o Visitador; 
 
b) se necessário, o Visitador pode fazer-se acompanhar de Intérprete, Secretário e de Peritos 

indicados pelo Generalado. A Província providencia outro pessoal que seja necessário para o 
êxito da visita; 

 
c) antes da visita, a Província é levada a fazer uma auto-análise de sua vida de Comunidade e de 

suas atividades apostólicas, baseada numa série de critérios de avaliação publicados pelo Ge-
neralado. Tais critérios são colocados para julgar até que ponto a Província satisfaz as exi-
gências das Constituições e do Diretório Geral, bem como das Ordenações do Capítulo Ge-
ral, dos Estatutos e Ordenações da própria Província; 

 
d) um mês antes da visita, deve ser enviado ao Generalado um relatório dessa auto-análise. De-

pois de sua chegada, o Visitador se reúne com o Superior Provincial e seu Conselho e visita 
as Sedes das Comunidades Salvatorianas para verificar o resultado da autoanálise, e trata de 
outros assuntos que sejam oportunos; 
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e) antes de fazer o seu relatório, o Visitador deve ouvir atentamente o Superior Provincial e seu 
Conselho, bem como todas as partes envolvidas nas situações conflitantes que lhe forem 
apresentadas; 

 
f) o Visitador apresenta um relatório ao Superior Provincial e seu Conselho e ao Generalado, 

dando suas impressões sobre a situação da Província, os seus problemas, sobre o êxito de 
seus programas e de suas atividades apostólicas, sua fidelidade às Regras da Sociedade, etc; 

 
g) todas as diretrizes resultantes da visita são feitas pelo Superior Geral depois de ouvir o pare-

cer do Conselho Geral e do Provincialado da respectiva Província. 
 

 
OFICIAIS E COMISSÕES 

 
TESOUREIRO GERAL 
 
7.45. O Tesoureiro Geral é eleito pelo Capítulo Geral da mesma maneira que os Conselheiros 
gerais. Ele deve ser consultado quando o Generalado analisa assuntos de finanças. Suas tarefas 
estão especificadas nas Regras. Ele deve também: 
 
a) preparar o Plano Bienal para o Generalado, adaptando-o de ano para ano; 
 
b) manter o Registro das Contas das Províncias. 
 

 
SECRETÁRIO GERAL DAS MISSÕES 
 
7.46. O Secretário Geral das Missões é responsável pelos assuntos que envolvem as Unidades 
Administrativas Missionárias. Se ele não for membro do Generalado, deverá ser chamado em 
todas as reuniões em que se trata da questão missionária. Ele promove o interesse pelas nossas 
Unidades Administrativas Missionárias, requisita pessoal para elas, através do Superior Geral, e 
supervisiona a preparação dos Missionários. Colabora com os Coordenadores Provinciais das 
Missões e fomenta o relacionamento com Organizações Eclesiásticas, Particulares e Públicas. 
 
7.47. Os Superiores das Unidades Missionárias submetem seus orçamentos para o ano seguinte 
ao Secretário Geral das Missões o mais tardar até o dia 15 de dezembro. O Secretário Geral das 
Missões submete estes orçamentos ao Encontro Anual dos Diretores da Procura das Missões, a 
qual ele convoca, organiza e preside. Este encontro acontece antes do final de fevereiro e fixa o 
montante da contribuição com que as Procuras das Missões podem contribuir para estes orça-
mentos. O Secretário Geral das Missões submete então os resultados deste encontro ao Genera-
lado para sua aprovação, que deve ser concedida o mais tardar até o dia 31 de março. 
O Generalado, depois de consultar os Diretores das Procuras Missionárias, decide a que Unidade 
as procuras devem assistir financeiramente. Se os Diretores das Procuras das Missões não conse-
guirem cobrir todos os orçamentos propostos pelas Unidades Missionárias, o Generalado busca 
meios para suprir o que resta. 
Os Superiores das Unidades Missionárias submetem o Balanço de sua Unidade ao Secretário 
Geral das Missões. Os Diretores das Procuras das Missões submetem um Relatório Anual sobre 
a Procura da Missão de sua Província ao Secretário Geral das Missões. O Secretário Geral das 
Missões submete todos os documentos financeiros das Unidades Missionárias à Comissão Inter-
nacional de Finanças para informação. 
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SECRETÁRIO GERAL 
 
7.48.  O Secretário Geral faz as Atas das reuniões do Generalado, registrando-as oficialmente, e 
contra-assina todos os documentos oficiais do Generalado. Ele coordena: 
 
a) o trabalho do pessoal da Secretaria do Generalado; 
 
b) a publicação de material do Generalado, incluindo a publicação dos Annales ao menos uma 

vez por ano, contendo as comunicações e os relatórios oficiais do Generalado e outros artigos 
de interesse geral da Sociedade; 

 
c) a publicação regular de um Boletim de informações (Informationes); 
 
d) a tradução de relatórios e prescrições; 
 
e) a troca interprovincial de informações; 
 
f) a preparação de informações sobre a Sociedade para os responsáveis pelas relações públicas 

das Províncias. 
 
7.49. Em sua função de Secretário Geral, recebe ajuda de um competente Arquivista e de outros 
auxiliares capacitados, caso seja necessário. 
 
7.50. O Arquivista Geral coleta, organiza e preserva nos Arquivos Gerais o material histórico da 
Sociedade, tornando-o acessível para o estudo, de acordo com as normas dos Arquivos da Socie-
dade. Ele promove e coordena a cooperação dos Arquivistas das Províncias, de tal forma que os 
Arquivos estejam bem organizados e guardados para o bem de toda a Sociedade. 
Três cópias de todas as publicações feitas pelos membros e de todo o material publicado em re-
lação à Sociedade devem ser enviadas ao Arquivista Geral. Os Estatutos Provinciais devem con-
ter normas específicas a respeito. 
 

 
AUXILIARES DO GENERALADO 
 
7.51. O Superior Geral usa os seguintes procedimentos para recrutar pessoal auxiliar para o Ge-
neralado: 
 
a) informa os Superiores Provinciais sobre as necessidades do Generalado, pedindo membros 

qualificados; 
 
b) se o membro for trabalhar para o Generalado, é assinado um Contrato entre o Superior Geral, 

o Superior Provincial e o próprio membro. Este Contrato deve conter a descrição da função, 
sua situação jurídica na Comunidade, a duração do serviço e as cláusulas para o término do 
contrato; 

 
c) se o Superior Geral não encontrar pessoal suficiente e qualificado para as funções, o Genera-

lado pode contratar outras pessoas. 
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COMISSÕES INTERNACIONAIS DA SOCIEDADE 
 
7.52. O Capítulo Geral pode, através de Ordenações, criar Comissões necessárias para o trabalho 
do Generalado. Em preparação para o próximo Capítulo Geral, o Generalado apresenta uma ava-
liação sobre a eficiência de cada Comissão. 
 
7.53. O Presidente das Comissões Internacionais é nomeado pelo Generalado. Membros do Ge-
neralado podem ser Presidentes dessas Comissões. 
 
7.54.  Todas as despesas relativas às Comissões Internacionais são incluídas no orçamento do 
Generalado. 
 
7.55. A Comissão Internacional de Finanças é um órgão permanente da Sociedade, composto por 
três membros eleitos pelo Capítulo Geral, de acordo com as seguintes normas: 
 
a) o novo Generalado, depois de consultar os Superiores Provinciais apresenta candidatos para a 

Comissão. O Capítulo Geral os elege da mesma maneira que os Conselheiros Gerais. 
 
b) quando vagar um posto na Comissão Internacional de Finanças, o Superior Geral nomeia um 

novo membro, com o voto deliberativo de todos os Conselheiros. 
 
7.56. A Comissão Internacional de Finanças tem as seguintes competências: 
 
a) assessorar o Generalado em todos os assuntos financeiros de importância; 
 
b) fazer recomendações ao Generalado para qualquer transação da administração extraordinária 

que envolva uma soma superior a 250.000 Euros. 
 
c) fazer recomendações ao Generalado para a contração, para o Generalado ou para as Provín-

cias, de uma dívida superior a 250.000 Euros. 
 
d) examinar os Orçamentos das Missões, levando-os ao conhecimento do Generalado, do Síno-

do Geral e do Capítulo Geral; 
 
e) examinar o Relatório Financeiro Anual do Generalado e das Províncias, levando-os ao co-

nhecimento do Generalado, do Sínodo Geral e do Capítulo Geral; 
 
f) tomar as seguintes iniciativas, quando percebe que uma  Província se encontra em dificulda-

des financeiras ou está envolvida em questões financeiras duvidosas: 
 

- a Comissão Internacional de Finanças faz Recomendações ao Generalado; 
 

- depois que o Superior Geral, com o voto deliberativo do seu Conselho, tiver aprovado es-
sas Recomendações, o Tesoureiro Geral comunica-as à Província; 

 
- é enviado ao Sínodo Geral ou ao Capítulo Geral um relatório sobre a situação, incluindo 

as respostas da Província às Recomendações feitas; 
 
g) recomendar soluções ao Generalado, se ela julgar que o Generalado passa dificuldades finan-

ceiras, informando, se necessário, o Sínodo Geral; 
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h) examinar anualmente o Plano Bienal do Generalado e calcular as contribuições das várias 
Províncias para a manutenção do Generalado para o próximo ano fiscal. 

 
 

RESIDÊNCIA DO GENERALADO 
 
7.57. Todos os membros do Generalado residem na Sede Internacional da Sociedade em Roma 
ou nos arredores. Esta Casa pode servir também de Estudantado Internacional. 
 
7.58. Uma vez que essa Casa não pertence a nenhuma Província, a Comunidade, segundo as 
normas do Diretório Geral, tem o direito de elaborar normas particulares para seu estilo de vida e 
participar nas eleições do Governo da Casa. 
 
7.59. A instância de apelação para a Comunidade da Casa do Generalado é constituída pelos 
membros do Generalado. Se um ou mais membros do Generalado estiverem envolvidos na ape-
lação, eles não têm voz ativa neste caso. 

 
 

PROVÍNCIAS, PRÓ-PROVÍNCIAS E VICARIATOS 
 
7.60. Ordinariamente cada Província está estabelecida numa área específica. Ela pode também 
ter Comunidades fora da área, mediante autorização de outras Províncias eventualmente envol-
vidas no caso. Em conformidade com a Lei Comum e própria, uma Província tem o direito de: 
 
a) determinar sua própria forma de Governo; 
 
b) incorporar membros da Província e, portanto, na Sociedade; 
 
c) dirigir sua Vida de Comunidade, suas atividades apostólicas e sua formação; 
 
d) fundar ou suprimir Comunidades, após entendimento com o Generalado; 
 
e) tratar de qualquer outro assunto a ela confiado pelas nossas Regras ou pelas Ordenações do 

Capítulo Geral. 
 

7.61. A Pró-Província tem o direito de determinar, em conformidade com a Lei Comum e pró-
pria sua própria forma de governo, incorporar membros na Pró-Província e dirigir a vida de suas 
Comunidades. O Generalado tem uma atenção especial em promover o desenvolvimento da Pró-
Província, sobretudo nas áreas de Recrutamento, Formação e Apostolado. A Pró-Província funda 
ou suprime Comunidades com o consentimento do Generalado. 

 
7.62. O Vicariato está sob os cuidados do Generalado e possui sua própria forma de governo; 
incorpora membros à Sociedade e dirige sua Vida de Comunidade de acordo com os Estatutos do 
Vicariato.  
a. A relação do Superior Geral com um Vicariato é análoga a de um Superior Provincial com sua 
Província. O Superior Geral tem a faculdade de delegar a um determinado Superior de um Vica-
riato as competências administrativas especificas de um Superior Provincial as quais o Superior 
Geral julgar apropriadas à pessoa, ao lugar e ao tempo. 
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b.  As dívidas contraídas, a venda ou compra de propriedades ou qualquer outra transação finan-
ceira que supere 25.000 Euros, deve ser aprovada pelo Superior Geral com o consentimento de 
seu Conselho. 
- Um membro do Conselho Geral, se possível aquele que é o contato pessoal com o Vicariato, 
participa do Capítulo do Vicariato. 

 
7.63. A região é uma seção geográfica de uma Província, sujeita aos Estatutos dessa Província e 
erigida por um contrato feito com a mesma. Os direitos e deveres de uma região estão especifi-
cados no contrato, o qual se torna parte integrante dos Estatutos Provinciais. 

 
7.64. O Superior Provincial apresenta anualmente ao Generalado um relatório sobre a situação de 
sua Província e providencia qualquer outra informação que seja pedida pelo Generalado. Promo-
ve o bem-estar da Sociedade, pelo favorecimento de diretrizes, da cooperação e de projetos in-
terprovinciais quando necessário ou desejável. 

 
7.65. As Províncias apresentam, quanto antes, as Atas e as decisões oficiais do Capítulo, Assem-
bléia ou Sínodo Provincial ao Secretário Geral. As Atas das reuniões do Conselho das Unidades, 
ou ao menos uma síntese das mesmas, também devem ser enviadas ao Generalado. 

 
7.66. Sob a direção ou com a colaboração do Superior Geral, os Superiores Provinciais do mes-
mo meio cultural ou geográfico podem procurar coordenar em conjunto seu pessoal, suas ativi-
dades e seus recursos financeiros, se este esforço conjunto resulta em benefícios para eles mes-
mos e para a Sociedade. 

 
7.67. Sempre que parecer útil, o pessoal ligado à Administração e às Comissões de várias Pro-
víncias se reúnem para trocar informações e, assim, promover a colaboração mútua. 

 
7.68. As Províncias, por si mesmas ou a pedido do Superior Geral, podem transferir membros de 
uma Província para outra, por um período definido de tempo ou definitivamente . Neste caso, 
observem-se as seguintes normas: 
 
a) o confrade a ser transferido e ambos os Superiores Provinciais devem ser ouvidos; 
 
b) deve ser firmado um Contrato que especifique a duração da transferência, o trabalho a ser 

feito, bem como as cláusulas sobre o término do Contrato e outros dados referentes ao caso; 
 
c) para que um membro possa ser transferido definitivamente para outra Província é necessário 

que o mesmo haja trabalhado durante um tempo razoável na Província que o recebe; 
 
d) requer-se para isso o voto deliberativo dos dois Conselhos Provinciais. O membro em ques-

tão e os Superiores Provinciais assinam o Contrato. Todas as partes interessadas recebem 
uma cópia do mesmo e uma cópia é enviada ao Generalado 

 
7.69. Os Estatutos Provinciais especificam a autoridade competente para tratar das mudanças 
necessárias e/ou exigidas pelo Generalado nos Estatutos Provinciais e Ordenações, no intervalo 
entre dois Capítulos Provinciais. 

 
7.70. Os Estatutos Provinciais devem conter normas para assegurar que os Planos e as Diretrizes 
estabelecidos pela Sociedade Internacional, sejam apoiados através da criação de cargos e de 
programas e pela ajuda em pessoal e em meios financeiros necessários à sua implementação. 
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ADMINISTRAÇÃO DOS BENS MATERIAIS 
 
7.71. Dinheiro e bens a nós doados podem ser usados somente de acordo com a vontade do doa-
dor. Se tal dinheiro não for dado para nosso próprio uso, como, por exemplo, dinheiro dado às 
missões, deve ser administrado separadamente. 
 
7.72. Todos os valores monetários de nossas Comunidades devem ser registrados nos Livros 
Oficiais de Contabilidade e guardados na Caixa Comum 

 
7.73. Os Superiores e Tesoureiros Locais consultam a Comunidade e respeitam as decisões da 
mesma quando se tratar de despesas extraordinárias. Em tais casos, tenha-se também presente a 
situação financeira da Província e da Sociedade como um todo. Os Estatutos Provinciais contêm 
normas mais detalhadas. 

 
7.74. Os membros encarregados de administrar os bens materiais devem fazê-lo como um servi-
ço à Comunidade e apresentar periodicamente relatórios detalhados, de acordo com as Regras. 
Ordinariamente, os cargos de Superior e de Tesoureiro não são acumulados. Os Estatutos Pro-
vinciais contêm mais detalhes a respeito. 

 
7.75. Os Estatutos Provinciais determinam até que ponto as Comunidades e os membros que 
vivem sós podem dispor dos bens materiais para si e como devem prestar contas à Província. 
 
 7.76 – Cada Unidade possui uma Comissão de Finanças, eleita pelo Capítulo da Unidade, cujos 
membros não fazem parte do Conselho da Unidade. O Tesoureiro provincial participa da Comis-
são como membro da mesma sem direito a voto. Os Estatutos das Unidades especificam as res-
ponsabilidades da Comissão. 

 
7.77. A administração financeira de todas as nossas atividades apostólicas, inclusive daquelas 
que são assumidas por uma Comunidade como tal, na medida do possível deve ser separada da 
administração dos bens da Comunidade, para que as implicações financeiras de nossas atividades 
apostólicas possam ser melhor constatadas e nossa atitude em relação à pobreza melhor avaliada. 
 
7.78. Cabe aos tesoureiros: 
 
a) guardar em Arquivos todo material de Contratos e os Documentos Fiscais; 
 
b) manter um inventário atualizado e uma avaliação de todos os bens Móveis e Imóveis; 
 
c) manter um Registro especial das intenções de Missas, inclusive do número de intenções re-

cebidas, as intenções, o estipêndio e o cumprimento do compromisso assumido. Ele é contro-
lado regularmente pelo Superior ou por seu Delegado; 

 
d) elencar todas as obrigações assumidas com doações, juntamente com as respectivas notas e o 

eventual desempenho da obrigação; 
 
e) fazer um Balancete Mensal e um Balanço Anual; 
 
f) preparar um Orçamento Anual; 
 
g)  obter um Relatório Financeiro Anual preparado por um Contabilista Público. 

 

 24 



7.79. Os Relatórios Financeiros das Províncias e do Tesoureiro Geral são encaminhados da se-
guinte forma: 
 
a) enviar um Relatório Financeiro ao Tesoureiro Geral no período de nove meses após o térmi-

no do ano fiscal da Província; caso isto não seja possível, deverá ser enviada uma explicação 
ao Tesoureiro Geral; 

b) os Relatórios Financeiros das Províncias são devidamente conferidos pelo Tesoureiro Geral. 
Este, sendo necessário, pede os devidos esclarecimentos e apresenta esses relatórios, junta-
mente com o do Generalado, convertidos numa moeda comum, ao Generalado e à Comissão 
Internacional de Finanças para apreciação; 

 
c) o Tesoureiro Geral submete o Balanço Global, juntamente com o relatório da Comissão de 

Finanças, à próxima sessão do Sínodo Geral ou ao Capítulo Geral. 
 
7.80. O Tesoureiro Geral tem o direito de inspecionar a Administração Financeira das Províncias 
e das casas diretamente dependentes do Generalado. Qualquer recomendação que ele fizer em 
razão desta inspeção, deve ser submetida à aprovação do Generalado. Deve, contudo, informar o 
Superior Provincial e o Tesoureiro a respeito das recomendações, antes de apresentá-las ao Ge-
neralado. 
 
7.81.  São atos da administração extraordinária: 
 
a) a compra e a venda de Bens Imóveis, de Construções e de outros objetos de valor; 
 
b) a aquisição de equipamentos técnicos de longa duração, a não ser que se trate de simples re-

posição; 
 
c) a reforma ou a ampliação de Construções existentes; 
 
d) a Hipoteca de Bens ou Débitos Contratuais; 
 
e) a mudança de finalidade de um bem imóvel, por exemplo, arrendando-o ou alugando-o a 

terceiros; 
 
f) a aceitação de Fiança, Curadoria e Doações com Cláusulas onerosas. 
 
7.82. As transações financeiras da administração extraordinária obedecem às seguintes normas: 
 
a) os Estatutos Provinciais determinam o montante para o qual uma Comunidade local necessita 

da aprovação da Província; 
 
b) a Província ou o Generalado podem fazer transações financeiras, por sua própria conta, até 

250.000 Euros. Para uma quantia superior a 250.000 Euros requer-se a aprovação do Genera-
lado, com a recomendação da Comissão Internacional de Finanças; 

 
c) é preciso o consentimento de dois terços do Generalado para que o Generalado ou uma Pro-

víncia possam assumir uma dívida superior a 250.000 Euros. Antes de tomar essa decisão, o 
Generalado consulta os membros do Sínodo Geral e recebe as recomendações da Comissão 
Internacional de Finanças; 
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d) deve-se, no entanto, ter todo cuidado em não onerar outro nível administrativo; 
 
e) o Generalado e as Províncias devem observar as prescrições da Santa Sé sobre os limites 

estabelecidos, para cada País, para os quais se necessita permissão especial da mesma. 
 

7.83 – As Províncias são incentivadas a fazer sua contribuição ao Generalado, na medida do pos-
sível, após o dia primeiro de Janeiro. Todavia, ao menos a metade da contribuição deverá ser 
paga até o final de Maio e o restante deve ser quitado até o final de Setembro. Caso alguma Pro-
víncia não possa cumprir estes prazos, o Tesoureiro da Província deve escrever uma Carta de 
explicação ao Tesoureiro Geral. 

7.84 – Se se vendem propriedades que tenham sido compradas e construídas com fundos da So-
ciedade Internacional, deve-se devolver o dinheiro ao Generalado na proporção ao montante com 
o qual a Sociedade Internacional contribuiu em relação ao custo total. As quantias da contribui-
ção original por parte da Sociedade internacional devem constar no Balanço da Província a fim 
de ser comprovada sua existência no futuro. O dinheiro que é devolvido ao Generalado pela ven-
da de uma propriedade numa região que, em sua origem, era região de missão, será investido 
novamente em favor das Missões. 

7.85 – Uma Província deve destinar ao menos 20% do dinheiro procedente da venda de proprie-
dades para as Missões Salvatorianas ou para as novas fundações. Estes fundos são administrados 
pelo Generalado. Exclui-se desta norma a propriedade vendida como parte da transferência de 
investimentos ou vendida a fim de que os recursos sejam transferidos para outros apostolados. 

7.86 – Todas as Províncias destinam, no mínimo, 1% de suas entradas brutas para as Obras Mis-
sionárias Salvatorianas através da respectiva procura das Missões, como uma expressão de soli-
dariedade, de corresponsabilidade e de vivência da pobreza. Além disso, contribuem com outro 
1% de suas entradas brutas para aumentar o Fundo Internacional de Formação. O cumprimento 
dessas obrigações deve estar refletido no Relatório Anual da Província, utilizando-se os formulá-
rios preparados pelo Tesoureiro Geral. 

FUNDOS DO GENERALADO 

7.87 – O Generalado mantém um fundo restrito de 250.000 euros. Os juros decorrentes deste 
fundo poderão ser usados seja para gastos correntes do Generalado ou seja para aumentar este 
mesmo fundo. Antes de se poder utilizar este fundo, requer-se a recomendação da Comissão In-
ternacional de Finanças. 

7.88 – O Fundo de Solidariedade existe para ajudar as Províncias que têm necessidade de ajuda 
financeira ou para levar a cabo projetos necessários. 

a. Cada ano se transferirá para o Fundo de Solidariedade uma porcentagem das entradas 
brutas proveniente das Províncias. Esta porcentagem poderá ser modificada pelo Sínodo 
ou pelo Capítulo Geral.  

b. Os pedidos de ajuda financeira provenientes do Fundo de Solidariedade, são apresentados 
ao Generalado pelo Tesoureiro Geral. O Generalado revisa cuidadosamente a petição e a 
apresenta, com a revisão feita, à Comissão Internacional de Finanças, para sua recomen-
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dação. Somente após a recomendação da Comissão Internacional de Finanças o Genera-
lado poderá dar a aprovação final ao projeto e determinar o montante da soma que será 
destinada. 

c. Se a soma solicitada para o projeto superar a soma disponível no Fundo de Solidariedade, 
o Generalado poderá solicitar ajuda às Províncias. O Generalado poderá dar sua aprova-
ção após ter recebido das Províncias o montante de sua doação específica. 

 
7.89 – O Fundo para Projetos é uma unidade Contábil separada, usada pelo Generalado para cus-
tear projetos maiores ou gastos extraordinários. O motivo principal para esta unidade Contábil é 
o de manter estes gastos separados da Administração Geral da Sociedade e da Casa Mãe. Todas 
as entradas dos alugueis do Hotel, das Lojas, etc, serão destinadas ao Fundo para Projetos. 

7.90 - O Fundo de Formação é um fundo de dotação para apoiar os Programas de Formação da 
Sociedade. 

a) O Fundo de Formação cobre somente os custos de Formação Inicial das novas Unidades e das 
Unidades em desenvolvimento que as Procuras das Missões e as Unidades Administrativas Mis-
sionárias não conseguem cobrir. 

b) Normalmente concedem-se subvenções para os Programas de Formação das Unidades novas 
da Sociedade ou para aquelas que estão em desenvolvimento, a não ser que sejam economica-
mente auto-suficientes. No entanto, o Generalado pode decidir oferecer subvenções com o obje-
tivo de Formação para outras Unidades que o necessitem; isto porém, somente em necessidades 
extremas. 

c) O Generalado, com a recomendação da Comissão Internacional de Finanças e do Tesoureiro 
Geral, determina o investimento dos bens (isto é, como se deve investir o capital principal). A 
Comissão Internacional de Finanças e o Tesoureiro Geral aconselharão o Generalado onde se 
deve investir o dinheiro. As doações anuais não devem ultrapassar 5% da média do valor do 
Fundo. 

d) Se no futuro todos os Programas de Formação se tornarem auto-suficientes,  o Sínodo Geral 
ou o Capítulo Geral poderão redefinir os objetivos deste fundo. 
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CAPÍTULO OITAVO 
 

NOSSAS REGRAS, SUA FINALIDADE, 
OBRIGATORIEDADE E INTERPRETAÇÃO 

 
8.1. A Língua Oficial das Constituições e do Diretório Geral é o Inglês. 

 
8.2. O Generalado aprova as traduções do texto oficial.  
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