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ESTATUTO 
E DIRETÓRIO 

DO INSTITUTO SANTA FAMÍLIA 
Fundado pelo Bem-aventurado Pe. TIAGO ALBERIONE 

INSTITUTO PAULINO 
Uso manuscrito 

 
APRESENTAÇÃO 

 
Neste ano de 1993. São José ofereceu um dom insigne ao Instituto 

«Santa Família», agregado à Sociedade de São Paulo. No dia em que a 
comunidade cristã celebrava o Esposo da Virgem Maria, a Santa Sé, através 
da Congregação para os Institutos de Vida Consagrada e as Sociedades de 
Vida Apostólica, aprovou definitivamente o Estatuto para os membros do dito 
Instituto na sua nova redação. 

Nesta aprovação por parte do Dicastério Pontifício, podemos sublinhar 
duas coisas: em primeiro lugar, que a experiência por dez anos e particular da 
primeira aprovação «ad experimentum» foi julgada positivamente pela 
Autoridade da Igreja; em segundo lugar (e isto é o mais importante), que os 
princípios e as normas contidos no Estatuto são válidos e capazes de conduzir 
os membros à perfeição da caridade, que é a finalidade de todos os Institutos e 
Sociedades de Vida apostólica. Isto deve constituir um estímulo para aumentar 
o fervor de todos os que pertencem já ao Instituto Santa Família, e para 
intensificar o trabalho afim de que outros cônjuges, desejosos de perfeição, se 
associem a eles. 

Se confrontarmos o atual Estatuto com o precedente, notaremos que, 
embora a substância permaneça intata, foram introduzidas nele bastantes 
modificações. Estas, por um lado, tornaram-se necessárias para harmonizar as 
normas com o novo Código de Direito Canônico, promulgado em 1983; por 
outro lado, para conferir maior organização e maior conteúdo espiritual a 
todo o conjunto. 

A medida que passam os anos, mais descobrimos o aspecto profético da 
intuição do Pe. Alberione. Ele estava bem consciente de que a família, unida 
pelo Sacramento do Matrimônio, constitui a «primeira e vital célula da 
sociedade» (AA 11) e da Igreja. Teve a prova de que é no âmbito familiar que 
se formam as novas gerações, não só de cidadãos e de cristãos, mas também 
de apóstolos e de Santos. E sublinhou que não foi sem motivo que o Filho de 
Deus quis nascer, crescer e trabalhar no seio de uma família, para a santificar 
em todos os seus aspectos. 

A necessidade de trabalhar para que este ideal se realize em toda a 
parte podemos compreendê-la sobretudo hoje, quando assistimos à 
mobilização de múltiplas forças contrárias à família, as quais tentam minar-
lhe a estabilidade e ofuscar-lhe a missão. 
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Os cônjuges sairão vencedores se souberem ancorar solidamente a sua 
convivência na doutrina de Cristo e souberem permanecer junto dele, tirando 
proveito de todo o capital de graça assegurado pelo Sacramento do seu Amor. 
Era este precisamente o objetivo que o Pe. Alberione se propunha, quando 
pensava no Instituto Santa Família e imaginava também para pessoas casadas 
a possibilidade de uma consagração mediante os votos, que alargasse e 
enriquecesse a consagração batismal. 

Agora, o Estatuto é confiado a todos os membros. Não penso que seja 
preciso alertar para o perigo de se ficar ligado apenas à sua formulação 
verbal. Através de uma leitura atenta e da meditação do texto, deve saber-se 
extrair de cada artigo o espírito que o anima, as razões que o sugeriram e a 
finalidade profunda para que ele tende, e tentar observá-las com generosidade. 
Só assim o novo Estatuto não constituirá um peso difícil nem letra morta, mas 
transformar-se-á em estímulo de crescimento, em fonte de vida. 

É o desejo que formulo para todos os membros do Instituto Santa 
Família, que confio à intercessão de Nossa Senhora e de São José, com a 
bênção de Cristo Ressuscitado. 

 
Roma, Solenidade da Ressurreição do Senhor, 1993. 

PADRE SÍLVIO PIGNOTTI 
Superior Geral SSP 

 

 
CONGREGAÇÃO 

PARA OS INSTITUTOS DE VIDA CONSAGRADA 
E SOCIEDADES DE VIDA APOSTÓLICA 

Prot. n. A. 77-1/81 
 

DECRETO 
 

O Venerável Pe. Tiago Alberione, movido pelo desejo de promover o bem espiritual e 
a santificação das famílias cristãs, fundou, em 1963, o Instituto denominado «Santa Família», 
para os cônjuges que desejam empenhar-se por alcançar no matrimônio a perfeição 
evangélica mediante os votos conjugais de castidade, pobreza e obediência. 

Em 19 de Junho de 1982, a Santa Sé, ao declarar o Instituto obra própria da 
Sociedade de São Paulo e a ela agregado, aprovou o Estatuto «ad experimentum» durante dez 
anos. 

Terminado positivamente o período de experiência, o Superior Geral da Sociedade de 
São Paulo apresentou à Sé Apostólica um novo Estatuto do citado Instituto, pedindo 
humildemente a sua aprovação definitiva. 

Esta Congregação para o Instituto de Vida Consagrada e Sociedades de Vida 
Apostólica, depois de haver examinado atentamente o Estatuto apresentado, aprova-o e 
confirma-o com as modificações introduzidas pelo mesmo Dicastério, em conformidade com 
o exemplar, redigido em língua italiana, que se conserva no seu arquivo. 

Animados pelo exemplo da Santa Família de Nazaré, os membros do Instituto saibam 
compreender cada vez melhor o seu particular chamamento na família, «pequena Igreja 
doméstica», para se tornarem portadores de um autêntico amor conjugal. 
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Dado em Roma, a 19 de Março de 1993, Solenidade de São José, Esposo da Bem-
aventurada Virgem Maria. 

 
CARD. EDUARDO MARTINEZ SOMALO  + FRANCISCO JAVIER ERRAZURIZ OSSA 

Prefeito      Secretário 
 

 
ABREVIATURAS 

 
DOCUMENTOS DOVATICANO II 
 

AA Apostolicam Atuositatem 
AG Ad Gentes 
DV Dei Verbum 
GS Gaudium et Spes 
IM Inter Mirifica 
LG Lumen Gentium 
OT Optatam Totius 
PC Perfectae Caritatis 
SC Sacrosanctum Concilium 
 
DOCUMENTOS DO MAGISTÉRIO 
 

CDC Código de Direito Canônico, Roma 1983 
DC Dominicae Cenae, Carta à Igreja, 24 de fevereiro de 1980 
DetV Dominum et Vivificantem, Encíclica, 18 de maio de 1986 
EC Eucaristia, comunione e comunità, Documento pastoral da Conf. Episcopal Italiana, 
22 de maio de 1983 
EI Ecclesiae Imago. Diretório da Sagrada Congregação dos Bispos, 22 de fevereiro de 
1972 
FC Familiaris Consortio, Exortação Apostólica, 22 de novembro de 1981 
EN Evangelii Nuntiandi, Exortação Apostólica, 8 de dezembro de 1975 
GD Gaudete in Domino, Exortação Apostólica, 9 de maio de 1975 
Lt Ao IV Congresso mundial dos Institutos Seculares, 26 de agosto de 1988, in La 
traccia, n. 7/8, ano IX, agosto-setembro de l988. 
RD Redemptoris Donum, Exortação Apostólica, 25 de março de 1984 
RF Ratio Fundamentalis I. S., 6 de janeiro de 1970 
RH Redemptor Hominis, Encíclica, 4 de março de 1987 
RM Redemptoris Mater, Encíclica, 27 de março de 1987 
RP A reconciliação e a penitência na missão da Igreja, para a IV Assembléia Geral dos 
Bispos, 25 de janeiro de 1983 
SP Solemnis Professio Fidei, Paulo VI, 30 de junho de 1968 
SRS Sollecitudo rei socialis. Encíclica, 30 de novembro de 1987 
 
DOCUMENTOS DO FUNDADOR PE.TIAGO ALBERIONE 
 

AD Abundantes Divitiae, Roma, 1985 
CISP Carissimi in San Paolo, Roma, 1971 
DFC Donec formetur Christus in vobis, Roma, 1984 
MCS Meditazioni per consacrate secolari, Roma, 1976 
MRA Maria Regina degli Apostoli, Roma, 1954 
UPS Ut perfectus sit homo Dei, I-IV, 1960-1962 
 
OUTROS DOCUMENTOS 
 

CSSP  Costituzioni Società San Paolo, Roma, 1983 
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Doc. Cap. Documenti Capitolari, Capítulo Geral Especial SSP, 1971 
 

CAPÍTULO PRIMEIRO 
NATUREZA E FINS 

 
«Deus, querendo restaurar todas as coisas em Jesus Cristo, dispôs que Ele iniciasse a sua 
obra apresentando a todas as famílias um modelo e exemplo perfeito na Família de Nazaré. 
Na Santa Família, de fato, os pais, as mães, os filhos encontram divinos ensinamentos de 
paciência. de castidade, de amor filial, de religiosidade. 
Foi assim que Jesus viveu, trabalhou, orou durante muitos anos, e assim a restauração 
começou pela família». 

PE. TIAGO ALBERIONE 
 

l. O Instituto «Santa Família», constituído por cônjuges cristãos, é Obra da 
Sociedade de São Paulo e a ela agregado (cf CDC 312,2; 303; 611,2). A 
condição dos membros é a «secularidade», enquanto eles aspiram à perfeição 
evangélica no mundo segundo o seu estado e exercem o apostolado «operando 
a partir do íntimo das realidades terrenas» (Lt 1067). 
 
2. Os membros, «impelidos pelo Espírito» (PC 1), 
a) para imitar mais profundamente o estilo de vida da Família de Nazaré (cf Lc 
2,39-52 e Mt 2,21-23); 
b) para viver mais integralmente o dom da vida conjugal e assim «santificar a 
comunidade eclesial e o mundo» (FC 55); 
c) para exercer o apostolado mais eficazmente e em toda a parte (cf CISP 
1298), 
 

comprometem-se a alcançar, no Matrimônio, a perfeição evangélica mediante 
os votos de castidade, pobreza e obediência conjugais, ordenando a sua vida 
segundo os princípios do presente Estatuto. 
 
2. l. «Os cônjuges cristãos, em virtude do Sacramento do Matrimônio, com que significam e 
participam o mistério da unidade do amor fecundo entre Cristo e a Igreja, auxiliam-se 
mutuamente para alcançar a santidade» (LG 11). 
 
2.2. A condição dos membros do Instituto «Santa Família» é a «secularidade» (cfr. CISP 
1297) enquanto tendem para a perfeição da caridade no mundo, ao passo que, em sentido 
jurídico, e portanto sem corpo orgânico, o Instituto está agregado à Sociedade de São Paulo e 
é parte integrante da Família Paulina (cf Decreto de aprovação). 
 
2.3. A Sociedade de São Paulo é a Congregação Religiosa «altriz» da Família Paulina, a qual 
é assim formada: 
— Pia Sociedade de São Paulo (padres e irmãos paulinos); 
— Pia Sociedade Filhas de São Paulo; 
— Discípulas do Divino Mestre; 
— Irmãs de Jesus Bom Pastor; 
— Irmãs de N. S.  Rainha dos Apóstolos; 
— Institutos: 
Jesus Sacerdote; 
São Gabriel Arcanjo; 
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Nossa Senhora da Anunciação; 
Santa Família 
— União dos Cooperadores Paulinos. 
 

«Todos os Institutos, considerados no seu conjunto, formam a Família 
Paulina. 
 Todos os Institutos tem uma origem comum. 

Todos os Institutos têm um espirito comum. 
Todos os Institutos têm fins convergentes» (UPS III, 185). 
 

3. Na sua condição secular e no âmbito dos seus compromissos sociais, os 
membros dedicam-se, «para uma evangelização eficaz», à difusão da 
mensagem da salvação, principalmente segundo o apostolado e o espírito da 
Sociedade de São Paulo e das outras Congregações Paulinas, alargando assim 
aos setores mais diversos a ação e o influxo da sua missão específica. 
 
4. Os membros «desenvolverão todas as suas possibilidades cristãs e 
evangélicas» (EN 70), «para que a mensagem divina da Salvação seja 
conhecida e aceite por todos os homens» (AA 3), especialmente no âmbito da 
família, primeiro núcleo educativo da sociedade. 
 
5. Os membros consideram a «Santa Família» de Nazaré como o modelo e o 
exemplo a imitar, e celebram a sua festa litúrgica com particular solenidade. 
Além disso têm uma particular «devoção» para com Jesus Mestre Divino, 
Maria, Rainha dos Apóstolos e São Paulo Apóstolo, «pai, mestre e fundador» 
da Família Paulina (cf AD 2). 
 

CAPÍTULO SEGUNDO 
A VIDA ESPIRITUAL 

 
«A Família Paulina tem uma só espiritualidade: viver integralmente o Evangelho; viver no 
Divino Mestre enquanto ele é Caminho, Verdade e Vida: vivê-lo como o entendeu o seu 
discípulo São Paulo» 

UPS III, 187 
 
6. Os membros do Instituto, querendo alcançar a perfeição evangélica no 
estado conjugal, entendem «corresponder cada vez mais ao amor de Deus» SP 
27), traduzindo na sua vida o ideal de São Paulo: «Para mim, viver é Cristo» 
(Gl 2,20). 
 
6.1. «Para comunicar às famílias a plenitude do mistério de Cristo, os membros vivem e 
operam no Cristo integral (Mestre, Caminho, Verdade e Vida) como o viveu São Paulo, no 
clima de Maria Rainha dos Apóstolos. Nele se alimentam mediante a Palavra e a Eucaristia, 
nele unificam oração, trabalho, apostolado, consagração, levando tudo à síntese vital no 
amor» (Doc. Cap. 382; cf 388 e 408). 
 
6.2. Esta «visão cristocêntrica de São Paulo espelha a finalidade apostólica do Fundador» 
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(CSSP 9), o qual vê em Cristo Mestre, Caminho, Verdade e Vida, aquele que «corresponde a 
todas as expectativas do espírito humano; melhor, ultrapassa-as» (AG 13a). «A devoção a 
Jesus Mestre... leva ao culto perfeito de Deus. O Paulino, quanto mais a vive, tanto mais se 
assemelha ao Divino Modelo, Jesus Cristo» (UPS II, 150). 
 
6.3. Portanto, Jesus Cristo Mestre é o principio e o fim da espiritualidade conjugal e familiar 
dos membros, do seu serviço de amor à família, «pequena Igreja», de toda a sua atividade 
social e apostólica na Igreja. 
 
7. Para realizar na sua vida este ideal, os membros cultivarão em primeiro lugar 
a oração, meio «simples, fácil, obrigatório, adaptado a todos» (MRA 58), 
haurindo das fontes da espiritualidade cristã: a Palavra de Deus, «regra 
suprema da fé da Igreja» (DV 21), e a Liturgia, a qual «robustece as suas forças 
para pregarem Cristo» (SC 2). 
 
7.1. Para isso, em cada dia, os membros: 
a) participarão, na medida do possível, na celebração da Eucaristia: fonte do matrimônio 
cristão, «sacrifício de Cristo e da Igreja, sacrifício dele, que é a cabeça, e nosso sacrifício, 
pois somos o seu povo, tornados "oferta viva" e agradável ao Pai» (EC 12), e «sacramento 
do Corpo e Sangue do Senhor, respeitando a plena dimensão do mistério divino, no qual 
Cristo realmente presente é recebido, e a alma é enchida de graça e lhe é dado o penhor da 
glória futura» (RH 20d); 
b) cultivarão o amor à adoração Eucarística, aprofundando na contemplação «o mistério de 
Cristo de que são mensageiros e testemunhas» (AG 26a). A «adoração quotidiana da 
Eucaristia é uma linfa vital que influi em tudo, comunicando o Espírito também às coisas 
mais comuns» (UPS II, 110);  
c) rezarão com os membros da família, lembrando que «rezando juntamente com os filhos, o 
pai e a mãe, enquanto levam a cumprimento o seu sacerdócio real, penetram em profundidade 
no coração dos filhos» (FC 60); 
d) dedicar-se-ão assiduamente à meditação, «meio utilíssimo de salvação e necessário para a 
santificação» (UPS II, 57). A meditação deve centrar-se, especialmente, no mistério de Cristo, 
celebrado na Liturgia (cf SC 102), e na Bíblia, especialmente no Evangelho, para apreender 
os segredos de Deus e saborear a palavra de vida do Mestre (cf Jo 1,18; 6,68);  
e) pôr-se-ão sob a proteção de Maria, Rainha dos Apóstolos e Mãe da Igreja, com o Santo 
Rosário, que «os Romanos Pontífices não cessam de recomendar como uma espécie de 
compêndio do Evangelho e portanto como um ato de piedade próprio da Igreja» (EI 91). Para 
com Maria «teremos: ilimitada confiança e amor; a devoção mais cordial, expansiva e terna; 
as práticas mais comuns e constantes: o Terço e a recitação do Anjo do Senhor» (DFC 264); 
f) finalmente, não se esquecerão da revisão de vida pessoal, ou exame de consciência, 
«relógio da alma», o qual «deve ser precedido da oração, seguido da contrição, propósito, 
satisfação, à maneira de uma confissão entre a alma e Deus» (DFC 82 e 84). 
 
8. Os membros santificarão o Domingo participando, se possível juntos, na 
Eucaristia e na catequese. 
 
9. Os membros, desejando experimentar em si mesmos a misericórdia de Deus, 
receberão freqüentemente o sacramento da reconciliação (cf Lc 15). 
 
9.1. «Esta celebração da Penitência é muito útil: 
 

a) para receber o perdão dos pecados veniais, os quais, embora não interrompam a comunhão 
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de amor com Deus e com os irmãos, porque neles não existe uma oposição formal a Deus, 
comportam no entanto algum afeto desordenado contra Deus; 
b) para erradicar as raízes dos pecados e retificar as inclinações desordenadas; 
c) para prosseguir a caminhada de conversão; 
d) para conformar a si mesmos mais intensamente a Cristo, trazendo constantemente a 
mortificação de Cristo no nosso corpo, para que se manifeste cada vez mais a sua vida em 
nós; 
e) para escutar com maior atenção a voz do Espírito Santo e seguir a sua orientação, cada vez 
com maior diligência e fidelidade, ajudados nisso também pelo sacerdote confessor, o qual 
representa Cristo pastor, mestre e médico espiritual; 
f) para servir, com maior constância e unicamente por amor, a Deus e aos irmãos» (RP 37); 
g) para pedir perdão também dos pecados da própria família e de todas as famílias cristãs e do 
mundo; 
h) para aperfeiçoar a aliança conjugal e a comunhão familiar (cf FC 58); e finalmente 
i) para receber o auxílio de uma direção espiritual salutar (cf OT 8). 
 

10. Todos os meses participarão com solicitude num dia de retiro espiritual» 
promovido pelo Instituto, com caraterísticas espirituais e formativas (cf MCS 
38). Todos os anos viverão intensamente o período do Retiro anual, 
considerado um verdadeiro dom de Deus (cf Mc 6,31), para «obter os frutos da 
purificação, a orientação plena da vida em Cristo» (UPS I, 185) e para crescer 
no espírito de fraternidade próprio do Instituto. 
 
10.1. Os membros enviarão, antes do Retiro anual, uma relação sobre a caminhada da sua 
vida de consagração no Instituto. 
 

11. Os membros, lembrados das palavras de São Paulo: «Revesti-vos, como 
eleitos de Deus, santos e amados, de sentimentos de misericórdia, de bondade, 
de humildade, de mansidão, de longanimidade, suportando-vos uns aos outros e 
perdoando-vos quando surgir alguma discórdia entre vós» (Cl 3,12-13), 
lembrem-se de que é no exercício da caridade que está encerrada a plenitude do 
amor (cf Cl 3,14; 1 Cor 13). 
 

11.1. Por isso os membros estejam: 
 

— disponíveis ao diálogo em todo o lugar; 
— prontos a perdoar a todos; 
— abertos à hospitalidade para com os necessitados; 
— atentos às necessidades, especialmente dos «marginalizados»; 
— vigilantes para fazer sempre a «caridade da verdade» (Ef 4,15). 
 
12. Os membros considerem-se devedores para com os irmãos da dívida da 
caridade (cf Rm 13,8), da oração e da colaboração incondicional, manifestando 
assim aquela «unidade com a qual Cristo quis que os seus fossem uma coisa 
só», «para que o mundo saiba que o Filho foi enviado pelo Pai» (Jo 17,21). 
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CAPÍTULO TERCEIRO 
O SEGUIMENTO DE CRISTO 

 
«Sejamos retos de pensamento, de coração, de vida... Tenhamos delicadeza de consciência, 
sensibilidade espiritual, retidão diante de Deus e dos homens... A santidade está e consiste 
sempre em viver Jesus Cristo, como é apresentado no Evangelho: Caminho, Verdade e 
Vida». 

CISP 264 
 

13. Seguindo a Cristo mediante os votos de castidade, pobreza e obediência 
conjugais, os membros são consagrados mais intimamente ao serviço de Deus e 
da Igreja (cf LG 44), são incorporados no Instituto e contraem os vínculos 
jurídicos próprios deste Estatuto. 
 
13.1. A prática dos votos de castidade, pobreza e obediência conjugais é de grande ajuda para 
crescerem no amor conjugal e para melhor serem orientados «na justiça, na piedade, na fé e 
na caridade» (Cl 1,10) queridas por Deus. 
 
14. Na profissão dos votos, utilizar-se-á a fórmula seguinte: 
 
«Nós... (cada um dos cônjuges pronuncia o seu nome. Se se trata de um só 
cônjuge, dirá: Eu...), para honra da Santíssima Trindade, movidos pelo 
Espírito Santo a consagrar-nos a Deus mais intimamente e a seguir Cristo 
Mestre mais de perto, diante dos irmãos aqui presentes, e nas vossas mãos, 
segundo o nosso estado, fazemos votos (por um ano, por dois anos, para toda 
a vida) de castidade, pobreza e obediência conjugais e de especial promessa 
de fidelidade ao Papa, segundo o Estatuto do Instituto Santa Família. 
A este Instituto nos oferecemos de todo o coração, para nossa santificação 
e de toda a nossa família, de todas as famílias cristãs e do mundo. A graça 
do Espírito Santo, pela intercessão da Virgem Maria, Rainha dos 
Apóstolos, de São José seu Esposo e de São Paulo Apóstolo, nos conduza à 
caridade perfeita no serviço de Deus e da Igreja». 
 

CASTIDADE CONJUGAL 
 

«O autêntico amor conjugal é assumido no amor divino, e dirigido e enriquecido pela força 
redentora de Cristo e pela ação salvadora da Igreja; para que, assim, os esposos caminhem 

eficazmente para Deus e sejam ajudados e fortalecidos na sua missão sublime de pai e mãe». 
(GS 48) 

 

15. Os membros do Instituto, aspirando à visão de Deus mais clara reservada 
aos puros de coração, professam o voto de castidade conjugal e comprometem-
se à observância perfeita dos deveres inerentes à castidade matrimonial, pela 
qual se amarão em Deus como Cristo ama a sua Igreja (Cf Ef 5,25). 
 

16. Esse amor, que vem de Deus e para Deus volta, valorizado pelo voto e 
sancionado pelo Sacramento «tem a sua expressão e realização peculiar no 
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próprio ato do matrimônio. São, portanto, honestos e dignos os atos pelos quais 
os esposos se unem em intimidade e pureza; realizados de modo 
autenticamente humano, exprimem e alimentam a mútua entrega pela qual se 
enriquecem um ao outro na alegria e gratidão» (GS 49). 
 
16.1. O voto de castidade conjugal não só acolhe a ordem estupenda e magnífica que Deus, na 
sua infinita sabedoria, estabeleceu na relação entre os dois cônjuges, mas leva a crer 
firmemente que cada ato conjugal, com todas as suas implicações de manifestação de afeto e 
de amor, é exercício do Sacramento do Matrimônio. 
 
16.2. Em referência à cooperação com o amor criador de Deus, os cônjuges viverão a sua 
própria castidade dando o significado correto à paternidade responsável. Deixar-se-ão 
iluminar por uma sabedoria verdadeira e uma grande generosidade, como se exprime o 
magistério da Igreja: «Em harmonia com as condições físicas, econômicas, psicológicas e 
sociais, a paternidade responsável exerce-se, quer com a deliberação ponderada e generosa de 
fazer crescer uma família generosa, quer com a decisão, tomada por motivos graves e no 
respeito da lei moral, de evitar temporariamente, ou mesmo por tempo indeterminado, um 
novo nascimento» (HV 10). 
 
17. Os membros, conscientes de que a castidade matrimonial é um dom insigne 
de Deus, terão uma atitude de serena prudência perante a própria fragilidade, 
haurindo da natureza e da graça um são equilíbrio pessoal. 
 
17.1. Para o conseguir, cada um dos membros: 
 

a) nutrir-se-á com fé da Eucaristia, desejando «que Deus opere nele para o fazer chegar, no 
Espírito, à plena maturidade de Cristo» (DC 7; cf Ef 4,13; Jo 6,63); 
b) cultivará uma filial devoção para com Nossa Senhora, na qual «encontrará abundante 
alegria, consolação puríssima e fecundíssima» (MRA 228); 
c) viverá um clima de sã amizade com as outras famílias, modelando a sua vida pelo exemplo 
da «Santa Família» de Nazaré; 
d) evitará os perigos, especialmente os que podem provir dos meios de comunicação social, 
não «presumindo das próprias forças» (PC 12; cf 2) e recordando o que diz o Apóstolo: 
«Aquele que julga estar de pé, tome cuidado para não cair» (1Cor 10,12); 
e) exercitar-se-á numa serena ascese pessoal e em casal: «Quem quiser vir atrás de mim, 
renegue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me» (Mc 8,34; 
f) ajudará o outro cônjuge a viver este dom com formas e atitudes concretas (cf FC 33). 
 
18. Recordem sempre os membros que, com o voto de castidade conjugal, 
«desenvolvem integralmente a sua personalidade, enriquecendo-se de valores 
espirituais: o voto traz à vida familiar frutos de serenidade e de paz e facilita a 
solução de outros problemas; favorece a atenção para com o outro cônjuge, 
ajuda os esposos a afastar o egoísmo, inimigo do verdadeiro amor, e aprofunda 
o seu sentido de responsabilidade no cumprimento dos seus deveres. Os pais 
adquirem com ele a capacidade de uma influência mais profunda e eficaz na 
educação dos filhos» (FC 33). 
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POBREZA 
 
«A primeira bem-aventurança ensinada por Jesus é a pobreza: “Felizes os pobres em 
espírito, porque deles é o Reino do Céu” (Mt 5,3). 
Se é o primeiro degrau da santidade, quem não o sobe, ou se o desce, renuncia de fato à 
perfeição». 

UPS I, 451 
 

19. A nossa pobreza exprime a participação na condição de vida de Jesus, 
Mestre Divino, o qual, «de rico se fez pobre, para nos enriquecer por meio da 
sua pobreza» (2Cor 9,9), e torna o coração do discípulo aberto às realidades 
sobrenaturais (cf Mt 6,25). 
 
20. Com o voto de pobreza, os membros comprometem-se a administrar os 
bens de família num estilo de vida evangélica na sobriedade, evitando 
acumular; no desapego, considerando-os meios e não finalidade da vida; numa 
sapiente valorização de tudo para uma elevação humana e espiritual dos 
membros da família e para o apostolado e em espírito de dependência perante o 
legítimo Superior. 
 
21. Embora procurando viver a pobreza, os membros não renunciam ao direito 
de possuir bens temporais, nem à capacidade de adquirir outros. 
 
22. Com o voto de pobreza, cada membro obriga-se: 
 

a) a fornecer anualmente uma informação geral sobre o andamento econômico 
da família ao legítimo Superior, em espírito de fraterna e filial participação à 
luz do discernimento; 
b) a pedir o consentimento do legítimo Superior para as despesas 
extraordinárias, ou a declará-las depois, se houve impossibilidade de o fazer 
antes (cf CISP 1314). 
 
22.1. No que diz respeito aos bens que administram, isto é, os bens de família, cada cônjuge 
compromete-se a não dispor dos bens avaliados em dinheiro sem o consentimento do outro 
cônjuge, tendo sempre presente o bem autêntico dos filhos. 
 
22.2. Embora deixando aos membros a liberdade de administrar os bens de família pondo-os 
em comum, é muito útil, para uma profícua caminhada espiritual, informar o Superior sobre a 
profissão que exercem, qual o valor do salário ou outros rendimentos, sobre o número e idade 
dos filhos a seu cargo, o valor dos depósitos bancários ou das propriedades imobiliárias e 
ainda dos eventuais débitos. 
 
23. Conscientes de que todos serão chamados a dar contas a Deus dos bens 
recebidos, os membros esforçar-se-ão numa atenta e sábia administração, 
abertos à ação da Providência divina. 
 
23.1. O acautelamento do futuro, embora por si mesmo bom e sábio, pode tomar-se inimigo 
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da pobreza quando se insinua a avareza e a preocupação pelo amanhã. Por outro lado, o 
desapego do dinheiro não consiste num uso desordenado dele: antes da caridade vem a 
justiça; antes da oferta gratuita vem o cumprimento dos próprios deveres. 
 
24. Os membros, em espírito de pobreza e de fé na promessa de Jesus: 
«recebereis cem vezes mais e a vida eterna» (Mt 19,29), concorrerão com 
ofertas para as necessidades do Instituto, sem pretender, quando porventura 
deixassem de a ele pertencer, qualquer tipo de reembolso ou restituição daquilo 
que antes tinham oferecido. 
 
25. Porque não pode existir pobreza evangélica sem justiça, e a primeira 
educação para a justiça dá-se na família: os membros serão solícitos no 
cumprimento dos deveres sociais, cumprindo as palavras de Cristo Mestre: 
«Dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus» (Mt 22,21). 
 
26. Meditando na vida de Jesus, Divino Mestre, o qual «não tinha onde pousar 
a cabeça» (Mt 8,20), nas suas palavras: «Felizes de vós, os pobres, porque é 
vosso o reino de Deus» (Mt 5,3; cf Lc 6,20) e nas palavras de São Paulo, que 
trabalhava para prover às suas necessidades (cf At 20,34), os membros terão 
em grande estima a pobreza. 
 
Para isso: 
 

a) adotarão um estilo de vida simples e sóbrio, fugindo da mentalidade 
consumista (cf SRS 28), para «se revestirem de boas obras» (1Tm 2,10). 
«Quem se despoja torna-se rico de graça, de méritos, de paz, de glória. Na 
pobreza, a santidade é mais fácil» (UPS I, 452); 
b) comprometer-se-ão, através do trabalho (cf AD 128), a fazer frutificar os 
dons de natureza e de graça recebidos de Deus, lembrando que «a nós pertence 
"semear" e "colher". Se não o fizermos, nos será tirado até o que temos» (SRS 
30; cf Mt 25,29); 
c) estarão abertos às necessidades dos pobres, mesmo daqueles que ainda não 
conhecem o Evangelho (cf Mc 8,2), para «darem um testemunho unânime... 
sobre a dignidade do homem, criado por Deus, redimido por Cristo, santificado 
pelo Espírito e chamado neste mundo a viver uma vida conforme a essa 
dignidade» (SRS 47). 
 

OBEDIÊNCIA 
 
«A obediência é certamente o caminho da paz, do mérito, da graça, das bênçãos de Deus no 
Apostolado. Deus abençoa somente aquilo que é conforme à sua vontade». 

UPSI, 521-522 
 

27. A nossa obediência tem como finalidade pôr em prática a doutrina de Jesus, 
o qual, «tomando a condição de servo» (Fl 2,7), veio para junto dos homens 
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para os ensinar a fazer a vontade do Pai e assim tornarem-se seus filhos 
adotivos. «Sem o amor, a submissão é uma flor sem perfume». 
 

28. Com o voto de obediência, os membros obrigam-se a submeter a sua 
vontade ao legítimo Superior, enquanto representante de Deus, quando ordena 
em conformidade com o Estatuto, salvas sempre as obrigações do seu estado 
conjugal. 
 
29. Os membros prestar-se-ão com amor ao dever da fidelidade conjugal, à 
procriação e à educação cristã dos filhos, considerada como a sua primeira 
missão, colocando sempre em comunhão os dons de natureza e de graça 
recebidos de Deus. No cumprimento dos seus deveres conjugais e familiares, 
religiosos e civis, no espírito de Cristo obediente, os cônjuges alcançarão a 
própria perfeição e a mútua santificação, dando assim glória a Deus. 
 
30. Para realizarem a obediência evangélica e serem «instrumentos eleitos» (At 
9,15) nas mãos do Pai e levarem a todos o seu desígnio de salvação, os 
membros: 
 

a) terão uma filial devoção para com o Papa, Vigário de Cristo, «para haurirem 
mais diretamente a doutrina, o espírito e a atividade do apostolado» (AD 115), 
e obedecer-lhe-ão também em força do seu voto (cf AD 57); 
b) procurarão obedecer aos seus legítimos Superiores, «sabendo que dão o seu 
contributo para a edificação do corpo de Cristo segundo o plano de Deus» (PC 
14); 
c) respeitarão as determinações daqueles que exercem o serviço da autoridade 
no campo natural, civil e eclesiástico; 
d) estarão abertos ao diálogo sincero e construtivo com o próprio cônjuge, 
considerado como instrumento de graça em virtude do Sacramento. 
 
31. A obediência, para fazer chegar ao seu pleno desenvolvimento a 
personalidade dos membros, requer que estes vivam numa dimensão de 
profunda liberdade interior (cf GS 17), liberta de qualquer forma de fariseísmo 
(cf Mt 23,13) e de juízo superficial (cf Lc 6,41-42), para estarem sempre 
disponíveis às exigências da vida segundo o Espírito (cf Gl 5,16). 
 

CAPÍTULO QUARTO 
O APOSTOLADO 

 
«O apostolado é a flor de verdadeira caridade para com Deus e para com as almas; é fruto 
de vida intensa, interior. Pressupõe um coração ardente, que não pode conter e reprimir o 
fogo interior. O Apostolado torna-nos altofalantes de Deus». 

CISP 800,809 
 

32. Para os membros do Instituto, o apostolado é essencial. 
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a) «O Apostolado seja fielmente exercido não só no mundo, mas com os meios 
do mundo, valendo-se das profissões, atividades, forças, lugares, circunstâncias 
que correspondem às condições dos leigos; ...recorrendo também àquilo que é 
novo e ousado, mas sempre no espírito da Igreja e segundo as suas normas 
próprias» (CISP 1298). Terão por isso uma particular atenção ao uso dos meios 
técnicos e organizativos modernos para fins apostólicos (cf AD 20 e 54). 
b) Os membros lembrarão sempre que, enquanto «fazem apostolado com a sua 
ação para a evangelização do mundo» (AA 2), deverão uni-lo à própria 
santidade pessoal, porquanto «quem santifica a si mesmo contribui para a 
santificação de toda a Igreja» (CISP 580). 
c) Associados por um particular dom de Deus à Sociedade de São Paulo (cf 
Doc. Cap. 65c), os membros recordarão sempre que o seu apostolado é 
verdadeira pregação (cf Doc. Cap. 136a), isto é, «um ato de salvação enquanto 
produz a fé, que é o pressuposto da ordem sobrenatural, "sem a qual é 
impossível agradar a Deus" (At 11,6)» (Doc. Cap. 137a). 
 
33. Os membros farão apostolado «no interior da sua própria família: 
 

a) com o testemunho da vida vivida em conformidade com a Lei em todos os 
seus aspectos; 
b) com a formação cristã dos filhos; 
c) com a ajuda prestada à sua maturação na fé; 
d) com a educação para a castidade; 
e) com a preparação para a vida; 
f) com a vigilância, para preservá-los dos perigos ideológicos e morais com os 
quais são muitas vezes ameaçados; 
g) com sua gradual e responsável inserção na comunidade eclesial e civil; 
h) com a assistência e o conselho na escolha da vocação; 
i) com o auxílio mútuo entre os membros da família, para o crescimento 
humano e cristão de todos» (FC 71); 
j) com o auxílio prestado a outras famílias, oferecendo-lhes um testemunho 
cristão alegre e solidário, especialmente quando elas sofrem devido a 
particulares necessidades morais e materiais; 
k) com a orientação serena dos noivos que se preparam para o casamento. 
 
33.1. «Por vocação própria, compete aos leigos procurar o Reino de Deus tratando das 
realidades temporais e ordenando-as segundo Deus. Vivem no mundo, isto é, em toda e 
qualquer ocupação e atividade terrena, e nas condições ordinárias da vida familiar e social, 
com as quais é como que tecida a sua existência. São chamados por Deus para que, aí, 
exercendo o seu próprio ofício, guiados pelo espírito evangélico, concorram para a 
santificação do mundo a partir de dentro, como o fermento, e deste modo manifestem Cristo 
aos outros, antes de mais pelo testemunho da própria vida, pela irradiação da sua fé, 
esperança e caridade» (LG 31). 
 
34. O apostolado deverá ainda exercer-se: 
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1º utilizando todos os meios mais eficazes; em primeiro lugar: 
a) a oração, «alma de todo o apostolado» (UPS I,22); 
b)o sacrifício, «lei fundamental da vida apostólica» (GD 3); 
c) o bom exemplo, «pregação silenciosa que parte da vida e vai reformar a 
vida» (CISP 380). 
 
2º Aqueles que têm dotes e possibilidades não recusem ocupar cargos de 
importância e responsabilidade: «Tudo: natureza, graça e vocação, para o 
apostolado» (AD 100). 
 
3º Na atuação do apostolado, procure-se ter presente as diretivas, o espírito e os 
métodos da Família Paulina, cujo fim é «salvar as almas» (CISP 137). 
 
4º Nas paróquias, na medida do possível: 
a) fundem centros de difusão (livrarias) para a boa imprensa, discos, cassetes, 
videocassetes, e todos os meios inventados pelo progresso técnico; 
b) fundem estações de rádio ou televisão com finalidades apostólicas; 
c) informem acerca das transmissões de rádio ou televisão que contribuem para 
verdadeiro proveito espiritual e social e também acerca das que devem evitar-
se; 
d) organizem, em particular, a celebração do «Dia» anual dos Meios de 
Comunicação Social, no qual «os fiéis sejam instruídos sobre os seus deveres 
neste setor, sejam convidados a rezar por essa intenção e a dar, para esse fim, 
ofertas que serão escrupulosamente destinadas a apoiar e incrementar as 
instituições e iniciativas promovidas pela Igreja» (IM 18). 
 
5º Promovam, de todos os modos: 
a) a difusão da Sagrada Escritura, «espelho no qual a Igreja peregrina na terra 
contempla a Deus» (DV 7), para que todos encontrem nela «solidez da fé, 
alimento da alma, fonte pura e perene de vida espiritual» (DV 21); 
b) a leitura assídua do Santo Evangelho nas famílias, para que «ajudadas e 
fortalecidas na sua sublime missão» (GS 48), sejam «salvas eternamente e 
também abençoadas na terra» (MCS 393); 
c) a participação ativa na Liturgia, «fonte e centro» (cf SC 10) da vida cristã; 
d) o estudo sistemático do Catecismo, «que não deve ser descurado na 
evangelização» (EN 44); 
e) a recitação do Terço do Rosário nas famílias, para que todos, «meditando no 
significado que Maria tem no mistério de Cristo e na sua vida ativa exemplar 
na vida da Igreja» (RM 1), acolham «a plenitude da realidade salvadora que é 
Cristo» (DetV 64). 
 
6º «Nascidos da Hóstia» (cf AD 15 e 19), dirijam particularmente o seu espírito 
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e atividade para a Santíssima Eucaristia, «centro de vida e de apostolado» (UPS 
II, 10), «sacramento de amor, sinal de unidade, vínculo de caridade» (SC 47), 
também para suplicar ao Mestre Divino que «envie operários para a sua messe» 
(Mt 9,38). Para isso, favoreçam nas paróquias a participação ativa na Santa 
Missa; promovam Jornadas Eucarísticas e Horas de Adoração comunitária para 
jovens, com a finalidade de os ajudar na sua orientação vocacional. 
 
35. Os membros, no espírito de São Paulo, que se julgava «devedor a todos» 
(cf Rm 1,14), cultivarão em si e nos filhos o sentido da Igreja local, da qual a 
Paróquia é célula, e da Igreja universal. Solícitos pelas necessidades do Povo 
de Deus, espalhado por toda a terra, acederão aos convites dos seus Pastores 
para unir as suas forças às iniciativas diocesanas, nacionais e internacionais, 
com verdadeiro espírito paulino. 
 
36. Lembrem-se os membros de que «a vocação, enquanto manifestação das 
«incalculáveis riquezas de Cristo» (Ef 3,8), deve ser tida em grande apreço na 
Igreja» (cf RF 5 e 6), e que, por isso, é verdadeiro apostolado dá-la a conhecer, 
para que outros se consagrem a Deus no Instituto. «Dar vocações à Igreja 
significa amá-la de verdade» (CISP 590). 
 
36.1. Cada um esteja disponível e pronto para acolher em casa ou dar assistência aos filhos 
dos que estiverem ocupados no apostolado e no caminho da própria formação. E estes não 
hesitem em pedir humildemente a colaboração dos irmãos. 
 
37. Visto que «a Família Paulina aspira a viver integralmente o Evangelho de 
Jesus Cristo, Caminho Verdade e Vida, no espírito de São Paulo e sob o olhar 
da Rainha dos Apóstolos» (AD 93), e faz deste ideal a razão do seu apostolado 
que a insere «no mais profundo da vida eclesial do nosso tempo» (Doc. Cap. 
84a), os membros do Instituto esforcem-se por cooperar para que Cristo viva 
em cada homem, segundo o espírito de São Paulo (cf AD 93). 
 
37.1. Sempre no espírito do apostolado Paulino, cada um esforce-se para que a boa imprensa 
em geral, e mesmo a pequena publicação paroquial entre nas famílias e chegue às pessoas em 
todos os ambientes da vida. 
 

CAPÍTULO QUINTO 
ETAPAS DA FORMAÇÃO 

 
«Descobrir a vontade de Deus é uma coisa simples e complicada, luminosa e obscura, 
dolorosa e suave, natural e maravilhosa segundo os casos. Por isso, nada de leviandade, nem 
de exagerada ou tormentosa incerteza, mas prudência, reflexão, oração, aconselhamento e 
decisão segundo a fé». 

UPS I, 115 
 

38. O desenvolvimento e a estabilidade do Instituto dependem muito de uma 
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escolha cuidadosa dos candidatos. Por isso é útil um período de Postulantado 
que será pelo menos de seis meses. 
 
39. Podem ser membros do Instituto: 
 
a) as pessoas casadas, ou mesmo viúvas, de fé católica, que sejam idôneas para 
cumprir as obras do Instituto; que tenham reta intenção e sincero desejo de 
alcançar a caridade perfeita, seguindo um estilo de vida evangélica no seu 
estado conjugal e dediquem a sua vida de modo estável ao apostolado; 
b) o cônjuge cristão que, além de possuir os requisitos exigidos pela alínea 
precedente, obteve licença do seu cônjuge ao qual está ligado pelo vínculo 
matrimonial. 
 
39.1. Pode ser admitido no Instituto todo o católico que tenha reta intenção e possua os 
requisitos exigidos pelo Estatuto. Ninguém pode ser admitido sem uma preparação adequada. 
 
Condições para ser membro do Instituto 
 
40. Para ser membro do Instituto requer-se: 
 

a) a vocação divina; 
b) não ter doenças constitucionais e defeitos físicos que impeçam assumir as 
obrigações do Instituto; 
c) o exercício de um trabalho retribuído ou a posse de bens suficientes para 
assegurar o necessário para viver, mesmo no caso de velhice ou doença; 
d) a disponibilidade de tempo e a liberdade para dedicar-se às obras do 
Instituto; 
e) ter completado o Noviciado. 
 
40.1. O pedido para a admissão ao aspirantado ou probandado pode ser feito 
em qualquer altura do ano. Requer-se no entanto o conhecimento, mesmo 
sumário, das vantagens e das obrigações que se vão encontrar.. Por isso, os 
pedidos poderão ser aceites desde que os requerentes tenham participado nas 
reuniões de algum grupo ou, pelo menos, tenham sido informados por 
membros efetivos sobre o caminho que se abre diante deles. 
 
Postulantado 
 
41. A finalidade do Postulantado é a de favorecer um melhor conhecimento 
recíproco entre o candidato e o Instituto. 
 
41.1. Podem ser postulantes também os noivos que, tendo séria intenção de contrair 
matrimônio, desejam conhecer a vocação própria do Instituto. 
 
41.2. A entrada no Postulantado dá-se depois de se ter participado num Retiro programado 
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pelo Instituto. 
 
Noviciado 
 

42. A vida no Instituto começa com o Noviciado (cf CDC 646). Destina-se a 
que: 
 

a) os noviços tomem melhor conhecimento da sua vocação divina; 
b) experimentem o estilo de vida própria do Instituto; 
c) possam verificar a sua idoneidade e as suas verdadeiras intenções. 
 
42.1. Os candidatos sejam oportunamente formados para levarem uma vida segundo o 
Evangelho e instruídos para transformarem integralmente a sua vida em apostolado, adotando 
as formas de evangelização que melhor correspondem à finalidade, ao espírito e às 
caraterísticas do Instituto. 
 

43. Não devem ser admitidos ao Noviciado aqueles que poderão ser 
condenados por causa de um delito grave cometido, de que foram ou possam 
ser acusados. 
 
44. O Delegado Provincial é o responsável pela formação dos noviços. Pode ser 
coadjuvado por um membro de votos perpétuos que se distinga pela prudência, 
caridade e piedade, de modo a poder cumprir dignamente a sua delicada 
missão. 
 
45. Após o pedido do interessado, a admissão ao Noviciado está reservada ao 
Superior Provincial da Sociedade de São Paulo, em que o Instituto tem a sede, 
ou ao Delegado Provincial que recebeu esse poder. 
 
46. O tempo do Noviciado conta-se a partir do momento da inscrição dos 
noviços no Livro do Noviciado e dura dois anos. Por motivos particulares, pode 
ser prolongado por não mais de um ano, pelo Delegado Provincial. 
 
47. É preciso recomeçar o Noviciado, quando o noviço: 
 
a) foi demitido pelo legítimo Superior; 
b) se afastou espontaneamente; 
c) interrompeu, sem motivo justificado, as relações com o Instituto; 
d) desleixou para além de seis meses, sem motivo, as obrigações do Noviciado. 
 
No entanto, o Delegado Provincial, por justa causa, pode dispensar da 
interrupção. 
 
48. O noviço, na sua entrada em Noviciado, depois de ter freqüentado o Retiro 
programado pelo Instituto, receberá um exemplar do Estatuto para que, 
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estudando-o atentamente, verifique se está procedendo segundo a vontade de 
Deus. 
 
49. Durante o Noviciado, o candidato: 
 
1º Em cada dia: 
a) participará, na medida do possível, na celebração da Eucaristia; 
b) dedicar-se-á à meditação da Palavra de Deus e dos escritos do Fundador; 
c) rezará especialmente o Terço do Rosário; 
d) dedicará parte do seu tempo à adoração eucarística; 
e) aprofundará a sua relação com Deus e o conhecimento de si mesmo com 
uma sincera revisão de vida ou exame de consciência. 
 
2º Em cada mês: 
a) celebrará, pelo menos duas vezes, o Sacramento da Reconciliação ou 
Confissão; 
b) aprofundará o estudo sugerido pelo Instituto; 
c) participará no Retiro espiritual do seu grupo, aplicando-se também ao estudo 
proposto; 
d) apresentará ao Delegado Provincial um relatório (oral ou escrito) sobre o 
andamento da sua caminhada formativa. 
 

49.1. Na relação que enviam ao Superior, exponham os lados positivos ou negativos, as 
vantagens, as alegrias e as dificuldades que encontram na sua caminhada. Manifestem se 
estão clara e decididamente orientados para a perfeição. 
 
50. Os noviços que forem julgados idôneos pelo Delegado Provincial, ouvido o 
seu Conselho, no fim do Noviciado serão admitidos pelo Superior Provincial à 
profissão dos votos temporários, após o pedido feito pelos noviços e depois que 
estes participaram num Retiro promovido para esse efeito pelo Instituto. 
 

50.1. Terminado o tempo da prova inicial, o candidato que for julgado idôneo professe os 
votos, ou então deixe o Instituto. 
 
Votos temporários 
 
51. Durante os primeiros três anos, os votos são professados e renovados 
anualmente; depois renovam-se por um biênio, no fim do qual podem ser 
admitidos para sempre. 
 
51.1. Por razões particulares, o Superior Geral da Sociedade de São Paulo pode prolongar o 
período dos votos temporários. 
 
52. Os membros que professaram os votos temporários, quando estes terminam 
são livres de os renovar ou não. Se não pretendem renová-los manifestem, por 
escrito, a sua intenção ao Delegado Provincial, pelo menos dois meses antes do 
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fim do compromisso assumido. 
 
53. Por uma razão justa, os professos podem não ser admitidos à renovação dos 
votos temporários pelo Superior Provincial, e o Superior Geral pode não 
admiti-los à profissão dos votos perpétuos (cf art 55 e 65). 
 

CAPÍTULO SEXTO 
SAÍDA E DEMISSÕES 

 
«Não podemos permanecer impassíveis. O descalabro pode às vezes prever-se; e por vezes 
podemos também ser em parte responsáveis... 
Tiram-se as sebes, o mal introduz-se por caminhos enganadores, chega-se à beira do 
precipício... E acaba-se precisamente por cair naquilo que, pelo menos aparentemente, se 
detestava». 

UPS IV, 33-34 
 

54. Deve julgar-se demitido «ipso fato» do Instituto o membro que: 
 
a) tenha abandonado ostensivamente a fé católica; 
b) tenha tentado a anulação do vínculo matrimonial; 
c) não tenha participado na vida do Instituto durante dois anos consecutivos (a 
não ser por motivos de saúde), sem apresentar nenhuma justificação ao 
legítimo Superior; 
d) tenha cometido um homicídio; 
e) tenha raptado com violência ou fraude uma pessoa ou a tenha mutilado 
gravemente (cf CDC 1397); 
f) tenha procurado o aborto, e obtido esse efeito: neste caso incorre também na 
excomunhão latae sententiae (cf CDC 1398). 
 

Nestes casos o Superior Geral da Sociedade de São Paulo, depois de haver 
recolhido as provas, emitirá a declaração do fato, para que a demissão conste 
juridicamente. 
 
55. Para além dos casos contemplados no artigo 54 do presente Estatuto, um 
membro pode ser demitido pelo legítimo Superior do Instituto também por 
outras causas, desde que sejam graves, externas, imputáveis e comprovadas 
juridicamente: 
 
a) a negligência habitual em cumprir as obrigações da sua consagração; 
b) as violações externas e repetidas dos votos; 
c) a desobediência obstinada às legítimas disposições dos Superiores, em 
matéria grave; 
d) um escândalo grave derivado de um comportamento culpável; 
e) o apoio obstinado ou a propaganda de doutrinas condenadas pelo Magistério 
da Igreja; 
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f) a adesão pública a uma seita ou a ideologias eivadas de materialismo ou 
ateísmo (cf CDC 696). 
 
56. O membro, antes de ser demitido, tem o direito de expor as suas razões, as 
quais serão atentamente examinadas antes de ser emitido o decreto de 
demissão. 
 
56.1. O membro, se o julgar oportuno, tem o direito de recorrer à Sé Apostólica em qualquer 
altura do processo de demissão. 
 
57. A autoridade competente para a demissão de um membro de votos 
temporários ou perpétuos é o Superior Geral da Sociedade de São Paulo, o qual 
tem igualmente a capacidade de conceder, aos ditos membros, «o indulto de 
deixar o Instituto» (cf CDC 688,2). 
 
57.1. O indulto de deixar o Instituto, após ter sido legitimamente concedido e participado ao 
membro, se não for por ele contestado na altura da participação, comporta a dispensa dos 
votos. 
 

CAPÍTULO SÉTIMO 
GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO 

 
«Governar é exercício de caridade. É amar a Deus ao representar a sua paterna solicitude... 
Amar os membros do Instituto, ao orientá-los para a santidade e para as obras de 
apostolado». 

UPS III, 241 
 
Governo Geral 
 
58. O Superior Geral da Sociedade de São Paulo é também Superior Geral do 
Instituto «Santa Família». 
 
58.1. O Vigário Geral da Sociedade de São Paulo é também Vigário Geral do citado Instituto. 
 

58.2. O Instituto acompanha a divisão territorial da Sociedade de São Paulo. 
 
59. Os Superiores Maiores da Sociedade de São Paulo «congrua congruis 
referendo», na suas Províncias, são também Superiores Maiores do citado 
Instituto e com os poderes elencados no presente Estatuto. 
 
60. Ao Superior Geral compete a faculdade de governar o Instituto. Em 
particular: 
 
a) nomear o Delegado Geral (cf art. 61); 
b) nomear o Delegado Provincial (cf art. 66); 
c) admitir aos votos perpétuos os membros do Instituto ou prolongar o período 
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dos votos temporários (cf art. 51.1); 
d) demitir um membro (cf art. 54 e 55); 
e) conceder o indulto para deixar o Instituto (cf art. 57.1). 
 
61. O Superior Geral pode exercer o seu poder ordinário sobre o Instituto 
através de um seu Delegado, sacerdote da Sociedade de São Paulo. 
 
62. O Delegado Geral apresentará todos os anos ao Superior Geral uma relação 
pormenorizada sobre o andamento e sobre a situação do Instituto. 
 
63. O Delegado Geral velará sobre a observância do presente Estatuto, sobre a 
formação espiritual dada aos membros e sobre o andamento do apostolado. 
 
64. Sobretudo, o Delegado Geral: 
 
a) deliberará, de acordo com o Superior Geral, acerca das iniciativas de caráter 
geral; 
b) verificará a observância das diretrizes dadas; 
c) julgará sobre a oportunidade de constituir novos grupos provinciais; 
d) visitará as Províncias nas quais o Instituto está presente. 
 
Governo Provincial 
 
65. Ao Superior Provincial compete a faculdade de: 
 
a) admitir os candidatos ao Noviciado (cf art. 45); 
b) admitir aos votos temporários, depois de ouvir a opinião do Delegado 
Provincial com o seu Conselho; 
c) demitir, por justa causa, um noviço (cf art. 47a). 
 
Antes de tomar qualquer decisão, o Superior Provincial ouvirá atentamente o 
Delegado Provincial e o Conselho do Instituto, para além do membro em 
questão. 
 
66. O Superior Geral, sob proposta do Superior Provincial e prévia consulta dos 
membros, nomeará para o Instituto um Delegado Provincial, Sacerdote da 
Sociedade de São Paulo, o qual permanecerá no cargo durante seis anos, e 
poderá ser renovado (cf art. 60b). 
 
66.1. Na caminhada para a perfeição, o Instituto é dirigido e assistido pelos 
Sacerdotes Paulinos, para assegurar aos membros o espírito da Família Paulina, 
a que está agregado. Os Sacerdotes podem ser da Sociedade de São Paulo, e 
também do Instituto «Jesus Sacerdote». Estes últimos, porque estão mais em 
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contato com os fiéis, conhecem melhor as situações da vida em família, e 
portanto podem ajudar melhor a ultrapassar as dificuldades inerentes à vocação 
da família e podem dirigir melhor para uma efetiva colaboração apostólica, 
quer a nível paroquial quer diocesano. 
 
67. O Delegado Provincial: 
 

a) dirigirá o Instituto provincial com os seus grupos; 
b) promoverá a observância do presente Estatuto; 
c) estará presente no Retiro Anual para favorecer a caminhada ascética, 
espiritual, intelectual e apostólica dos membros; 
d) visitará os grupos pelo menos uma vez no ano, recomendando a animação 
vocacional e cuidando da formação dos noviços; 
e) nomeará os Responsáveis de grupo, após consulta aos membros efetivos do 
grupo (cf art. 69.1); 
f) nomeará os Responsáveis nacionais; 
g) enviará ao Superior Geral e ao Superior Provincial relatório anual sobre o 
andamento do Instituto. 
 
67.1. Pelo menos uma vez no ano, o Delegado Provincial convoque todos os irmãos 
responsáveis do Grupo para uma revisão sobre a vida do Instituto e para programar o plano de 
formação e de apostolado. 
A seu juízo e segundo a oportunidade, convoque algumas vezes no ano os Responsáveis 
nacionais. 
 
68. O Conselho Provincial do Instituto, formado por seis membros perpétuos 
no máximo de acordo com o número dos membros da Província, é nomeado 
pelo Delegado Provincial, depois de ouvido o parecer dos membros 
Responsáveis dos grupos. 
O Delegado Provincial, no cumprimento das suas funções, de modo particular: 
 
a) avalia a idoneidade dos candidatos à vida do Instituto (cf art. 69.1); 
b) verifica o andamento econômico do Instituto; 
c) propõe ao Superior Geral as despesas extraordinárias do Instituto (cf art. 72); 
d) examina os casos contemplados nos artigos 54, 55 e 56; 
e) estuda a solução para às necessidades particulares dos membros. 
 
69. Os membros do Instituto se constituem em grupos, cada um dos quais é 
orientado por um casal de Responsáveis de votos perpétuos. 
 

69.1. Este casal é nomeado para o seu cargo pelo Delegado Provincial, depois de ter ouvido a 
opinião dos membros do grupo. Permanece no cargo cinco anos (cf art. 67e). 
 

69.2. Os Responsáveis de grupo promovam a vida evangélica dos membros do seu grupo, 
ajudando-os a realizar a sua missão. Para isso favoreçam a confiança reciproca, cultivem a 
colaboração mútua e cuidem de uma formação adequada, para que todos vivam em 
conformidade com o que dita o Estatuto. 
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69.3. Grupos diversos podem ser coordenados por um casal de votos perpétuos, Responsável 
de zona, nomeado pelo Delegado Provincial, após ter ouvido o parecer dos Responsáveis 
Nacionais. Esse casal permanece no cargo durante cinco anos. 
 
70. O Instituto tem a capacidade de possuir bens móveis e imóveis próprios, 
com a finalidade de poder servir-se deles para fins apostólicos, ressalvando 
sempre as disposições do Direito civil do lugar onde o Instituto opera (cf CDC 
1500). 
 
71. O Delegado Provincial é, na Província, também o Representante Legal do 
Instituto, se este for reconhecido pela competente Autoridade civil, e pode 
realizar todos os atos de administração ordinária. 
 
72. Só o Superior Geral da Sociedade de São Paulo é competente para decidir 
acerca dos atos de administração extraordinária, e a ele o Delegado Provincial 
submeterá, com o consentimento do Conselho do Instituto, cada uma das 
propostas. 
 
73. Para os atos de administração extraordinária, o Delegado Provincial, para 
além do Conselho do Instituto, deverá ter em sua posse: 
 
a) a autorização do Superior Geral; 
b) além disso, a licença da Santa Sé, nos casos em que é exigida. 
 
74. Por morte de um membro do Instituto, o Delegado Provincial procurará 
avisar os membros da Província, para que ofereçam sufrágios. Nomeadamente: 
 
a) cada grupo de zona a que pertenceu o membro defunto mandará celebrar 
uma Santa Missa em sufrágio do defunto; 
b) os membros de todos os grupos, após terem recebido a notícia da morte do 
membro, participarão numa celebração Eucarística e rezarão o terço do Rosário 
a Nossa Senhora do Sufrágio; 
c) O Delegado Provincial mandará celebrar todos os anos, no mês de 
Novembro, trinta santas Missas por todos os defuntos da Província. 
 
Observância do Estatuto 
 
75. Lembrados das Palavras do Mestre Divino: «Quem cumpre a vontade do 
meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, irmã e mãe» (Mc 3,35), os 
membros vivam com alegria a sua divina vocação, codificada neste Estatuto. 
 

Para isso observem com generosa fidelidade tudo quanto ele dita, para obter o 
prêmio reservado aos servos fiéis (cf Mt 25,23) e estar para sempre com o 
Senhor ((cf Ap 22,4;1Ts 4,17). 
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75.1. É dever dos Responsáveis animar o grupo, encorajando, esclarecendo, apoiando e 
dirigindo todos os membros para que realizem o desígnio de Deus numa caminhada formativa 
e apostólica aberta e generosa. 
 
Interpretação do Estatuto 
 
76. A interpretação autêntica do presente Estatuto está reservada à Santa Sé, e 
qualquer alteração deve ser por ela autorizada. 
O Superior Geral da Sociedade de São Paulo pode dispensar das normas 
disciplinares do presente Estatuto com prudência e discrição, e o mesmo podem 
fazer os Superiores Provinciais, por uma justa causa e por tempo limitado. 
 

CONCLUSÃO 
 

Os membros do Instituto procurem conformar a sua vida segundo o presente 
Estatuto, que devem ter em grande estima, torná-lo familiar e observá-lo 
fielmente. Desta fidelidade depende não só o progresso de cada um, mas 
também o crescimento de todo o Instituto. Por isso, não tanto o temor do 
pecado ou da pena, quanto o desejo e o esforço na própria perfeição, o amor de 
Deus e o bem das almas, levem todos à fiel e constante observância do mesmo, 
abertos ao convite de Jesus: «Sede perfeitos como o vosso Pai Celeste» (Mt 
5,48) e confiados na sua promessa: «Recebereis o cêntuplo e possuireis a vida 
eterna» (Mt 19,29). 
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