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Notas Prévias 

Cada escravo 1 terá como padroeiro um santo, e como título pessoal uma 

invocação de Nossa Senhora. Tomando em consideração esse título e sua consagração 

como escravo à Virgen Maria, cada qual usara a seguinte fórmula para nomear-se nos 

atos de cerimonial: “Escravo titular de [a invocação de Nossa Senhora, por exemplo: 

Virgo Potens]”. 

Para efeitos do presente Ordo, e por facilidade de linguagem, os escravos que 

não levam vida em conjunto em residências da Associação, são denominados 

“escravos em missão”. 

_    _    _  

                                                 
1) A palavra “escravo” é, neste texto, empregada no sentido usado por S. Luis Maria  

Grignion de Montfort em seu “Tratado da Verdadeira Devoção a Maria Santissima” . 
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Fórmula de Compromisso 

Eu ________________________________________________, conscien 

temente e de livre e espontânea vontade, comprometo-me sob palavra de honra a 

cumprir, por dois anos, o Ordo de Costumes da Associação Privada Internacional de 

Fiéis de Direito Pontifício “Arautos do Evangelho”. Fica entendido que este 

compromisso não me impõe obrigação de pecado, nem sequer venial, e cessará 

automaticamente a partir do momento em que, por qualquer motivo, eu me desligar da 

Associação. 

 

Coloco-me sob a especial proteção de Nossa Senhora, renovando minha 

consagração como escravo de Maria Santíssima segundo o método apresentado por 

São Luís Maria Grignion de Montfort, em seu “Tratado da Verdadeira Devoção”, a 

fim de ser amparado em minhas fraquezas, perdoado em minhas faltas e estimulado 

em meu amor à perfeição. 

 

Que Maria me dê forças! 

Sancta Maria, succurre miseris! 

Mater Boni Consilii a Genazzano, ora pro me! 

Sancte Michael, defende me in prœlio! 

 

______________________, ____ de ______________ de 200___ 

 

 

 

____________________________ 

(assinatura) 

 

 

_    _    _  
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Capítulo I – Dos Deveres de Piedade 

Cada escravo deverá ter sempre bem presente que não progredirá nas vias da 

perfeição, nem será instrumento eficaz de santificação, sem uma vida de piedade 

tomada inteiramente a sério. E, portanto, a necessidade de fazer uso dos recursos que 

a Santa Igreja coloca à disposição de todos os seus filhos para obter o auxílio da 

graça divina, sem a qual toda ação evangelizadora será vã. De maneira especial, a 

importância da participação diária da Eucaristia, da confissão freqüente, da 

recitação do Rosário, da meditação quotidiana, da leitura da Sagrada Escritura, etc. 

 

 Deveres diários 
 Se possível, participar da Sagrada Eucaristia; nos dias em que for impedido de 

comungar sacramentalmente, fazer pelo menos uma comunhão 

espiritual com um tempo de ação de graças não inferior a dez minutos. 

 

 Fazer meia hora de: 

* adoração diante do Santíssimo Sacramento; 

* ou meditação;  

* ou leitura da Sagrada Escritura ou de alguma obra de doutrina católica, de 

formação teológica, filosófica, histórica, (excluídas, portanto, outras 

publicações, revistas ou jornais de notícias de atualidade). 

 

 Rezar o Rosário completo: Credo, mistérios gozosos, dolorosos e gloriosos, Salve 

Rainha e Ladainha Lauretana. 

 

 Renovar a consagração a Nossa Senhora composta por São Luís Maria Grignion de 

Montfort. 

 

 Prazos para cumprimento dos deveres diários 
 Para o Rosário (os três terços), até a hora do jantar. Quem, por qualquer motivo, não 

o tiver concluído nesse prazo, não se julgue dispensado de fazê-lo no 

prazo estipulado no item seguinte. 

 Para os demais deveres diários, até o momento de deitar-se. Não porém após as 4 

horas da manhã, mesmo que o escravo ainda não esteja deitado nessa 

hora. 

 

 Deveres permanentes 
 Portar o terço durante as 24 horas do dia, salvo durante a execução de exercícios 

físicos ou trabalhos manuais com roupa sem bolso, bem como nas 

horas de toilette. Ao deitar-se à noite, colocá-lo num bolso adequado 

da roupa, sendo permitido portá-lo ao pescoço caso esteja com roupa 

sem bolso. 
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 Portar o frasco de água benta o dia inteiro, até o momento de deitar-se, salvo 

durante a execução de exercícios físicos ou trabalhos manuais com 

roupa sem bolso, e nas horas de toilette. Ao deitar-se à noite, deixá-lo 

ao alcance da mão. 

 

 Sempre que entrar numa igreja ou casa da Associação, dirigir-se imediatamente ao 

Santíssimo Sacramento para fazer-Lhe uma visita; proceder da mesma 

forma antes de sair. Visitar também alguma imagem de Nossa Senhora. 

 

 Usar água benta ao levantar-se de manhã e ao deitar-se à noite, bem como ao entrar 

ou sair de uma igreja ou casa da Associação. 

 

 Rezar sempre antes e depois de reuniões, trabalhos ou refeições, e no início de 

deslocamentos em veículo. 

 

 Na medida do possível, confessar-se uma vez por semana, fazendo previamente um 

bom exame de consciência. 

 

 Modo de cumprir os deveres de piedade 
 Fazer as orações inteiramente vestido segundo o costume local, exceto em 

circunstâncias especiais, como enfermidade. 

 

 Salvo em casos de doença, não fazer deitado as orações ou a meditação. 

 Quanto à leitura, poderá ser feita em trajes de dormir ou deitado. 

 Não terá cumprido efetivamente qualquer dever de piedade o escravo que o fizer 

prestando atenção em música, participando de conversa, lendo ou 

folheando livros e outras publicações, ou dirigindo veículo no trânsito 

urbano. 

 

 Normas específicas para cada dever de piedade 

 

 Quanto à Sagrada Comunhão 
 Ao comungar, incluir sempre nos atos de súplica as seguintes intenções: 

* Pelo aumento contínuo da devoção a Nossa Senhora, de modo a obter a 

plenitude e o píncaro dessa devoção, e chegar ao mais extremo limite 

que a natureza humana e a graça o permitam; 

 

* Pelo nosso Superior e por suas intenções; 

* Pela salvação e santificação de todos os homens e pela urgente implantação do 

Reino de Maria (entendido no sentido empregado por São Luís Maria 

Grignion de Montfort em seus escritos); 

 

* Pela perseverança e confirmação no estado de graça, pelo progresso na vida 

espiritual, especialmente no que diz respeito à virtude da pureza. 
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 Fazer uma ação de graças de pelo menos dez minutos, ajoelhado com os dois 

joelhos, exceto em caso de doença ou de alguma outra circunstância 

impeditiva. 

 

 Encerrar a ação de graças por uma oração diante de alguma imagem de Nossa 

Senhora. 

 

 Quanto à adoração, meditação ou leitura 
 É preferível fazer sem interrupção a meia hora de adoração, mas, em caso de 

necessidade ou conveniência, pode-se dividi-la em dois períodos; 

pode-se aproveitar o tempo da adoração para rezar as orações diárias. 

 

 A meia hora de meditação será sempre sem interrupção, e iniciada por uma oração 

pedindo luzes e graças para fazê-la bem. 

 

 A meia hora de leitura pode ser dividida em até três períodos. 

 

 Quanto ao Rosário 
 Rezar pelo menos um dos terços ajoelhado diante do Santíssimo Sacramento; ou 

diante de uma imagem de Nossa Senhora, se estiver em local onde não 

haja Santíssimo Sacramento. Excetuam-se os casos de impedimento 

por motivo de doença. 

 

 Sempre formular intenções antes de iniciar a recitação do Rosário. 

 

 Quanto à Consagração a Nossa Senhora 
Salvo impedimento decorrente de doença, ela deve ser rezada sempre de 

joelhos, diante do Santíssimo Sacramento ou de uma imagem de Nossa Senhora. 

 

 Quanto às visitas ao Santíssimo Sacramento 
 Pedir inicialmente a intercessão de Nossa Senhora para fazer bem a adoração a 

Nosso Senhor Sacramentado. 

 

 Se entrar ou sair várias vezes ao dia da mesma casa da Associação, ou da mesma 

igreja, bastará visitar o Santíssimo Sacramento por ocasião da primeira 

e da última entrada ou saída; mas será melhor fazê-lo a cada vez que 

entrar e sair. 

 

 Ficam dispensados da obrigação de visitar o Santíssimo Sacramento os escravos que 

não descerem do veículo, ao entrarem na área externa da casa da 

Associação ou da igreja. 

 

 Quanto às orações antes e depois de reuniões, trabalhos ou refeições, e no 
início dos deslocamentos em veículos 
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 Em ambientes refratários às práticas externas de piedade, basta rezar interiormente 

as orações. 

 

 Para comer algo muito ligeiro (por exemplo, um pedaço de bolo ou um doce), basta 

fazer antes o sinal da cruz. 

 

 Nas orações antes de reuniões e trabalhos, oferecê-los por alguma intenção no 

sentido da maior glória da Igreja, da santificação das almas, etc. 

 

 Cuidados com os objetos de piedade 

 

 Com o terço 
 Por respeito ao terço, não utilizá-lo para outro fim que não lhe seja próprio; e nunca 

guardá-lo misturado com objetos profanos, tais como dinheiro, carteira, 

lenço, etc. 

 

 Quando se perder alguma conta, arrebentar o arame, etc., do terço que estiver em 

uso, providenciar o seu conserto dentro de 24 horas. 

 Com o recipiente de água benta 
 Ao retirá-lo do bolso, deixá-lo sempre em pé. 

 Em caso de perda ou avaria, providenciar um novo no prazo de 24 horas. 

 

 Com as relíquias dos santos 
 Por respeito às relíquias dos bem-aventurados (ou seja, aquelas com documento de 

autenticidade da autoridade eclesiástica competente), tomar cuidado 

de: 

 

* guardá-las ordenadamente em uma caixa provida de tampa, quando não as 

portar consigo; 

 

* limpar de maneira conveniente as tecas pelo menos uma vez por mês; 

* nunca deixá-las misturadas com objetos profanos. 

 Tanto ao levantar-se de manhã quanto ao se deitar à noite, oscular uma a uma as 

relíquias de seu uso particular, invocando nominalmente o respectivo 

santo. 

 
_    _    _  
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Capítulo II - Da Vida de Recolhimento 

A alma de todo apostolado é (lembra-nos Dom Chautard em sua inesquecível 

obra) a vida interior. Assim procurarão os escravos, antes de mais nada, estar em 

convívio com as três Pessoas da Santíssima Trindade, com a Santíssima Virgem 

Maria, com os Anjos e os Santos, e aspirarão com grande ímpeto à santidade pessoal, 

da qual fluirá com naturalidade o êxito nas obras apostólicas. Para isso, darão 

principal importância ao recolhimento do espírito, condição indispensável para uma 

vida interior bem levada. 

 

 Do silêncio 

 Normas gerais 
 Nas residências em que os escravos vivam em regime de silêncio, somente farão uso 

da palavra quando devidamente autorizados pelo Superior. O escravo 

que obtiver autorização para falar com outros, iniciará a conversa 

utilizando a fórmula: “Autorizo-o a falar”, e aguardará a resposta do 

interlocutor: “Em presença de Maria”.  Ou esta outra fórmula: “Que 

nossas palavras”, com a resposta: “Dêem glória a Maria”.  

 Em qualquer casa da Associação onde estiverem, os escravos guardarão sempre 

silêncio em celas, quartos, toilettes e cozinhas. 

 

 Nas reuniões e outros atos em conjunto, o Superior, se julgar conveniente, liberará 

ou, conforme o caso, encerrará, o uso da palavra, utilizando 

respectivamente as fórmulas: “Que nossas palavras”, com a resposta: 

“Dêem glória a Maria”; ou “Que nosso silêncio”, à qual os escravos 

presentes responderão: “Dê glória a Maria”. 

 Quando um escravo desejar falar com o Superior, se porá na posição de atenção e 

pedirá autorização usando a jaculatória: “Pugnemus pro Domina!”  

Para autorizar, o Superior responderá com a proclamação: “Quis ut 

Virgo?”. O escravo se manterá nessa posição até encerrar a locução ou 

até receber do Superior licença para ficar à vontade. 

 Se o Superior fizer alguma pergunta ou pedido de explicação a um escravo, este 

dirá, em posição de atenção: “Praesto sum”, e em seguida, na mesma 

posição, dará a resposta. 

 

 Cantar, cantarolar, assobiar ou manter conversação por meio de gestos, mímicas ou 

desenhos no ar com as mãos, constitui transgressão à norma de guardar 

o silêncio. 

 

 Não constitui transgressão à norma de manter o silêncio: 

* Cumprimentar usando a fórmula “Salve Maria!”. 

* Quando alguém bater à porta da sala, responder com a palavra “Ave”, caso 

possa atender; ou, em caso contrário, com a palavra “Attendite”. 

* Falar com um confessor. 
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 Grande silêncio 
Nas residências será observado à noite um período de “Grande Silêncio”, 

durante o qual todos evitarão qualquer conversa. 

 

Os escravos não se comunicarão nem por gestos nesse período; e evitarão 

movimentos apressados e quaisquer outros atos que produzam ruído, tais como bater 

portas. Nesse horário, inclusive as genuflexões devem ser feitas de modo suave. 

 

 Horários de meditação 
Na hora da meditação ou recolhimento os escravos não se comunicarão por 

bilhetes nem por gestos, a não ser com o Superior. Se abordados por alguém, farão os 

gestos necessários para significar que estão em regime de silêncio especial. 

 

 Do recolhimento periódico 

 Do recolhimento em silêncio 
Os escravos em missão farão todo mês duas jornadas de recolhimento em silêncio, 

dedicadas à oração, meditação, leitura ou estudo dos temas indicados 

para os 30 minutos de leitura diária (vide capítulo I, item 1.b.), ou 

ainda audição de gravações de conferências de formação cultural ou 

religiosa. E dedicarão um tempo razoãvel a um exame de consciência 

preparatório para uma confissão. 

 Dos prazos para fazer o recolhimento 
Por “jornada”, entende-se aqui  o intervalo compreendido entre o momento de 

levantar-se de manhã e o de deitar-se à noite, no mesmo dia; ou duas meiasjornadas 

em dias diferentes:  desde o despertar de manhã até o término do almoço, ou desde o 

término deste até o momento de deitar-se à noite. 

 

A jornada de recolhimento poderá ser feita, segundo as conveniências de cada 

escravo, a cada quinze dias, a cada duas semanas, ou em dois dias quaisquer do 

mesmo mês, ainda que sejam dias subseqüentes. 

 

Poderá, inclusive, ser feita uma meia-jornada em cada semana, mesmo que em 

dias diferentes da semana (por exemplo: terça-feira numa semana, sexta-feira na 

seguinte, etc.). 

 

 Dos auxílios para manter o recolhimento 

 Da seriedade 

 Do riso 
 Não rir, nem dar gargalhada sem ser conveniente. 
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 Não contar “piadas” ou “anedotas”; não proferir palavras, fazer gestos ou desenhos, 

escrever bilhetes ou mostrar objetos que tenham como única finalidade 

despertar o riso. 

 

 Das banalidades 
Procurar com empenho, durante as conversas, tratar de temas elevados e de 

preferência relacionados com a vocação, evitando assuntos como negócios, esportes, 

modas, máquinas e outras banalidades. 

 

 Dos meios de comunicação social 
 Não assistir televisão nem ouvir rádio sem motivo grave. Apenas, por conveniências 

de apostolado, assistir vídeos ou gravações de conhecida moralidade. 

 

 Não utilizar a internet e outros meios de comunicação global sem licença do 

Superior. 

 As publicações periódicas (revistas, jornais, etc.), serão lidas e vistoriadas pelos 

escravos autorizados, antes de serem colocadas para leitura comum nas 

casas da Associação. 

 

 Da companhia dos irmãos 
Já no século V, Santo Agostinho, na sua regra, recomendava “quando sairdes 

de casa, ide juntos; quando chegueis aonde fordes, permanecei também juntos” (20). 

Cada escravo porá em prática esta sábia recomendação, e não sairá de casa sem antes 

pedir ao Superior que lhe dê autorização e lhe designe um acompanhante. 

 

Voltando à casa, se apresentará ao Superior no prazo de uma hora. 

Cerimonial 

Para se apresentar, o escravo por-se-á diante do Superior em posição de 

atenção e, depois de uma vênia, aguardará o assentimento do Superior; após o que 

romperá o passo. 

 

Durante a hora de sesta ou à noite, basta deixar um bilhete na caixeta ou na cela 

do Superior, comunicando a hora de chegada. 

 
_    _    _  
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Capítulo III - Da Obediência 

 Dos Superiores 

 Dos Superiores Mediatos 
Para efeitos do presente Ordo de Costumes, são Superiores Mediatos: 

 O Superior Geral, que será o Presidente Geral da Associação, ou quem 

legitimamente o substituir; 

 

 O Superior da Irmandade, que será o Presidente da Irmandade, ou quem 

legitimamente o substituir; 

 

 O Superior da Casa, que será o Diretor da Casa, ou quem legitimamente o substituir; 

 

 Dos Superiores Imediatos 
A fim de facilitar a prática destes costumes, o Superior Mediato poderá nomear 

um Superior Imediato: 

 

a) Um Encarregado da Disciplina, para um grupo de escravos ou para uma 

casa; 

 

b) Um Encarregado de Dispensas, para um grupo de escravos em missão. 

 Dos Substitutos 
Qualquer dos Superiores Mediatos ou Imediatos poderá, em qualquer 

circunstância e por um prazo de tempo determinado, nomear um Substituto. 

 

 Do espírito de obediência 

 Das ordens 
O Superior seja sempre obedecido no que diz respeito às matérias relaciona das com 

a finalidade da Associação, ou com a própria santificação. 

 Das fórmulas de comunicação de uma ordem 
Para a comunicação de uma ordem, o Superior sempre declarará explicitamente 

– pelo uso de uma das fórmulas abaixo – que está exercendo a autoridade que lhe 

confere o compromisso sob honra, feito pelo subordinado. 

 

 “Para a glória de Deus, pelo amor e pela mediação da Santíssima 

Virgem...” (comunica a ordem). 

Cerimonial  

 Ao ouvir a ordem: “Posição de obediência”, o subordinado tomará a 

posição de atenção. 
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 Terminada a comunicação da ordem, o subordinado responderá: “Amém”, 

e a repetirá na mesma posição. 

 “Ordem ao escravo ...”. 

Cerimonial 

 Ao ouvir esta fórmula, o escravo assumirá a posição de atenção e 

responderá: “Præsto sum”. Recebida a ordem, ele a repetirá na mesma 

posição. 

 

 Dos cargos e das honras 
“Não te assentes no primeiro lugar”, ensina o divino Mestre. E ainda acrescenta: 

“pois todo o que se exalta, será humilhado, e o que se humilha será 

exaltado” (Lc 14, 8; 11). 

Assim, nenhum escravo se empenhará em obter dentro da Associação cargo, 

honra ou função. 

 

Não se empenhará em conseguir mudança de casa, sede ou cidade, a não ser 

com o Superior ou com quem este designar. 

 

Cada qual aceitará de bom grado a transferência de cargo, função, comissão ou 

qualquer outra que for determinada pelo Superior. 

 

Também fora da Associação não se empenhem os escravos em aceitar nem 

obter cargo, honra, emprego ou modificação de sua situação, sem autorização do 

Superior. 

 

Por honra entende-se aqui qualquer dignidade pública, política, social, 

econômica ou gremial; ou ainda, qualquer forma de publicidade em rádio, televisão, 

jornais, etc. Excetuam-se apenas as honras, cargos ou empregos meramente 

passageiros – como, por exemplo, presidir uma conferência – quando a pessoa julgar 

que a recusa prejudicará o apostolado e quando não for possível prever a situação e 

obter a licença. Nesses casos, pode-se aceitá-las, mas não empenhar-se em obtê-las. 

 

 Dos locais de uso 
O escravo aceitará de bom grado qualquer determinação do Superior para 

mudança de sala de trabalho, sala de comissão, cela ou semelhantes. 

 

 Do cumprimento do Ordo 

 Dos esclarecimentos sobre o Ordo 
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O esclarecimento de dúvidas sobre o Ordo será sempre feito em particular, com 

a ajuda do respectivo Superior ou de outro escravo designado pelo mesmo para tal 

efeito. 

 

 Da leitura do Ordo 
Todo novo escravo que assinar o compromisso de cumprir o Ordo, o lerá 

integralmente ao menos uma vez a cada dois meses, durante o primeiro ano. 

 

Todo escravo lerá o Ordo integralmente ao menos uma vez a cada seis meses, a 

partir do segundo ano. 

 

 Da vigência do Ordo 
O presente Ordo entrará em vigor processivamente: 

 A partir do momento da assinatura do compromisso de cumpri-lo, entrarão em vigor 

os capítulos I (Dos Deveres de Piedade), II (Da Vida de 

Recolhimento), III (Da Obediência), VI (Do Espírito de Pobreza) e VII 

(Das Dispensas). 

 

 Em períodos sucessivos, determinados em cada caso pelo Superior, entrarão em 

vigor, respectivamente: 

 

* Capítulo IV - I (Do Comportamento Individual), 

* Capítulo IV - II (Do Comportamento em Sociedade), 

* Capítulo IV - III (Da Higiene Pessoal); 

* Capítulo V (Da Prática do Amor ao Próximo). 

 Das advertências 
A infração a qualquer costume contido no presente Ordo não constitui pecado, 

nem sequer venial, conforme o texto da Fórmula de Compromisso. Não obstante, o 

Superior poderá advertir o escravo que violar algum desses Costumes. 

 

Se o Superior fizer ao subordinado uma advertência usando a fórmula: “Em 

presença de Maria, advirto o sr.  ...”, este rezará um terço de joelhos com os braços 

abertos em cruz ininterruptamente, no prazo de 24 horas. 

 

Cerimonial 

Ouvindo o Superior dirigir-se a ele empregando a fórmula “Em presença de Maria 

advirto o sr. ...”, o escravo responderá em posição de atenção: “Præsto 

Sum!”. 
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Após o enunciado da advertência, o escravo concluirá com a fórmula “Repreende o 

justo e ele te amará!”. 

 Dos atos em conjunto 

 Normas gerais 
 Nas residências, os escravos que nelas moram comparecerão a todos os atos de vida 

em comum. O escravo que tiver motivo razoável para faltar a algum 

ato, pedirá dispensa ao Superior. 

 

 As autorizações para chegar atrasado a qualquer ato conjunto, ou para dele se 

ausentar após iniciado, serão válidas apenas por cinco minutos, salvo 

se o Superior conceder explicitamente um tempo maior. 

 

 O escravo que tiver saído da residência, estará dispensado dos atos em conjunto 

realizados no prazo de uma hora após o seu regresso. 

 

 Dos toques de sino 
 Cinco minutos antes de cada ato conjunto será dado um toque de aviso, (duas 

badaladas do sino); e um segundo toque (três badaladas do sino) na 

hora determinada para início do ato. Antes do término do segundo 

toque, todos os escravos deverão estar formados, na posição de 

costume, no local do ato. 

 

 Para o despertar da manhã e da sesta, será dado um único toque de sino, de sete 

badaladas. Todos os escravos se dirigirão imediatamente para o local 

do alardo. Dois minutos após a última badalada, o sineiro dirá a 

primeira parte de uma jaculatória a Nossa Senhora, à qual os demais 

escravos darão resposta já formados no local, na posição de costume.  

 

 Havendo necessidade de fazer alguma convocatória geral urgente, o Superior 

mandará dar um toque de sino consistente em três vezes duas 

badaladas rápidas. Ouvindo este sinal, todos os escravos interromperão 

imediatamente qualquer atividade e dirigir-se-ão para o local habitual 

dos alardos, onde, formados na posição de costume, aguardarão as 

instruções ou comunicações que o Superior tenha a transmitir. Caso 

algum escravo chegue ao local após ter sido dada a dispersão, deverá 

se apresentará ato contínuo ao Superior. 

 
_    _    _  
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Capítulo  – Do Comportamento em Relação a Deus, aos Anjos e aos Homens 

 
“Somos dados como espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens” (1 Cor 4, 

9) “para que em tudo seja Deus glorificado” (1 Pet 4, 11). Procurem, pois, os 

escravos ser perfeitos em todas as suas ações, até nas menores, para glorificar a 

Trindade Santa, com a certeza de que a corte celestial inteira está observando 

individualmente a cada um, em seus mínimos atos. 

 

 Do Comportamento Individual 

 Dos atos de reverência para com Deus 

 Do modo de fazer o sinal da cruz 
Com a palma da mão estendida e o polegar recolhido, traçar uma cruz tocando 

com o dedo médio no centro da testa, no centro do peito (se estiver de Hábito, no 

centro da cruz do escapulário), no ombro esquerdo e, por fim, no ombro direito. 

 

Ao mesmo tempo, rezar a fórmula correspondente: In nómine Patris et Filii et 

Spíritus Sancti. Amen. Quando o sinal da cruz for feito em conjunto, 

toca-se com o dedo médio o centro da testa ao se pronunciar a sílaba 

Pa-; o centro do peito, na sílaba Fi-, o ombro esquerdo na sílaba Spí-; 

e o ombro direito na sílaba San-. 

 Do modo de persignar-se 
Com a mão direita totalmente espalmada, o dedo polegar esticado na posição 

vertical e os demais esticados juntos na horizontal, traçar uma cruz no centro da testa, 

outra nos lábios e uma terceira no peito, rezando a oração correspondente: Per signum  

crucis, de inimícis nostris líbera nos Deus noster. Ato contínuo, fazer o sinal da cruz 

como indicado acima. 

 

Em cada cruz se fará primeiro o traço vertical, de cima para baixo, em seguida o 

horizontal, da esquerda para a direita. Cada traço de mais ou menos 4 

cm. 

Estando de Hábito, o traço vertical da terceira cruz começa na parte superior da 

cruz do escapulário, descendo até atingir a parte superior dos braços laterais; o traço 

horizontal começa na ponta esquerda da ponta superior da cruz e vai até a ponta 

direita. 

 
Cruz na testa: Na sílaba sig-, começar o traço vertical; na sílaba cru-, o horizontal. 

 

Cruz nos lábios: Na sílaba mí-, começa o traço vertical; na sílaba nos-, o 

horizontal. 
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Cruz no peito: Na sílaba lí-, começa o traço vertical; na sílaba De-, o horizontal. 

 

 Do modo de estar ajoelhado 
Havendo um genuflexório, ou suporte para os braços, não encostar o peso do 

corpo no mesmo, mas manter-se ereto sobre o tronco. 

 

 Dos movimentos conjuntos 

 Da posição de atenção 
Manter imobilidade de todo o corpo observando: 

* os calcanhares juntos e as pontas dos pés separadas, formando um ângulo de 45 

graus; 

 

* as pernas esticadas e os quadris forçados para frente, recolhendo o abdômen; o 

peito estufado, com os ombros puxados para trás; 

 

* as mãos espalmadas, com os polegares recolhidos, totalmente coladas à coxa; 

 

* os cotovelos ligeiramente abertos e para frente; 

* o pescoço reto e o queixo recolhido; o olhar alto, como se fitasse no infinito um 

ponto acima das cabeças. 

 

 Da posição das mãos postas para a oração 
Com o tronco na posição de atenção, juntar as mãos frente ao peito em toda a 

superfície da palma, até a ponta dos dedos. 

As primeiras falanges dos dedos polegares se apóiam totalmente sobre o peito, 

de modo que as mãos formam um ângulo de 30 graus para frente, em relação ao 

tronco. 

 

As pontas dos dedos ficam na altura do queixo. 

Os polegares recolhidos, juntando as pontas dos mesmos, sem cruzar um sobre 

outro. 

 

 Do modo de fazer as inclinações durante as orações 
 

 Da meia vênia 
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Partindo da posição de atenção, inclinar o tronco pela cintura, sem deixar cair a 

cabeça, até  formar um ângulo de 30 graus; num movimento ininterrupto, voltar à 

posição inicial. Prestar atenção para, na inclinação, não deslocar os quadris para trás. 

 

 Da vênia completa 

Partindo da posição de atenção, flexionar o tronco pela cintura, sem deixar cair 

a cabeça, até formar um ângulo de 90 graus. As costas e a cabeça devem formar uma 

linha reta, na horizontal. 

 

 Do modo de fazer a genuflexão simples, com um só joelho 
 

Partindo da posição de atenção, avançar  o pé esquerdo, deslizando pelo chão; 

no final, erguê-lo cerca de 20 centímetros e bater no chão com a planta do pé inteira. 

 

No instante em que bater no chão a planta do pé, deixar cair verticalmente o 

tronco, até o joelho direito pousar no chão. 

 

Ao mesmo tempo, desde o início do movimento, ir erguendo os braços de 

modo a tomar a posição de “mãos postas” exatamente no mesmo instante em que o 

joelho direito pousar no chão. 

 

Se o movimento for apenas “em reverência, ajoelhar”, deixar cair o tronco até o 

joelho direito chegar a poucos centímetros do solo, sem tocá-lo, e 

erguer imediatamente o tronco até retomar a posição inicial. 

 Do modo de fazer a genuflexão dupla, com os dois joelhos 
 

Fazer inicialmente a genuflexão simples, e, na mesma cadência, recolher 

imediatamente a perna esquerda (sem estendê-la para fora da largura do corpo), até 

pousar o joelho esquerdo no chão, quase junto ao joelho direito. 

 

 Do modo de levantar-se da genuflexão 
Erguer o joelho esquerdo até retomar a posição da genuflexão simples, batendo 

no chão a planta do pé; sem interrupção, erguer o tronco até retomar a posição de 

“atenção”. 

 

 Da genuflexão em reverência ao Santíssimo Sacramento 
 

Feita a genuflexão dupla, estando com os dois joelhos em terra, fazer a meia 

vênia conforme indicado acima (vide item e.), iniciando imediatamente o movimento 

de levantar da genuflexão. 
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 Do cortejo 
Nos cortejos, seguir o passo do que estiver na frente; e quem estiver à esquerda, 

manter-se alinhado com o companheiro à sua direita. 

 

As mãos pendendo naturalmente ao longo do corpo, com os dedos fechados 

sem apertar, e o polegar estendido sobre o indicador. 

 

O tronco ereto, sem balançar para um e outro lado. 

O corpo todo conservando a compostura da posição de atenção, mantendo o 

olhar por cima da cabeça do escravo da frente. 

 

A distância habitual do cortejo, entre um escravo e o da frente, será a 

equivalente a um braço e um palmo, ou a dois passos de cortejo. 

 

O movimento dos pés será contínuo, sem interrupções, evitando levantar as 

pontas dos pés ao avançar a perna, de modo a não mostrar a sola do calçado. 

 

 Da posição de cessar 
Esta é a posição habitual para início dos alardos. 

Partindo da posição de atenção, executam-se três movimentos concomitantes: 

 Levantar o calcanhar direito e o pé esquerdo, de modo que o peso do corpo 

fique todo, momentaneamente, apenas sobre a ponta do pé direito. 

 

Ao mesmo tempo, avançar o pé esquerdo, num ângulo de 45º com o eixo do 

corpo, até o calcanhar formar com a ponta do pé direito uma linha 

paralela ao tronco. 

 

Ato contínuo, bater no chão o pé esquerdo e o calcanhar direito, 

concomitantemente. 

 

 Dobrar o braço direito, fechando a mão com o dedo polegar sobre o indicador 

e médio, até o polegar encostar no centro do peito. 

 

O antebraço, o pulso e a mão formarão uma linha reta paralela ao chão. 

 Flexionar o braço esquerdo, fechando a mão, até apoiar sobre o osso da bacia 

as primeiras falanges dos dedos indicador e médio. 

 



  † 

(IHS) Índice — p. 29 de 60 

Arquivo Ordo Arautos do Evangelho Roma.wpd — impresso em  —  

O pulso será mantido reto, com o cotovelo ligeiramente para a frente. 

 Do passo de desfile 
 Da posição de “ao compasso” 

Partindo da posição de “atenção”, flexionar o braço esquerdo como na posição 

de “cessar”. Manter esta posição durante todo o desfile. 

 

Conservar esticado o braço direito, com a palma da mão espalmada, 

ligeiramente separada do corpo e com o polegar recolhido. 

 

 Do modo de marcar passo 

Este movimento parte da posição de “ao compasso” e divide-se em dois 

tempos: 

 

* No primeiro: mantendo sempre a planta do pé paralela ao chão e a canela 

perpendicular ao mesmo, erguer a perna esquerda até a coxa ficar paralela ao chão. 

 

* No segundo: descer a perna esquerda, batendo o calcanhar no chão. 

Repetir os dois movimentos com a perna direita, depois com a esquerda, e 

assim sucessivamente. 

 

 Do movimento de desfile 

Partindo da posição de “ao compasso”, avançar a perna esquerda, arrastando a 

sola da bota no chão e movimentando o tronco de modo a manter sempre o peso 

equilibrado sobre as duas pernas;  ao chegar a três quartos da distância do passo, 

levantar o pé; no final do passo, bater no chão a planta do pé. 

 

Manter as pernas continuamente esticadas, sem dobrá-las em nenhuma ocasião. 

 

Ao mesmo tempo em que iniciar o avanço da perna esquerda, erguer o braço 

direito com a mão espalmada até a altura do ombro; chegando à altura do ombro, girar 

o braço até a palma da mão ficar na posição horizontal (voltada para baixo, com as 

pontas dos dedos em linha reta diante do centro do peito) no mesmo instante em que 

bater no chão a planta do pé esquerdo. 

 

Sem interrupção, avançar a perna direita e, ao mesmo tempo, mover o braço 

direito no sentido inverso, de modo que este chegue à posição de repouso no exato 

momento em que bater no chão a planta do pé direito. 
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 Do modo de romper o passo 
Partindo da posição de “atenção”, flexionar o braço esquerdo, como na posição 

de “ao compasso”, e deslocar para a frente a perna esquerda, como no passo de 

desfile, até bater no chão a planta do pé. Ao mesmo tempo, mover o braço direito até 

atingir o meio do peito,  como no movimento de desfile. Estes três movimentos são 

feitos concomitantemente, e começam e terminam juntos. 

 

Isto feito, ficar à vontade e mover-se com naturalidade, cada qual segundo seu 

modo habitual de caminhar. 

 

 Do uso do hábito 

 Normas gerais 
Nas residências onde estiver estabelecido o costume de usar hábito na vida 

diária, não transitar pela casa sem estar dele revestido, desde o início dos atos em 

comum até o final das atividades do dia, isto é, até o canto da Salve Regina. 

 
Exceções: 

* para dirigir-se ao toilette; 

* durante o tempo de sesta; 

* tendo autorização para sair da residência, durante 30 minutos antes da saída; 

 

* retornando à residência, durante uma hora após a chegada; 

* tendo dormido fora dos horários normais, durante uma hora após levantar-se. 

 

 Normas específicas 
 Das várias partes do hábito 

A corrente será cromada e terá sete elos de sobra, em honra das Sete Dores de 

Nossa Senhora; cinco elos, em honra dos cinco gozos de Maria Santissima; ou três 

elos, em louvor de Nossa Senhora Filha de Deus Pai, Mãe de Deus Filho e Esposa de 

Deus Espírito Santo. 

 

O terço será preso na corrente, do lado direito, com uma abertura de três ou 

quatro elos de distância da alça da túnica (um quarto das costas) e dividido entre a 

segunda e a terceira dezena. O crucifixo será todo de madeira e terá a imagem do 

Crucificado. 

 

As botas terão os cadarços entrelaçados, tornando a passar cada volta pela alça 

formada pela anterior. 
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A camisa será necessariamente branca. 

A calça será preferivelmente de cor marrom. 

 Do modo geral de se comportar 

Em qualquer circunstância, manter um porte digno, condizente com a elevada 

vocação que Deus nos concedeu. Evitar gestos destoantes, tais como passar a mão na 

cabeça sem necessidade. 

 

 Do modo de estar em pé 

As mãos tanto podem ser mantidas pendentes ao longo do corpo, quanto 

segurando a corrente, ou cruzadas sob o escapulário à altura do peito. Não cruzar os 

braços por cima do escapulário; por baixo dele, não juntar as mãos com os braços 

estendidos ao longo do corpo, abaixo da corrente; não colocar as mãos nas costas, 

ainda que segurando com uma delas o terço. 

 

Conservar-se sempre com o peso do corpo sobre os pés, preferivelmente 

dividido entre as duas pernas. Não se apoiar em paredes, móveis, etc. 

 

Não ficar parado com um dos pés sobre degrau, mureta, etc. 

 Do modo de andar 

Procurar andar com porte ereto. 

Não manter as mãos nos bolsos. 

Não correr sem necessidade. 

 Do modo de estar sentado 

Não cruzar as pernas. 

Não passar as mãos sobre as botas. 

Não dormir sentado, nem ficar largado em poltronas, sofás, cadeiras, etc. 

Em caso de viagens demoradas, é permitido dormir no veiculo, tirando o 

escapulário. 

 

 Do modo de subir e descer escadas 

Ao subir, olhar para cima. 

Ao descer, manter o olhar alto, sem inclinar a cabeça para os degraus. 

 Da limpeza do hábito 
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Engraxar as botas sempre que necessário, de maneira a apresentá-las 

convenientemente limpas e lustradas. 

 

Sempre que perceber uma mancha no hábito, remové-la no período máximo de 

24 horas. 

 

Não carregar objetos muito grandes ou pesados, nem executar nenhum trabalho 

servil que normalmente exigiria roupas apropriadas, ou que possa sujar o hábito. 

 

Trocar o colarinho todos os dias. 

 Do modo de guardar o hábito 

Guardar sempre pendurado num cabide, por baixo a túnica, por cima o 

escapulário, com o capuz de maneira a não formar dobras. Pode também ser guardado 

em dois cabides. 

 

O terço e a corrente podem ficar no cabide junto com o hábito ou em algum 

lugar digno, sem estar misturados com objetos não-sacrais. 

 

 Do cerimonial para revestir-se do hábito 
Ao revestir-se do hábito pela primeira vez no dia, fazê-lo pelo cerimonial a seguir 

descrito: 

* Ajoelhar-se e rezar uma breve oração a Nossa Senhora; 

* Calçar a bota direita e depois a esquerda; 

* Amarrar os cordões e afivelar a bota direita, e depois a esquerda; 

* Vestir a túnica começando pelas mangas, primeiro o braço direito, depois o 

esquerdo, e deixando-a depois cair por cima da cabeça; abotoar de 

cima para baixo; 

 

* Oscular o escapulário no centro da cruz e vesti-lo; 

* Oscular a corrente e cingir-se com ela, deixando cair os elos que sobram do lado 

esquerdo, na parte posterior à alça; 

 

* Oscular o terço (as contas, a medalha e o crucifixo) e colocá-lo no lado direito; 

 

* Ajoelhar-se e rezar uma breve oração a Nossa Senhora. 
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 Do cerimonial para retirar o hábito 
Manter-se em silêncio, salvo por motivo de necessidade; 

* Fazer o sinal da cruz e rezar uma jaculatória a Nossa Senhora; 

* Retirar o terço e osculá-lo; 

* Retirar a corrente e osculá-la; 

* Retirar o escapulário e osculá-lo no centro da cruz, deixando-o pendurado num 

cabide ou dobrado em três partes; 

 

* Retirar a túnica e pendurá-la num cabide ou dobrá-la convenientemente; 

 

* Desafivelar as duas botas e soltar os cadarços, primeiro a esquerda, depois a 

direita; 

 

* Retirar as botas, primeiro a esquerda, depois a direita, e deixá-las juntas e 

paralelas; 

 

* Fazer o sinal da cruz e rezar uma jaculatória a Nossa Senhora. 

 

 Do Comportamento em Sociedade 

 Da boa educação e apresentação exterior 
Estando diante de um Superior, não tomar assento sem antes pedir licença. 

Sentado, evitar cruzar as pernas. 

Em qualquer hipótese, não sentar-se em braço de poltronas, nem sobre mesas 

ou outros móveis não adequados para essa finalidade. 

 

Sempre que o bocejo se torne inevitável, levar uma das mãos à frente da boca. 

 

Nunca espreguiçar-se em público. 

 Das roupas 
Os que usarem gravata, troquem a mesma diariamente. 

As roupas em geral não devem ser vestidas estando sem botões ou rasgadas. 

 Do modo de vestir-se 
Mesmo na solidão da cela ou quarto, usar sempre traje social completo, 

segundo o costume local. 
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 Da pontualidade 
Tendo um compromisso ou ato em conjunto com outros escravos, chegar no horário 

estabelecido, ou pedir previamente autorização ao Superior para se 

atrasar. 

 Do modo de participar das reuniões gerais 
Nas reuniões gerais, só tormar assento após autorização do Superior. 

Ao ser chamado pelo Superior, pôr-se de pé e responder com a fórmula de Samuel: 

“Præsto sum!” (1 Sam 3, 16), antes de falar. 

Quem quiser fazer uso de palavra, pôr-se de pé e pedir licença por meio da fórmula: 

“Pugnemus pro Domina!”, e aguardar a resposta “Quis ut Virgo?”. 

Não se ausentar do recinto ou por ele transitar sem grave necessidade. 

Estando sentado, manter uma posição digna, sem cruzar as pernas, nem ficar 

largado na cadeira ou poltrona, não apoiar a nuca no espaldar, nem sequer apoiar-se 

nas paredes laterais; não inclinar a cadeira ou poltrona de modo a apoiála apenas em 

dois pés. 

 

Não se retirar do local sem causa grave, antes do término das orações de 

encerramento. 

 

 Das refeições  
Não tomar alimentos sólidos fora das horas estabelecidas, nem fora do refeitório; 

particularmente, não comer em copas ou cozinhas. 

Antes das refeições principais (café, almoço, jantar), lavar sempre as mãos. 

Após essas refeições, lavar as mãos e escovar os dentes. 

 Do comportamento durante as refeições 
Levar a comida à boca, e não a boca à comida. 

Ao aproximar da boca os talheres, xícara ou copo, nunca apoiar o braço sobre a 

mesa. 

 

Mastigar com a boca fechada. 

Nas refeições em silêncio, manter o olhar recolhido, evitando de fitar os 

circunstantes. 

 

Nas refeições conversadas, não falar com a boca cheia. 
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Manter os cotovelos junto ao corpo, de modo a não incomodar os vizinhos. 

 Do modo de estar sentado 
Onde for costume tomar refeições em banquinhos sem espaldar, sentar-se 

mantendo o tronco em posição ereta, as pernas formando um ângulo de 90 graus, e os 

calcanhares unidos; o tronco aproximadamente a 15 cm da mesa e os braços sob a 

mesma, com as mãos fechadas sobre os joelhos, até dar início ao serviço. 

 

Ao iniciar o serviço, ou ao pôr o guardanapo, colocar as mãos sobre a mesa, sem 

apoiar na mesma o antebraço. No fim da refeição, após retirar o 

guardanapo, pôr novamente os braços sob a mesa, com as mãos 

fechadas sobre os joelhos. 

 Do uso do guardanapo 
Estando vestido de hábito, seja em refeições em conjunto ou em particular, 

colocar sempre o guardanapo sobre o escapulário, preso na parte superior dos dois 

lados. 

 

Nas refeições sem hábito o guardanapo deve ser colocado sobre as pernas. 

Antes e depois de tomar água ou qualquer outro líquido, limpar os lábios com o 

guardanapo. 

 

Não utilizar guardanapos de papel para bilhetes nem para outros fins. 

 Do modo de usar veículos 
Não buzinar em qualquer lugar das casas da Associação 

Evitar o movimento de veículos perto da capela ou locais de uso comum, 

particularmente em horarios de meditação ou recolhimento. 

 

 Dos lugares e costumes em geral 
Não entrar na cozinha ou nas celas sem licença do Superior. 

Após utilizar um armário, fechar sempre as gavetas e portas do mesmo. 

 Da higiene pessoal 

 Dos atos simples 
Não interromper a seqüência de cada ato, nem invertida a ordem, sem 

necessidade. 

 

 Do modo de lavar as mãos 
 Molhar as mãos; 

 Impregnar de sabão as faces internas; 
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 Friccionar as faces internas e depois as externas. Primeiro a mão direita sobre a 

esquerda, depois a esquerda sobre a direita, sucessivamente; 

 

 Para que o sabão penetre entre os dedos, friccionar as mãos entre si, com os dedos 

abertos, passando uns através dos outros; 

 

 Enxaguar as mãos; 

 Repetir a operação (no máximo, três vezes, exceto em casos especiais, como, por 

exemplo, retirar graxa, tinta, etc.); 

 

 Fechar a torneira; 

 Enxugar as mãos: primeiro a direita, iniciando pela face externa, depois a interna e a 

seguir todos os dedos, do polegar ao mínimo; em seguida a esquerda, 

na mesma ordem; 

 
Observação: Se não houver toalha, ou se esta estiver suja ou muito molhada, pode-

se secar as mãos com o lenço ou ao vento. 

 

 Do modo de lavar o rosto 
 Lavar as mãos, sem as enxugar; 

 Ensaboar as palmas das mãos; 

 Levar as duas mãos à face e friccionar o rosto na seguinte ordem: testa, olhos, nariz, 

parte contígua à boca e, por fim, as duas faces; 

 

 Enxaguar as mãos; 

 Enxaguar o rosto; 

 Repetir a operação (no máximo, três vezes); 

 Fechar a torneira; 

 Enxugar o rosto, pondo a toalha no sentido transversal às mãos e aplicando-a por 

inteiro, simultaneamente em todo o rosto, enxugando depois cada parte 

na mesma ordem acima indicada; 

 

 Enxugar as mãos do modo já indicado. 

 Do modo de escovar os dentes 
 Colocar creme dental na escova e tampar o tubo; 

 Molhar a escova na água e friccioná-la nos dentes na seguinte ordem: 

– Parte superior: superfície de mastigação e paredes laterais externas e internas 

dos dentes molares (primeiro o lado direito, depois o lado esquerdo) e, 

por último, os dentes da frente. 

 

– Parte inferior: na mesma seqüência; 

 Limpar a escova e tirar o excesso de água; 

 Levar água à boca com as duas mãos em concha e bochechar (quantas vezes forem 

necessárias); 
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 Fechar a torneira, enxugar a boca e as mãos. 

 Do modo de tomar banho 
 Rezar a jaculatória: “Mater Puríssima, ora pro nobis”; 

 Tirar o robe-de-chambre (se estiver com ele) e colocar em gancho ou prateleira; 

 

 Estender o tapete de banho próximo ao box; 

 Tirar a roupa (vide item III.1.i.), pisando sobre o tapete logo depois de tirar as 

sapatilhas e as meias; 

 

 Trocar de escapulário, osculando-os; 

 Entrar no box e fechar a cortina ou a porta; 

 Abrir o chuveiro e molhar bem todo o corpo; 

 Fora da ducha, ou com o chuveiro fechado, ensaboar todo o corpo na seguinte 

ordem: 

 

– cabeça: cabelos, rosto, ouvidos e pescoço 

– membros superiores: primeiro braço direito e depois esquerdo 

– tronco: primeiro parte da frente, de cima para baixo; depois parte de trás, de 

cima para baixo 

 

– membros inferiores: primeiro a perna direita, depois a esquerda, ensaboando até 

a ponta dos pés 

 

 Abrir o chuveiro, ou entrar embaixo do mesmo, tirando sabão das várias partes do 

corpo na mesma ordem acima; 

 

 Fechar o chuveiro; 

 Abrir a cortina ou a porta do box; 

 Seguindo a mesma ordem acima indicada (letra “h)”), enxugar o rosto com a toalha 

de rosto, e o restante do corpo com a toalha de banho; 

 

 Vestir a roupa (vide item III.1.j.); 

 Logo após colocar a roupa branca, aplicar desodorante e trocar de escapulário, 

osculando-os; 
Observação: Executar todas as ações do banho (desde o momento em que começar 

a tirar a roupa até estar completamente vestido) num prazo não inferior a 10 minutos nem 

superior a 15. 

 

 Do modo de pentear-se 
 Umedecer os cabelos e aplicar fixador, se precisar; 

 Pentear-se; 

 Lavar o pente, o qual não deve ser utilizado para outro fim. 

 Do modo de barbear-se 
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 Umedecer o pincel e colocar nele creme de barbear; 

 Fazer espuma na seguinte ordem: no lado direito, de cima para baixo; na região 

próxima à boca e ao queixo; no lado esquerdo, de cima para baixo; por 

fim, embaixo do queixo, da direita para a esquerda; 

 

 Fazer a barba com o aparelho, na mesma ordem; 

 Fazer espuma novamente, na mesma ordem; 

 Escanhoar na ordem que julgar mais conveniente; 

 Lavar o pincel e o aparelho; 

 Retirar o resto de espuma do rosto; 
 Enxugar o rosto e depois as mãos, na forma já descrita. 

 Do modo de cortar as unhas 
Fazer aos sábados o corte das unhas, sempre dentro do toilette (o das mãos 

semanalmente, e o dos pés quinzenalmente), respeitando a seguinte ordem: 

 

 Primeiro as da mão direita, do polegar ao mínimo; 

 Depois as da mão esquerda de modo semelhante; 

 Seguir a mesma ordem para as dos pés; 

 Lavar as mãos. 

 Do modo de usar o banheiro 
 Após entrar, trancar sempre a porta com chave ou trinco; 

 Colocar sobre uma prateleira ou num cabide a bolsa de toilette, se estiver com ela; 

 

 Caso for tomar banho, pendurar as toalhas perto do chuveiro: a de banho por baixo e 

a de rosto por cima, e pendurar a roupa limpa; 

 

 Utilizar a toalha de uso comum apenas para enxugar as mãos, e deixá-la no suporte 

de maneira a poder secar; 

 

 Nunca deixar no banheiro material de uso particular, exceto em caso de cela com 

toilette privativo; 

 

 Não sair do banheiro sem estar completamente vestido (ao menos com o robe-de-

chambre), nem deixar nenhuma parte do vestuário para ser acertada 

fora (prender o cinto, abotoar os punhos, colocar o paletó, etc.); 

 

 Antes de sair, abrir as janelas e certificar-se que não ficam papeis nem outro 

material no chão; 

 

 Após sair, fechar a porta; 

 Ao usar a bacia: 

– levantar as duas tampas (se for o caso) sem fazer barulho, 

– não molhar o chão, 

– puxar a descarga, deixando as tampas sempre limpas, 
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– fechar as tampas, 

– após o uso, lavar sempre as mãos segundo o costume. 

 Do modo de tirar a roupa 
Não tirar qualquer peça de roupa sem necessidade, ficando com o corpo 

descoberto ou descalço (mesmo em recinto fechado), exceto nas ocasiões necessárias 

e na medida em que o forem. 

 

Não fitar para qualquer parte do próprio corpo, diretamente ou em espelhos, 

salvo necessidade de limpeza ou saúde. 

 

Quando for preciso trocar de roupa, fazê-lo na seguinte ordem: 

 Tirar os calçados: 

 – primeiro o esquerdo, depois o direito; 

 – colocá-los sempre juntos e paralelos. 

 Tirar as meias: 

 – primeiro a esquerda, depois a direita. 

 Tirar a camisa: 

 – desabotoar o colarinho, o punho esquerdo e depois o direito; 

 – tirar para fora da calça e desabotoar de cima para baixo; 

 – tirá-la do lado esquerdo para o direito. 

 Tirar a camiseta, da esquerda para a direita 

 Tirar a calça: 

 – desabotoar de cima para baixo; 

 – tirar primeiro o lado esquerdo e depois o direito. 

 Tirar a roupa branca: 

 – desabotoar e tirar da esquerda para a direita. 

Observações: Sendo hora de trocar de roupa (exemplo: antes de deitar-se), ir 

vestindo as peças a serem usadas à medida que for tirando as anteriores. Por exemplo: 

após tirar a camisa social, vestir a de dormir antes de tirar a peça seguinte. 

 

* Pode-se interromper a seqüência ou inverter a ordem dos atos para algum 

curativo, higiene especial ou necessidade física, fazendo isso de modo a permanecer 

com o mínimo do corpo descoberto e no menor prazo de tempo possível.  
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* Não jogar nem deixar roupas no chão. 

 Do modo de vestir-se 
 Colocar a roupa branca: da direita para esquerda; 

 Colocar a camiseta: da direita para esquerda; 

 Colocar a camisa: da direita para a esquerda, e  abotoar de cima para baixo  menos o 

botão do colarinho (o qual será abotoado na hora de pôr a gravata, ou, 

caso seja vestido o hábito, depois de calçar as botas), em seguida, o 

punho direito e depois o esquerdo; 

 Vestir a calça: da direita para esquerda e abotoar de baixo para cima; 

 Colocar as meias: primeiro a direita e depois a esquerda; 
 Colocar os calçados: primeiro o da direita e depois o da esquerda; e 

amarrar os cadarços: primeiro o da direita, depois o da esquerda. 

 Do modo de colocar os objetos nos bolsos da roupa 
 

Guardar nos bolsos os objetos abaixo relacionados, na ordem estabelecida. 

Outros objetos podem ser colocados no lugar mais conveniente para cada qual. 

 

 bolsos da calça 

* da frente (pequenos), direito e esquerdo: relíquias 

* laterais, direito e esquerdo: livre 

* de trás, direito ou esquerdo: lenço 

 bolsos do paletó 

* interno, superior, direito: carteira para documentos e dinheiro (não pôr no bolso 

dinheiro fora da carteira, nem moedas fora do porta-moedas); 

 

* interno, superior, esquerdo: caderneta e canetas; 

* interno, inferior, esquerdo: terço; 

* interno, inferior, direito: água benta (e remédios, se precisar); 

* externo, superior: óculos (se precisar utilizar estojo, os óculos podem ser 

guardados em outro bolso); 

 
* externos, inferiores: papéis. 

 bolsos da túnica 

* lateral direito: terço e água benta 

* lateral esquerdo: óculos com estojo 

* no peito, lado direito: óculos sem estojo 
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* no peito, lado esquerdo: canetas, papéis 

Observações: A colocação do chaveiro fica a critério da própria pessoa. 

* Estando de hábito, o lenço pode ser guardado no interior da túnica, ao rápido 

alcance da mão. 

 

* Não colocar nos bolsos da túnica objetos volumosos ou pesados que possam 

desalinhar sua silhueta. 

 

 Do modo de engraxar os calçados 
 Passar escova nos calçados para limpá-los: primeiro o pé direito, depois o esquerdo; 

se estiverem muito sujos, usar antes um pano molhado; 

 

 Engraxá-los na mesma ordem; 

 Lustrá-los na mesma ordem. 

 Dos atos de levantar-se e de deitar-se 
Exceto por motivo grave, não interromper qualquer seqüência desses atos. 

 Do modo de levantar-se da cama 
 Ao despertar, sentar-se imediatamente na cama e colocar as meias e as sapatilhas: 

primeiro o direito e depois o esquerdo (se dormir na parte superior do 

beliche, descer sem pisar os pés na cama inferior, e colocar as meias e 

as sapatilhas em pé); 

 

 Vestir o robe-de-chambre; 

 Fazer o sinal da cruz com água benta e rezar o exorcismo breve. 

 Do modo de arrumar a cama 
A roupa de cama constará de dois lençóis, cobertor(es), e um ou dois 

travesseiros com fronha. 

 

Um lençol cobrirá todo o colchão, recolhido por baixo do mesmo nas quatro 

partes; o outro ficará por cima, recolhido sob o colchão apenas na parte 

correspondente aos pés, sem cobrir o travesseiro e com a extremidade superior virada 

sobre o cobertor. No caso de beliche, os dois lençois e o cobertor estarão recolhidos 

sob o colchão também nas laterais. Em caso de celas ou camas estreitas, o lençol 

superior poderá ser recolhido sob o colchão nas duas laterais. 

 

Um cobertor estará estendido sobre o lençol superior (recolhido sob o colchão 

como este); outros podem ficar dobrados aos pés da cama. 

 

A colcha, se houver, cobrirá toda a cama, incluído o travesseiro. 
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A arrumação da cama deve ser feita na seguinte ordem: 

 colocar toda a roupa de cama, exceto o lençol inferior, em algum suporte (não 

no chão); 

 

 arrumar o lençol inferior (esticar, limpar, etc.); 

 colocar o lençol superior; 

 estender um cobertor sobre a cama; 

 dobrar a extremidade superior do lençol e do cobertor; 

 colocar o(s) travesseiro(s); 

 sendo o caso, estender a colcha sobre toda a cama, e dobrar o(s) cobertor(es) 

e deixá-lo(s) aos pés da cama. 

 
Observação: Não deixar nenhum outro material sobre a cama, a não ser uma cruz 

sobre o travesseiro. 

 

 Do modo de preparar-se para a toilette matinal 
Colocar sobre o braço esquerdo, de baixo para cima: 

 A roupa limpa (calça, cinto, camiseta, roupa branca, meias e camisa;); 

 

 As toalhas: embaixo a de banho, por cima a de rosto; 

 A bolsa de toilette. 
Observação: Os chinelos de banho devem ser levados discretamente, escondidos sob 

a toalha de banho. 

 

 Do modo de arrumar o quarto após a toilette 
 Pendurar as toalhas para secar; 

 Colocar a bolsa de toilette no local próprio (armário ou outro); 

 Colocar a roupa suja no saco apropriado e deixar este em lugar não visível; 

 

 Dobrar e guardar no armário a roupa de dormir; caso a cela possua toilette 

privativo, pode ser pendurada atrás da porta do mesmo; 

 Do modo de terminar a toilette 
 Tirar as sapatilhas e colocar o calçado; 

 Colocar as sapatilhas juntas e paralelas dentro do armário ou sob a cama; 

 

 Engraxar o calçado, se for preciso (o que pode ser feito também à noite); 

 

 Tirar a robe-de-chambre e colocar no cabide; 

 Vestir o hábito ou a roupa social; 

 Colocar o material nos bolsos, na ordem estabelecida (vide item III.1.k.) 

(caso seja vestido o hábito, o material pode ser colocado nos bolsos da 

calça antes de vestir a túnica); 

 
 Colocar o distintivo. 
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 Do modo de preparar-se para a sesta ou descanso 
 

 Tirar o hábito, ou o paletó e a gravata, e pendurar; 

 Sendo preciso ir ao toilette, vestir a robe-de-chambre, e retirá-la ao voltar à 

cela; 

 

 Ajoelhar-se com os dois joelhos diante da imagem de Nossa Senhora e rezar 

um memorare pelo Superior; 

 Sentar-se no meio da cama e retirar o calçado; 

 Deitar-se sobre a cama sem desfazê-la e cobrir o corpo (com um cobertor, 

colcha ou um lençol). 

 

 Do modo de preparar-se para a toilette noturna 
 Esvaziar os bolsos na ordem abaixo, e dispor os objetos em local adequado, 

da direita para a esquerda: relíquias, terço, água benta, carteiras, 

canetas, óculos, papéis e outros objetos não especificados aqui; 

 

* Estando de hábito, primeiro esvaziar os bolsos da túnica; em seguida tirar terço, 

corrente, escapulário e túnica; depois esvaziar os bolsos da calça;. 

 Colocar as relíquias na caixa adequada, e o terço e a água benta sobre criado-

mudo (isto pode ser feito no ato de esvaziar os bolsos); 

 

 Fazer triagem dos papéis e eliminar os desnecessários; 

 Tirar o relógio, e, caso não tenha despertador, colocá-lo sobre o criado-mudo; 

 

 Tirar a roupa social e vestir a de dormir (caso a cela não o permita, isto deve 

ser feito no toilette logo ao entrar no mesmo); 

 

 Colocar a roupa usada no saco de roupa suja (caso a roupa de dormir seja 

vestida no toilette, isto deve ser feito imediatamente ao retornar à cela); 

 

 Colocar a robe-de-chambre; 
 Colocar sobre o braço esquerdo a toalha de rosto e a bolsa de toilette, e 

sair para a toilette. 

 Do modo de preparar a roupa para o dia seguinte 
 

Colocar num lugar adequado (mesinha, cadeira ou prateleira) a bolsa com 

material de toilette e a roupa a ser usada na seguinte ordem: calça, cinto, camiseta se 

usar, roupa branca, meias e camisa. 

 

 Do modo de deitar-se à noite 
 Colocar o terço no bolso da roupa de dormir ou, caso esta não tenha bolso, no 

pescoço; 
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 Preparar a cama para dormir: dobrar o lençol superior, colcha e/ou cobertor 

em três; 

 

 Ajoelhar-se com os dois joelhos diante de uma imagem de Nossa Senhora e 

rezar a oração da noite; 

 

 Oscular as relíquias, invocando nominalmente cada santo; 

 Fazer o sinal da cruz com água benta e aspergir sobre a cama; 

 Tirar a robe-de-chambre e colocá-la num lugar adequado; 

 Sentar-se no meio da cama, tirar as sapatilhas e as meias, deixandoas juntas e 

paralelas no chão, com as meias dentro das sapatilhas (se dormir na 

parte superior de um beliche, tirar as sapatilhas e as meias de pé); 

 

 Deitar-se, sem ser de bruços, cobrindo o corpo (se dormir na parte superior de 

um beliche, não pisar na cama inferior para subir ou descer). 

 

 Da seriação dos atos simples 
Não interromper a seriação dos atos, ao despertar e deitar, para tratar de outro 

assunto ou afazer. 

 

Quando não for possível seguir a seqüência, por excesso de pessoas ou 

insuficiência de toilettes, pode-se alterá-la, desde todos os atos sejam realizados como 

estipulado. 

 

 Do que se faz ao despertar 
Ouvindo o toque de despertar, o escravo seguirá a seguinte ordem: 

 Levantar-se da cama (vide item III.2.a.); 

 Arrumar a cama (vide item III.2.b.); 

 Preparar-se para a toilette matinal (vide item III.2.c.); 

 Escovar os dentes (vide item III.1.c.); 

 Tomar banho (vide item III.1.d.); 

 Pentear o cabelo (vide item III.1.e.); 

 Fazer a barba (vide item III.1.f); 

 Arrumar o quarto (vide item III.2.d.); 

 Terminar a toilette (vide item III.2.e.). 

 Do que se faz antes de deitar-se 
 Caso não exista um encarregado de dar o toque de despertar, ajustar o despertador 

ou pedir a alguém que o acorde; 

 

 Preparar-se para a toilette noturna (vide item III.2.g.); 

 Lavar o rosto (vide item III.1.b.); 

 Escovar os dentes (vide item III.1.c.); 

 Preparar a roupa para o dia seguinte (vide item III.2.h.); 

 Deitar-se (vide item III.2.i.); 
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 Leitura optativa até 30 minutos; 

 Fazer o sinal da cruz. 
Observação: Caso se deite apenas para uma sesta ou descanso, pode omitir os itens 

b), c), d), e) e f). 

 

 Do que se faz após a sesta ou descanso 
 Levantar-se da cama (vide item III.2.a.); 

 Colocar a toalha de rosto e a bolsa de toilette sobre o braço esquerdo, e sair para o 

toilette; 

 Lavar o rosto (vide item III.1.b.); 

 Escovar os dentes (vide item III.1.c.); 

 Pentear o cabelo (vide III.1.e.); 

 Arrumar o quarto (vide item III.2.d., exceto itens 3º e 4º); 

 Arrumar a cama e dobrar o cobertor ou lençol utilizado; 

 Terminar a toilette (vide item III.2.e., exceto item 3º). 

 Das normas gerais de higiene 

 Da ordem na cela 
Não deixar embaixo da cama nenhum objeto. Se não houver lugar no armário 

pode-se deixar, nesta ordem, a começar pelos pés da cama: saco de roupa suja, 

sapatos, sapatilhas e material para engraxar calçado. 

 

Sobre o criado-mudo, deixar apenas: a caixa das relíquias, uma moldura com 

foto(s) e uma imagem piedosa (de Nosso Senhor, de Nossa Senhora, de São José, 

etc.), a corrente e o terço do hábito. 

 

Não guardar alimentos na cela ou armários do uso. 

 Da ordem no guarda-roupas 
 Guardar os ternos sempre pendurados em cabides; 

 Pendurar as gravatas separadas dos ternos; 

 Havendo acomodações adequadas, colocar em gavetas, de cima para baixo, camisas, 

camisetas, roupas brancas e meias; guardar em outras gavetas as roupas 

pouco usadas; 

 

 Pôr os calçados no piso do armário; não havendo lugar neste, embaixo da cama, 

exceto as botas do hábito. 

 
Observação: Salvo razões de real necessidade, nunca guardar juntas num mesmo 

armário roupas de duas ou mais pessoas. 

 

 Da roupa de dormir 
Usar roupas folgadas: camisa de manga comprida e calça; na medida do 

possível esta última será escura com cinto. 
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 Da higiene em geral 
 Nunca pôr dedos na boca, nariz e ouvidos. Usar lenço para asseio dos olhos. 

 

 Nunca levar lápis, canetas ou óculos à boca . 

 Serão de uso exclusivamente pesoal: 

* Todas as peças do vestuário; 

* Material de toilette; 

* Material de limpeza em geral (graxa de sapatos, escova de roupa, cortador de 

unhas, etc.). 

 

 Trocar ao menos uma vez por semana a roupa de cama (dois lençóis e fronha) e a 

roupa de dormir. 

 

 Trocar diariamente: camisa, camiseta, roupa branca, lenço e meias. 

 Mandar lavar os cobertores pelo menos uma vez ao ano, até o dia de começo do 

outono (21 de setembro no hemisfério norte, 21 de março no 

hemisfério sul). 

 

 Caso seja preciso lavar roupa, não fazê-lo no toilette, mas em tanques apropriados 

ou máquina de lavar. 

 Sendo preciso estender alguma roupa, fazê-lo nos lugares apropriados, sem utilizar 

para isso janelas, banheiros, camas, guarda-roupas ou outros lugares 

visíveis não destinados para esse fim. 
_    _    _  



  † 

(IHS) Índice — p. 47 de 60 

Arquivo Ordo Arautos do Evangelho Roma.wpd — impresso em  —  

 

 



  † 

(IHS) Índice — p. 48 de 60 

Arquivo Ordo Arautos do Evangelho Roma.wpd — impresso em  —  

 

Capítulo  - Da Prática do Amor ao Próximo 

A caridade fraterna será a norma em todo o relacionamento entre os escravos, 

pois ela é um exemplo que contribui possantemente para o apostolado, como 

acontecia com os primeiros cristãos, a respeito dos quais os gentios exclamavam: 

“Vede como eles se amam!” 

 

 Do respeito de uns pelos outros 
 Todos os escravos serão tratados pelo título correspondente, como Professor, 

Doutor, ou senhor. 

 

 Nenhum escravo dirá palavras, fará gestos ou assumirá atitudes que importem em 

comparação de si mesmo com qualquer outro; nem fará sem 

necessidade comparação entre outros dois escravos (por exemplo, dizer 

que um é mais fino, mais inteligente, mais forte, etc.). 

 

 Nenhum escravo escreverá nada de desabonador nem falará mal de outro escravo, 

grupo ou comissão da Associação. Excetuam-se as apreciações que 

visem ser objetivas e em relatos de fatos, quando a sós com um 

Superior ou com autorização deste. Não se consideram críticas os fatos 

narrados e as apreciações feitas na presença da pessoa afetada, sempre 

que se possa presumir que ela não se magoará com isso. 

 

 Quer através de atos, palavras faladas ou escritas, atitudes, gestos ou expressões 

fisionômicas, quer até por meras omissões, os escravos evitarão 

manifestaçõe de azedume a respeito de outros escravos ou situações da 

vida interna da Associação. O azedume se manifesta quando alguém – 

sem chegar a irritar-se propriamente, – fica ácido, deprimido ou 

descontente com algo, por causa do desagrado que este algo lhe 

provocou. 

 

 Cada escravo evitará referir-se a outros escravos usando de zombarias, imitação, 

ironia ou sarcasmo. 

 

 Os escravos porão em prática a sábia norma do “non tangere”, nunca tocando em 

outro escravo. Nenhum escravo dará empurrões, nem fará qualquer 

brincadeira de mão ou atos semelhantes. 

 

 A caridade será extensiva a todos, de modo que em qualquer circunstãncia nenhum 

agirá com intenção de favorecer a terceiros, movido por preferências 

pessoais (por exemplo, servir duas sobremesas ou dar lugar no carro 

para um e não para outro, etc.). 

 

 Da paciência nas adversidades 
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É na paciência que se prova a fé, como diz o apóstolo S. Tiago (1, 3). Terão, 

pois, os escravos “a paciência dos santos” de que nos fala S. João (Apoc 14, 12). 

 

Assim, não reclamarão, resmungarão, contestarão, se queixarão, protestarão ou 

tomarão represálias junto a outro escravo, a respeito de fatos da vida interna ou de 

deficiência de bens materiais tais como: alimentos, roupas, dinheiro, etc.  

 

Não se queixarão de incômodos pessoais físicos, como, por exemplo, frio, 

calor, cansaço, fome, etc. Excetuam-se os casos decorrentes de enfermidade ou 

acidente, ou outros que parecerem cabíveis, quando feito a sós com o Superior ou com 

autorização este. 

 

 Do esquecimento de si mesmo 
Nenhum escravo tomará a iniciativa de contar fatos a respeito de si mesmo, a 

não ser quando seja estritamente indispensável para que o interlocutor entenda o tema 

que está sendo tratado. Por exemplo: “Eu estive em tal cidade e vi que era assim...” 

 
_    _    _  
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Capítulo  - Do Espírito de Pobreza 

Na sua Encarnação, deu-nos Jesus Cristo, nosso Senhor, exemplo de total 

desapego de quaisquer bens. Ele, o Rei do universo, quis nascer numa pobre gruta; 

na sua juventude, trabalhou como carpinteiro; na sua Paixão, recebeu como esmola o 

véu da Verônica e o vinagre dos verdugos; na sua morte, ainda foi preciso pedir 

licença ao governador pagão para sepultar o Sagrado Corpo. Assim, os escravos 

terão um sobrenatural espírito de desapego a todos os bens deste mundo que a 

Providência coloque nas suas mãos. Considerarão os bens próprios como apenas em 

uso, e tudo o que receberem como dado em esmola. 

 

 Do desapego dos bens terrenos 

 Normas Gerais 
Para ajudar a manter o desapego de todos os bens terrenos: 

 Sem autorização do Superior, os escravos não colocarão em uso individual bens e 

objetos, nem disporão de seu dinhero, nem realizarão qualquer 

transação comercial, nem farão empréstimos.. 

 
Observação: Excetuam-se empréstimos de objetos feitos por um prazo menor de 12 

horas, mas o mesmo objeto não será emprestado de novo pelo mesmo escravo antes de três 

dias da devolução. 

 

 Os escravos não guardarão em seu poder (na própria cela, ou em outro lugar) seus 

talões de cheques, cartões bancários magnéticos, cartões de crédito ou 

similares. Não guardarão igualmente em seu poder dinheiro nem 

qualquer objeto de sua propriedade, cujo uso não tenha sido 

autorizado. 

 

 Cada escravo, antes de dormir, deixará com o Superior ou com quem este designar, 

ou depositará na Caixa da Pobreza estabelecida para esta finalidade, os 

bens (objetos, dinheiro, etc.) cujo uso ainda não tenha sido autorizado. 

 
Observação: Não haverá falta para um escravo quando, sem seu conheci 

mento, alguém colocar dinheiro ou qualquer outro bem na cela (ou em 

outro lugar) de seu uso. 

 Os escravos que levam vida em conjunto, só porã em uso individual 

dinheiro, bens, objetos, etc., após o cerimonial estabelecido. 

 Normas específicas para os escravos em missão 
Para os escravos em missão, ficam estabelecidos dois tipos de bens e uma 

tabela de valores como é explicado logo a seguir: 

 

 Tipos de bens 
 Bens específicos da missão 
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São os entregues ao escravo para uso excusivamente em benefício do 

apostolado. Dentro desta finalidade exclusiva podem ser usados para despesas tais 

como: passagens e transportes em geral, hospedagem, alimentação, telefonemas, 

correio, etc. 

 

Quando for designado para desempenhar outra missão, o escravo deve entregar 

esses bens ao Superior local. 

 

 Bens pessoais 

São os bens de propriedade particular de cada escravo, e que, portanto, cada 

qual poderá levar consigo quando for designado para outra missão. 

 

 Tabelas de valores 
 Bens de valor igual ou superior a 100 dólares americanos 

Quer se trate de bens específicos da missão, quer de bens pessoais, os escravos 

pedirão sempre licença para receber, dar, emprestar, guardar em sua cela, etc., 

dinheiro ou qualquer outro bem desse valor. 

 

 Bens de valor inferior a 100 dólares, e superior a 20 dólares americanos 

 

* Tratando-se de dinheiro ou objetos pessoais, os escravos pedirão licença para 

gastar, comprar, receber, vender, emprestar, guardar em sua cela, etc. Excetuam-se os 

gastos para aquisição de remédios, bem como para conserto e limpeza de roupas e 

calçados. 

 

* Tratando-se de dinheiro e outros bens específicos da missão, não é precisa 

licença para usá-los para a finalidade a que se destinam. 

 

 Bens de valor até 20 dólares americanos 

Não é necessária licença para guardar ou dispor de dinheiro e outros bens desse 

valor, desde que não seja em pagamento, recebimento, empréstimo, etc., em forma 

parcelada, de algum bem de valor superior. 

 

 Lista de bens e objetos que não requerem qualquer autorização em matéria de 

Pobreza 

 
Hábito, uniforme ou distintivo; material relativo à função para a qual o 

escravo foi designado pelo Superior, dentro de uma residência; material da 

hospedagem; material de copa e cozinha (talheres, pratos, copos, etc.); 

comestíveis; material de farmácia (remédios, termômetro, etc.); lápis ou 

canetas comuns, 10 folhas de papel, 5 envelopes, clips; material de 

costura: linha, agulha, alfinetes, botões; chaves e respectivos chaveiros; 
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ficha ou cartão telefônico, passe de ônibus ou de metrô; inseticida; 

despertador, “stricto sensu”, ou relogio que se destine unicamente para 

despertar; cartão postal; documentos pessoais; livros e revistas. 

 Cerimonial 

 Do modo de fazer o bilhete para deixar bens e objetos na Caixa da Pobreza 

 
Para deixar dinheiro ou qualquer objeto na Caixa da Pobreza, o escravo 

anexará um bilhete informando seu nome, procedência do bem ou objeto, e de quem o 

recebeu. 

 

 Do modo de fazer o pedido normal de pobreza 
Tomar posição diante da Caixa da Pobreza e ajoelhar-se com os dois joelhos. 

Oscular o chão, colocar o pedido na Caixa e rezar a jaculatória: “Cor Sapientiale et 

Immaculatum Mariæ ut mentes nostras ad cœlestia desideria erigas, te rogamus audi 

nos”. Levantar-se, fazer meia-volta e sair rompendo o passo. 

 

 Do modo de fazer o pedido urgente de colocar um bem em uso 

 
Deve-se seguir o mesmo cerimonial indicado para o pedido de autorização escrita 

(vide capítulo VII item 7.). 

 Do cerimonial para receber bens ou objetos em uso, como esmola 

 
Voltado na direção da capela do Santíssimo Sacramento, e em posição de atenção, o 

escravo responderá à jaculatória que será dita pelo encarregado de lhe 

entregar a esmola, e cumprirá a ordem de“Flecte genua”. 

O encarregado, então, lhe entregará a esmola dizendo: “Que seu uso dê glória 

a Maria”. O escravo a receberá respondendo: “Amém” e osculando imediatamente o 

chão. 

 

À ordem de “Surge!”, o escravo se levantará e responderá, em posição de atenção, à 

jaculatória “Cor Sapientiale...” Em seguida, o encarregado dirá a 

fórmula:“Inimicitias Ponam!”, à qual o escravo responderá, rompendo 

o passo segundo o costume:“Ipsa conteret!” 

Para a entrega de esmolas a vários escravos em conjunto, todos se formarão em 

alardo, como de costume. Cada escravo, ao ser nomeado, romperá o paso e tomará 

posição junto ao encarregado de fazer a entrega. Após cumprir a ordem de “Surge!”, 

aguardará ser chamado o próximo escravo para então romper o passo junto com este e 

retomar seu lugar na formação. 

 
_    _    _  
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Capítulo  - Das Dispensas 

Dispensa, licença ou autorização é um recurso pelo qual a autoridade 

competente levanta temporariamente, e para uma determinada ação, a obrigatoriedade 

de um ponto do Ordo. 

 

 Dos pedidos de dispensas 
Nas residências onde se leva vida em conjunto, as dispensas serão pedidas 

segundo o cerimonial costumeiro, exceto nos casos de Força Maior ou de Grande 

Urgência. No entanto, nestes casos, será solicitada posteriormente ratificação pelo 

ponto do Ordo não cumprido. 

 

Os escravos em missão farão uso de dispensas supostas, como explicado abaixo 

(vide item 6.). 

 

Nos casos de impossibilidade do cumprimento de qualquer ponto do Ordo, o 

escravo ficará automaticamente dispensado. 

 

 Das dispensas concedidas por um Superior Mediato 

 
Qualquer dispensa de participação em atos da vida comum, ou que implique em 

mudança do regime de vida do escravo, quando obtida de um Superior 

Mediato, será comunicada pelo escravo ao Superior Imediato antes de 

sua efetivação. Caso isto não seja possível, no prazo de 24 horas. 

 Da validade das dispensas 
 Qualquer dispensa, licença, autorização ou ratificação será inválida se, ao pedi-la, o 

interessado tiver ocultado voluntariamente algum motivo que levaria o 

Superior a não concedê-la. 

 

 As dispensas têm validade máxima de dois meses, mesmo quando concedidas por 

prazo indeterminado, exceto se concedidas pelo Superior Geral. 

 

 Todas as dispensas concedidas por qualquer Superior imediato perdem sua validade 

no prazo de 12 horas após este ter deixado de exercer esta função. 

 

 As dispensas concedidas diretamente pelo Superior mediato devem ser comunicadas 

a cada novo Superior imediato no prazo de 12 horas. 

 Dentro das residências em que se leva vida em conjunto, será inválida toda e 

qualquer dispensa concedida pelo Superior imediato, se não tiver  sido 

solicitada mediante o cerimonial de costume. Salvo nos pontos em que 

o Ordo estabeleça expressamente o contrário, serão válidas as 
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dispensas concedidas pelo Superior mediato, mesmo quando 

solicitadas sem uso do cerimonial costumeiro. 

 

 Dos casos de força maior, grande urgência e impossibilidade 

 

 Força maior 
Para efeitos do presente Ordo, entende-se por força maior algum fato ou 

circunstância imprevista que justifique – em razão de prejuízo para a Causa ou de 

grande incômodo pessoal – o não-cumprimento de algum ponto dos Costumes. Por 

exemplo, se um escravo chega à casa de madrugada sem ter jantado, poderá fazê-lo 

sem licença prévia, pedindo ratificação posteriormente. 

 

 Grande urgência 
Para efeitos deste Ordo, entende-se haver grande urgência quando algum fato 

ou circunstância imprevista exige, por razão de tempo, que se faça ou deixe de fazer 

algo sem licença prévia. Por exemplo, ser portador de uma correspondência urgente. 

 

 Impossibilidade 
Para efeitos do presente Ordo, entende-se haver impossibilidade quando algum 

fato ou circunstância imprevisível, ou previsível mas inevitável, impede o 

cumprimento de algum ponto dos Costumes aqui estabelecidos. Por exemplo, em 

Missa solene, o cerimonial pode tornar impossível fazer de joelhos a ação de graças. 

 

 Do prazo para as ratificação 
O prazo para pedir ratificação é de 24 horas. Se, por esquecimento ou distração não-

voluntária, ela não for solicitada nesse prazo, tão logo o escravo tomar 

disso consciência, começará a correr um novo prazo de 24 horas. 

 Das dispensas supostas e das ratificações, para os escravos em missão 

 
O escravo em missão, encontrando-se em circunstâncias que, a seu juízo, 

levariam o Superior a conceder-lhe uma dispensa, poderá agir como se esta lhe tivesse 

sido concedida,  pedindo posteriormente a ratificação. 

 

Os pedidos de ratificação serão feitos mensalmente, e encaminhados ao 

Superior até o dia três do mês seguinte. Na ausência de resposta deste, será 

considerada concedida a ratificação. 

 

 Do cerimonial de pedido de dispensa ou ratificação 

 

 Das fórmulas de pedido 
 Pedido de dispensa 



  † 

(IHS) Índice — p. 57 de 60 

Arquivo Ordo Arautos do Evangelho Roma.wpd — impresso em  —  

“Escravo titular de ... pede ...”. 

 Pedido de ratificação 

“Escravo titular de ... pede, caso o senhor ache justo ... por motivo de ...”. 

 Do cerimonial de pedido oral 
O escravo fará ao Superior o sinal característico (posição de atenção, braços 

colados ao corpo, antebraços estendidos formando nos cotovelos um ângulo de 90°, 

mãos espalmadas voltadas para dentro); após o assentimento do Superior, tomará 

posição à direita deste, ajoelhando-se com um joelho, ambos voltados na direção do 

Santíssimo Sacramento; e fará o pedido. 

 

Ouvida a resposta do Superior, concedendo ou não a dispensa, se levantará e 

sairá rompendo o passo. 

 

 Do cerimonial de pedido por escrito 
O escravo se apresentará ante o Superior, tomará posição de atenção e fará uma 

pequena vênia. Após o assentimento, lhe entregará o bilhete. Obtida a resposta, 

encerrará o ato fazendo outra pequena vênia. 

 

Não haverá cerimonial quando o pedido escrito for feito durante a realização de atos 

em comum, ou por bilhete colocado na caixeta ou cela de uso do 

Superior. 

 Das ocasiões em que não se farão pedidos de dispensa 
 

 Durante os cortejos, nem oralmente nem por escrito. 

 Durante a realização de qualquer outro ato em comum, não se farão pedidos 

oralmente, somente por escrito. 

 
_    _    X    _    _ 


