


Estatuto da Comunidade Católica
Filhos da Misericórdia

1. MARCO INSTITUCIONAL

1.1 Passados 50 anos do Concílio Vaticano II, e olhando com esperança a caminhada da
Igreja,  sob o impulso do Espírito  Santo,  sentimos ecoar  forte  aos nossos ouvidos as
palavras proféticas de São João XXIII  no discurso de abertura do Sacro Santo Concílio
quando  disse:  "A  Igreja  Católica  deseja  mostrar-se  ao  mundo  mãe  amorosa  de
todos,  benigna,  paciente,  cheia  de  misericórdia  e  bondade  para  com  todos  os
povos..."
1.2 Na Constituição Dogmática LUMEN GENTIUM, encontramos as raízes fundantes da
nossa comunidade, Filhos da Misericórdia. Somos chamados, segundo nosso carisma, a
sermos  pertença  da  Igreja,  percorrendo  os  caminhos  da  nova  evangelização.  Dessa
experiência brota o desejo ardente de sermos pela via da misericórdia, presença ativa no
meio do povo sofrido do Nordeste do Brasil e além fronteiras.
1.3 A Comunidade dos Filhos da Misericórdia não existe para si, mas em sua essência foi
inspirada por Deus para ser instrumento de serviço amoroso, caridoso, misericordioso,
assumindo a radicalidade do evangelho, segundo o nosso carisma: "Viver e Levar para o
Mundo a Misericórdia de Deus, consumindo-se, através de seus membros na tarefa
de construir vidas e Salvar almas."

2. MARCO DOUTRINÁRIO

2.1  No desejo de servir, tendo olhos fixos em Jesus, lema da vida sacerdotal do nosso
Fundador,  temos como marco doutrinário:  As Sagradas Escrituras,  o Magistério da
Igreja, O Catecismo da Igreja Católica e o Diário da Misericórdia.
2.2  A Palavra de Deus, contida nas Sagradas Escrituras e na Tradição da Santa Igreja
Católica,  é  fonte  de  vida  para  nossa  Comunidade  e  luz  que  ilumina  nossos  passos,
revelando para nós, em acontecimentos humanos, a vontade de Deus em cada pessoa,
na comunidade e sobre a humanidade inteira.
2.3 Assim como o verbo se fe carne no seio da Virgem Maria, também para nós Filhos e
Filhas da Misericórdia, a palavra deve se encarnar em nossas vidas para gerar os frutos
da salvação, a fim de que o mundo creia e aceite a Misericórdia Divina como "A última
tábua de salvação" (Diário 998). "Na verdade cremos e anunciamos que Deus amou
tanto o mundo que enviou o seu Filho único, não para condenar o mundo, mas para
que o mundo seja salvo por Ele." (João 3,16)
2.4 Nosso marco doutrinário, portanto, tem sua origem na revelação e objetiva anunciar,
por  todos  os  meios  possíveis,  a  salvação  do  gênero  humano  realizada  no  sacrifício
Redentor de Cristo,  "A fim de que todo aquele que crê tenha a vida eterna." (João
3,36)
2.5 Nossa Comunidade, na Força do Espírito Santo, professa um só batismo e proclama
por palavras e atos tudo quanto crê a respeito da Santíssima Trindade e da Santa Igreja,
dizendo para si mesma e para o mundo as razões e fundamentos da nossa fé. Na oração
do Credo, texto Nisceno Constantinopolitano, expressamos a razão de nossa pertença à
Deus e a sua Santa Igreja.



2.6 O Credo

Creio em um só Deus,
Pai todo poderoso
Criador do céu e da terra,
de todas as coisas visíveis e invisíveis
creio em um só Senhor, Jesus Cristo,
Filho unigênito de Deus, nascido do Pai
antes de todos os séculos, Deus de Deus,
Luz da Luz, Deus Verdadeiro de Deus Verdadeiro,
Gerado, não criado, Consubstancial ao Pai,
por Ele todas as coisas foram feitas.
E, por nós homens,
E para a nossa Salvação, desceu dos céus,
E se encarnou pelo Espírito Santo,
no seio da Virgem Maria, e se fez homem.
Também por nós foi crucificado
sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado.
Ressucitou ao terceiro dia, conforme as escrituras;
E subiu aos céus,
onde está sentado à direita do Pai.
E de novo há de vir, em sua glória,
para julgar vivos e mortos;
e o seu reino não terá fim.
Creio no Espírito Santo,
Senhor que dá a vida,
e procede do Pai e do Filho
e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado,
Ele que falou pelos profetas.
Creio na Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica.
Professo um só batismo
para remissão dos pecados,
espero a ressurreição dos mortos;
E a vida do mundo que há de vir. Amém.

2.7 Por fim, como Comunidade Eclesial, fazemos nossas as letras do Concílio Ecumênico
do Vaticano II, na constituição pastoral Gaudium et Spes, quando afirma: “As alegrias e
esperanças, as tristezas e as angústias dos homens de hoje, sobretudo os pobres e
de todos aqueles que sofrem, são também as alegrias e esperanças, as tristezas e
as angústias dos discípulos de Cristo.” (Gaudium et Spes, 1)
2.8 Esse é o nosso marco doutrinário, nosso jeito de ser e viver à serviço da vida e da
esperança, segundo o coração de Jesus, “Rosto Humano de Deus”.

3. MARCO PASTORAL

3.1 Ardor missionário e paixão pelo reino de Deus devem ser referências no nosso marco
pastoral. Os membros consagrados, no estilo de vida e aliança, devem ter os olhos e o
coração abertos para o mundo, ou seja, a inteira disposição da família humana (Gaudium
et Spes,  1),  com todas as realidades próprias de cada tempo, região e cultura. Essa
opção  deve  ser  a  atitude  marcante  dos  consagrados  onde  quer  que  estejam  e  em
qualquer situação que se encontrem,  “para iluminar a problemática humana e servir
aos irmãos e irmãs” (Gaudium et Spes, 3)



3.2 Em nossa Comunidade, nunca será demais fazer o bem ao próximo, independente de
sua condição social, cultural, política ou religiosa. A exemplo de Jesus Cristo, nosso único
mestre; “aquele que veio para servir e não ser servido.” (Mateus 20,28) devemos ter
compaixão do povo e assumir atitudes de solidariedade com os mais pobres e oprimidos
na sociedade.
3.3  Em nosso Carisma, dom de Deus para todos quantos queiram assumí-lo, fica claro
que viver a misericórdia é um primeiro passo que implica de imediato o desejo ardente de
levar essa imensurável graça a todas as pessoas, no mundo inteiro, sem desânimo, com
entusiasmo, vida orante, perseverança e ousadia no trabalho apostólico.
3.4 A missão faz a Comunidade e esta deve existir para fazer missão permanente; este é
o marco referencial de nossa ação pastoral, enquanto Comunidade Eclesial a serviço do
Reino de Deus.

4. TRILOGIA DA AÇÃO

4.1  Reconhecemos como Dom de Deus,  o carisma que dEle recebemos e queremos
cultivar  uma profunda pertença a  Jesus Cristo  e  a  sua Igreja,  por  isso,  temos como
princípio a tríplice dimensão bíblica, pastoral e eclesial, que definimos como caminhos a
serem percorridos por nossa comunidade. A saber: KERIGMA, DIACONIA e MARTÍRIA.
4.2  A Comunidade dos Filhos da Misericórdia, em conformidade com as orientações da
Igreja, sob a orientação dos Bispos Diocesanos, onde existam Comunidades de vida e
aliança, esforçar-se-ão para pôr em prática:

4.3 KERIGMA

4.3.1  O anúncio da palavra que chama a conversão todo pecador, homens, mulheres,
jovens  e  crianças,  é  o  primeiro  e  principal  objetivo  da  Comunidade  dos  Filhos  da
Misericórdia. Anunciar Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, nossa páscoa, nossa vida, é
dever e exigência para todos os membros da Comunidade  sem distinção de ninguém.
4.3.2 O anúncio kerigmático deve ser compromisso permanente dos consagrados a fim de
que todos conheçam a verdade e assim possam participar da vida nova, que brota da
ação  do  Espírito  Santo.  Essa  ação  deve  ser  planejada  de  forma  orgânica,  criativa,
inculturada onde for necessário, e eficiente tendo como instrumento de base a palavra, o
catecismo da Igreja e o testemunho de vida de quem prega.
4.3.3  Evangelizar,  com  renovado  ardor  missionário,  deve  ser  a  característica  dos
membros da Comunidade,  em suas diversas atividades onde quer que estejam e por
todos os meios possíveis.
4.3.4  A advertência do Documento de Aparecida deve ser assumida pela Comunidade,
quando diz: “A conversão pastoral de nossas comunidades exige que se vá além de
uma pastoral de mera conservação para uma pastoral decididamente missionária.”
(Documento  de  Aparecida,  370).  Nesse  contexto,  o  modelo  paradigmático  dessa
renovação, encontramos nas primitivas comunidades cristãs:  “perseveravam eles nas
doutrinas  dos  apóstolos,  nas  reuniões  em  comum,  na  fração  do  pão  e  nas
orações.” (Atos dos Apóstolos 2,42). O nosso desejo, aquilo que move nossas intenções
é  sermos  testemunhas  do  amor  de  Deus,  construindo  “a  Comunidade  dos  fiéis”,
segundo as moções do Espírito “partiam o pão nas casas e tomavam a comida com
alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e cultivando a simpatia de todo
povo.” (Atos dos Apóstolos 2, 46-47). Esse deve ser o nosso jeito de Ser.



4.4 DIACONIA

4.4.1 Essa palavra cujo significado na Bíblia é serviço, faz parte da trilogia da comunidade
dos Filhos da Misericórdia como expressão do nosso Carisma na prática da Misericórdia
para com todas as pessoas, especialmente os mais pobres no corpo e na alma.
4.4.2  A diaconia, na verdade, é a maneira mais concreta, de resposta da fé em Jesus
Cristo, que acontece no serviço realizado aquele mais necessitado, em nossa realidade
humana concreta.
4.4.3  Desta  forma,  nosso  desafio  maior  como  Comunidade  Eclesial,  seguindo  nosso
Carisma,  e  desenvolver  a  Diaconia  em  tempo  integral  nas  comunidades  de  Vida  e
Aliança, formando pessoas para estarem dispostas a servir com amor. Este amor que
recebemos de Deus, por meio de Jesus Cristo, precisa ser transformado em ações que
caminhem na direção da promoção humana em todos os sentidos.
4.4.4 A Comunidade não é lugar para conquistas “status social”… O Reino de de Deus,
iniciado por Jesus Cristo, é construído por pessoas que servem ao próximo, doando-se
em favor de que outras pessoas possam ter uma vida mais digna.
4.4.5 A exemplo de Jesus Cristo, o Bom Pastor que dá a vida pelas ovelhas (João, 10,10),
Também nós devemos nos colocar como protagonistas da caridade libertadora, em vista
do bem comum e da defesa da vida onde ela esteja ameaçada.
4.4.6  O novo testamento nos indica que a Diaconia não é apenas um certo setor da
atividade da igreja, mas a própria identidade dela. É pela diaconia que Jesus se define
como:  “o filho do carpinteiro”, Aquele que veio para servir e não para ser servido
(Marcos 10, 45). Na última, ceia ápice de sua vida, no gesto de lavar os pés de seus
discípulos, o Senhor dá-nos o exemplo da verdadeira diaconia (João 13, 1-15).
4.4.7 Por isso, Jesus o servo de Javé, é contemplado como princípio e modelo de toda a
missão de seus discípulos. Portanto, seguir a Jesus é servir e amar… (Marcos 9, 33-37).
O serviço é, pois, a própria identidade do discipulado… É discípulo do Senhor àquele que
decide servir, somente por amor.
4.4.8 Assim, assumindo a Diaconia, como resposta ao chamado, os consagrados devem
lutar para restaurar a vida e a dignidade das pessoas, sem descriminação de raça, língua,
etnia, cultura ou religião.
4.4.9  Segundo o nosso Carisma, na igreja  não existe  evangelização de um lado e a
Diaconia do outro… Na comunidade todos devem ser expressões da Diaconia, na Prática
das obras de Misericórdia, a saber:

4.4.10 As Obras de Misericórdia Corporais são:

1ª Dar de Comer a quem tem fome;
2ª Dar de Beber a quem tem sede;
3ª Vestir os Nus;
4ª Dar pousada aos Peregrinos;
5ª Assistir aos Enfermos;
6ª Visitar os presos;
7ª Enterrar os mortos.



4.4.11 As Obras de Misericórdia Espirituais são:

1ª Dar bons Conselhos;
2ª Ensinar os ignorantes;
3ª Corrigir os que erram;
4ª Consolar os Aflitos;
5ª Perdoar as injúrias;
6ª Sofrer com paciência as fraquezas do nosso próximo;
7ª Rogar a Deus por vivos e defuntos.

(Catecismo de S. Pio X. Capítulo IV. “Das obras de misericórdia”)

4.5 MARTIRIA

4.5.1 A Santa Igreja sempre foi  a comunidade dos mártires, ontem, hoje e sempre. A
palavra mártir vem do grego, que significa testemunho qualificado da fé cristã. Alguém
que prefere a morte, se assim for preciso, do que negar o que crê.
4.5.2 Jesus Cristo, nosso Senhor, sendo Deus, “sendo Ele de condição Divina, não se
prevaleceu de sua igualdade com Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, assumindo a
condição de escravo e assemelhando-se ainda mais, tornando-se obediente até a
morte, e morte de cruz.” (Filipenses 2, 6-9)
4.5.3 Por isso, desde o início do cristianismo, muitos irmãos e irmãs foram chamados a
dar o seu testemunho de fé autêntica pelo martírio, preferindo a morte a negar a fé em
Jesus Cristo Ressuscitado. Da mesma forma e não existe outra opção para quem quer
fazer o seu seguimento, do que configurar-se com Ele no mistério da Cruz. Aliás, para
nós, a cruz deve ser o caminho para o céu.
4.5.4 Por conseguinte, o martírio pelo qual o discípulo se assemelha ao mestre, é para a
igreja um exímio dom e prova inconteste de amor ao Mestre. Não se deve procurar o
martírio, porém, todos devem estar prontos a confessá-lo e assumi-lo se necessário for,
sem medo, com coragem e bravura apostólica. Seguir o caminho da cruz, em meio às
perseguições e provações, é condição intrínseca à vida do discipulado.
4.5.5  Para  nós  Filhos  da  Misericórdia,  assumir  a  missão,  como  consagrados  à
Misericórdia, é dever e opção madura, de quem põe a mão no arado e não volta atrás
(Lucas 9, 62). A escolha que fizermos, desde o dia do nosso batismo não nos permite
voltar  atrás,  antes,  na  força  do  Espírito,  empurra-nos  para  águas  mais  profundas,
sacrificando-nos e consagrando-nos inteiramente para que todos tenham vida e a tenham
em abundância. (João 10,10)
4.5.6 Na verdade, de modos diferentes, conforme a vontade do Senhor, a cada instante,
devemos estar dispostos a tudo por causa do “Reino de Deus e sua Justiça” (Mateus
6,33). “O Servo não é maior do que seu Senhor.” (João 15,20). Temos consciência de
que se a Ele perseguiram também a nós haverão de perseguir.  Em nossos corações
devem ecoar sempre as palavras dele: “vós não sois do mundo, se fósseis do mundo;
o mundo amaria o que é seu; porém o mundo vos odeia.” (João 15,19). Na verdade,
em meio a tantas lutas e provações, devemos ter uma certeza: “O Senhor é nossa alegria
e nossa força”.



5. TRÍPLICE ALIANÇA

5.1 Na Bíblia o termo aliança sempre se centra na iniciativa de Deus em favor de seu
povo. É o Senhor quem sai de Si para nos chamar para participar de sua vida de sua
Glória. No Antigo Testamento, Israel fez essa singular experiência de conhecimento com
Javé. Hoje, em Jesus Cristo, somos chamados a testemunhar essa comunhão amorosa
com Ele, redentor do gênero humano.
5.2 Tomando a linguagem de São Paulo e aplicando à realidade de nossa Comunidade,
temos  a  consciência  de  que  podemos dizer  como o  Apóstolo  dos  Gentios:  “Nesses
últimos  tempos,  o  Senhor  nos  tem  falado  pelo  seu  Espírito  chamando-nos  a
experimentar a o seu amor sem limites”, a sua misericórdia infinita. Essa realidade faz
arder em nossos corações o desejo de levar para o mundo inteiro a mensagem salvífica
do Senhor.
5.3 Essa  é  a  nossa  vocação,  enquanto  consagrados  e  consagradas  a  essa  Obra:
“sermos santos, irrepreensíveis diante dos homens, no desejo de chegarmos ao
céu”.  Não podemos abdicar dessa graça…  “Foi Ele que nos amou primeiro” (João
4,19)  “e  nos  escolheu  antes  da  criação  do  mundo  para  sermos  santos  e  sem
defeitos diante dele, no amor.” (Efésios 1,4)
5.4 Essa aliança de amor para nós tem uma dimensão trinitária:  Pai, Filho e Espírito
Santo.

6. ALIANÇA COM O PAI

6.1  A  aliança  com  o  Pai  significa  que  cada  membro  da  Comunidade,  nas  formas
específicas de Aliança e Vida, conforme o dom recebido da parte do Senhor e segundo
suas possibilidades, deve manifestar para si mesmo, para a igreja e para o mundo as
razões de sua fé, no amor pleno ao Pai Eterno, Espírito Perfeitíssimo Criador de todas as
coisas, visíveis e invisíveis, fonte de toda a vida e de toda a graça.
6.2 Somos obras da Vontade Onipotente do Pai que nos ama incondicionalmente. Ele nos
fez em seus desígnios insondáveis, a sua imagem e semelhança, dotando-nos de três
atributos  específicos  que  nos  diferenciam  dos  demais  seres  criados:  liberdade,
afetividade e vontade…
6.3 “Ó Pai Santíssimo, nós vos louvamos e agradecemos pelo dom da vida e a Vós
a consagramos inteiramente.”
6.4 Essa aliança, ato pessoal e comunitário, sinal de amor e fidelidade ao Pai Eterno tem
sua raiz fundante nas palavras do próprio Jesus Cristo:  “Ouve ó Israel, o Senhor teu
Deus é único e eterno e deverás amá-lo com todo o teu coração, com toda a tua
inteligência, com toda a tua força e com toda a tua alma.” (Deuteronômio 6,5)
6.5 Aos  consagrados,  nas  dimensões  de  vida  e  aliança,  a  intimidade  com Deus,  no
mistério da fé, deve ser razão fundante da nossa aliança amorosa com o Pai Eterno, no
seu Filho muito amado, Jesus Cristo e no Espírito Santo, o Consolador.
6.6 No encontro com o Senhor através da oração diária, especialmente na Santa Missa,
na escuta da Palavra e da comunhão fraterna, os membros da Comunidade perceberão
que não  foram chamados  para  “algo”,  mas para  seguir  “alguém”,  Jesus Cristo,  rosto
humano do Pai das Misericórdias.
6.7 A Comunidade nas dimensões de vida e aliança,  deve ser  o lugar de comunhão
fraterna onde os seus membros celebrarão a pertença ao Senhor e a alegria de fazer
parte de seus eleitos, no tempo e na história, a serviço da igreja em fidelidade a Jesus
Cristo.



7. ALIANÇA COM O FILHO

7.1 Jesus Cristo, pelo Espírito Santo, é aquele que atua na igreja santificando-a em cada
pessoa  e  em toda  a  comunidade.  O  que  nós  somos,  o  que  vivemos,  os  frutos  que
produzimos, depende que estejamos Nele numa comunhão perfeita, com o seu estilo de
vida e numa plena entrega à missão que Ele nos confiou: “Ide e pregai o Evangelho a
toda a criatura”. (Marcos 16,15)
7.2 A Aliança com o Senhor exige que os consagrados queiram assemelhar-se em tudo a
Jesus, de tal forma que nos tornemos cada vez mais a sua imagem viva. É preciso que
sejamos sinais permanentes da presença do Senhor ressuscitado no mundo. Essa é a
condição para podermos ser suas testemunhas. Nessa aliança de amor, Jesus, por seu
Espírito Santo, nos ensina e ajuda progressivamente a darmos passos no sentido de:
7.3 IR COM ELE – O que implica unir-se a Ele a cada dia vivendo uma amizade profunda
em todos os momentos alegres ou tristes.
7.4 PERMANECER COM ELE – O que significa aprender tudo com Ele e assumir o seu
estilo de vida, fazendo um contínuo processo de configuração com Ele. Na Comunidade
dos Filhos da Misericórdia, devemos assumir a cruz e levá-la todos os dias com coragem
e santa determinação, aniquilando-nos por amor e assumindo o seu próprio  estilo  de
entrega, de serviço e comunhão com o Pai.
7.5  SER COMO ELE – Porque o  segmento de Jesus se  faz na Igreja.  A fé  se  vive
compreendendo-a  e  praticando-a.  Por  isso,  é  em Jesus  que  nos  conhecemos a  nós
mesmos  e  conhecemos  melhor  os  nossos  irmãos.  É  Nele  que  podemos  nos  amar
plenamente e nos entregar a Ele, projetando-nos missionariamente. Somos chamados
como consagrados e consagradas a vivermos essa união com Jesus, na Comunidade e
fora dela, para que o mundo creia.
7.6 DAR A VIDA POR ELE – Com Jesus, os consagrados não buscam privilégios, mas
servir por amor. Por isso cada dia com maior valentia apostólica, temos que dar a vida
servindo a humanidade no cumprimento de nossa missão… O ideal e a meta é ajudarmos
a Jesus para que o seu Reino cresça em nós e no mundo. Assim, como membros de seu
corpo, temos que estar  dispostos a tudo,  inclusive a dar  a  vida por  Ele.  Esta será a
garantia que verdadeiramente somos testemunhas Dele. “Se o grão de trigo que cai a
terra não morre, fica apenas um grão de trigo, se morre dará muitos frutos.” (João
12,24)

8. ALIANÇA COM O ESPÍRITO SANTO

8.1 São Basílio Magno, no tratado sobre o Espírito Santo, no século IV, afirma: “Qual o
homem que, ao ouvir os nomes com os quais é designado o Espírito Santo não eleva o
seu ânimo e o seu pensamento para a natureza divina?
8.2 São muitos os títulos atribuídos ao Espírito de Deus: Espírito da verdade, Espírito
Paráclito,  Espírito de Retidão, Espírito de Conselho, Espírito de Sabedoria Espírito de
Fortaleza e outros mais. Porém um nome lhe é próprio e peculiar: ESPÍRITO SANTO DE
DEUS. Nele e para Ele voltam-se os olhares de todos os que buscam a santificação. Para
Ele tende a aspiração de todos os que vivem segundo a virtude.
8.3 Na  Comunidade,  os  consagrados  devem:  Invocá-lo  constantemente  em todos  os
momentos.  Ele  é  o  continuador  da  Obra  de  Jesus,  “Fonte  de  Santidade,  Luz  da
inteligência, Consolador, Hóspede da Alma”… É Ele que dá de si mesmo, uma certa
iluminação a nossa razão natural para que encontremos a verdade.
8.4 Inacessível por sua natureza torna-se acessível por sua bondade. Enche tudo com o
seu  poder,  mas  comunica-se  apenas  aos  que  lhe  são  dignos,  conforme  lhe  apraz,
segundo a fé de cada um.



8.5 Simples na essência, múltiplo das manifestações do seu poder, está por inteiro em
cada pessoa que o busca de coração sincero,  sem deixar de estar todo no universo
inteiro.
8.6 Assim,  segundo o nosso carisma, é  o Espírito  Santo que nos sustenta e nos dá
coragem  para  sermos  testemunhas  de  Jesus  Cristo,  na  medida  que  nos  dispomos
humildemente a conduzir-nos unicamente por Ele. (Cf regra número 9)
8.7 Nossa aliança com Ele é o desejo das coisas do céu, ainda estando a caminho… Dele
nos vem a alegria sem fim, a união constante e a semelhança com Deus; Dele procede,
enfim, o bem mais sublime que se pode desejar: O HOMEM É DIVINIZADO.
8.8 Temos certeza de que o Senhor confiou-nos uma grande missão: percorrer estradas,
visitar casas, socorrer os necessitados, acolher os indigentes, enxugar as lágrimas dos
que choram, vestir os que estão nus, levar esperança aos que perderam-na e construir
fraternidade  pelo  mundo  a  fora,  segundo  a  sua  misericórdia.  Esta  missão  exige  dos
consagrados, nas dimensões de vida e aliança, a tríplice fidelidade definidas no presente
estatuto.

9. FIDELIDADE A JESUS CRISTO

9.1 O primeiro compromisso dos consagrados, razão de fazer parte da comunidade, é a
fidelidade  a  Jesus  Cristo  na  radicalidade  do  Evangelho:  “Quem  quiser  ser  meu
discípulo, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me”. (Mateus 16,24)
9.2 Quem  no  uso  da  sua  liberdade  e  no  exercício  de  sua  vontade  fizer  parte  da
comunidade, deve querer configurar-se com o Senhor Crucificado para participar de sua
morte e ressurreição, assumindo a missão Dele, até as últimas consequências.
9.3 Os consagrados, nas dimensões de vida e aliança, são chamados a intensificar na
comunidade e fora dela a resposta de fidelidade a Jesus Cristo, anunciando que Ele, pelo
mistério  de  sua  cruz,  redimiu  todos  os  pecados  e  males  da  humanidade.  A  ação
evangelizadora  da  Comunidade,  primeiramente  no  próprio  ambiente  de  convivência
fraterna, e além Dele, como participação na missão universal da igreja, deve ser o sinal
mais claro da maturidade dos seus membros.
9.4 Nenhum membro consagrado deve isentar-se de entrar decididamente, com todas as
forças, no processo constante de mudança de vida, assumindo atitudes de permanente
conversão pastoral. (Documento de Aparecida 365/366)
9.5 Na comunidade dos Filhos da Misericórdia a missão, segundo o nosso carisma, e o
discipulado acontecem nela e nunca fora dela. É uma atitude permanente, com objetivo à
santidade, a serviço do Reino.
9.6 O encontro com Jesus Ressuscitado, marca indelével do nosso ser, deve ser intenso,
permanente, amoroso e cheio de reconhecimento recíproco: “Tu és meu Deus, eu sou
teu”. Com Ele devemos aprender tudo, nosso modo de viver, de agir, de amar e servir.
9.7 Por isso, na Comunidade, escola e casa de comunhão, a palavra discípulo não é
sinônimo de aluno. Discípulo para nós significa relação com uma pessoa, em nosso caso
a pessoa de Jesus Cristo,  cujos passos queremos seguir  sem reservas,  somente por
amor.
9.8 Queremos decididamente assumir o estilo de vida de Jesus de Nazaré e correr sua
mesma sorte, assumindo sua missão “de fazer novas todas as coisas”. (Apocalipse 21)
9.9 Da  mesma  maneira  entendemos  que  especificamente,  para  os  consagrados,  a
fidelidade a Jesus Cristo, leva-nos a sermos servos da misericórdia, cheios de compaixão,
próximos  do  povo  e  servidores  de  todos,  particularmente  dos  que  sofrem  grandes
necessidades.
9.10 A dimensão do nosso carisma deve ser a marca referencial da vida dos consagrados
no constante desejo de levar para o mundo a misericórdia de Deus.



9.11 Devemos ser testemunhas de um Deus ao qual sabemos falar em sua intimidade e
não de um Deus sobre o qual falamos abstratamente. Queremos anunciar o Deus que
conhecemos  e  com  quem  convivemos  diariamente,  na  Palavra,  na  Eucaristia  e  na
Comunidade.
9.12 O  fato  de  sermos  discípulos  não  basta…  A  missão  nos  chama  a  fazer  novos
discípulos nas comunidades e que saibam ser testemunhas daquela fraternidade fruto do
amor que vai além da justiça e se concretiza no desejo escatológico: “do novo céu e da
nova terra”. (Apocalipse 21,1)
9.13 Por  isso somos chamados a viver  no meio do povo como irmãos e irmãs,  para
podermos dizer como Paulo:  “Embora eu seja livre em relação a todos,  tornei-me
servo, a fim de ganhar o maior número possível para Cristo.” (1 Cor 9, 19-23)
9.14 Os consagrados,  na Comunidade dos Filhos da Misericórdia,  devem expôr  suas
alegrias e tristezas a Cristo, deixando que Ele ilumine com a sua Luz as suas mentes e
alcance com a sua graça os seus corações.
9.15 Reconhecendo nossa pequenez… Porém, confiantes na graça operante do Espírito,
queremos  viver  a  plenitude  de  um  novo  Pentecostes  (Documento  de  Aparecida
91;362;548) e de uma nova primavera de missão  ad gentes (Documento de Aparecida
379)
9.16 Reconhecer  Jesus  Cristo  nos  pobres,  nos  doentes,  nos  anciões,  nos  jovens
drogados, nas famílias desestruturadas, nas crianças não amadas e em todas as pessoas
abandonadas, significará a prática do nosso carisma e uma resposta às necessidades dos
homens e mulheres do nosso tempo.
9.17 Portanto, é necessário que a comunidade de vida e aliança, os grupos de oração, os
Filhos da Misericórdia Jovens (FMJ) e os Filhos da Misericórdia Crianças (FMC) exerçam
a caridade libertadora, nas dimensões materna e misericordiosa do Pai das Misericórdias.

10. FIDELIDADE A IGREJA

10.1 A comunidade, em todas as suas células, nas dimensões de vida e aliança, quer
viver  em tudo  a  fidelidade  à  Santa  Igreja  Católica  Apostólica  Romana,  em todos  os
sentidos.
10.2 Como comunidade eclesial, somos chamados a viver e percorrer os caminhos da
Santa Igreja, nossa Mãe e Mestra, em obediência amorosa ao Santo Padre o Papa, e aos
Bispos Diocesanos onde estivermos inseridos.
10.3 Na inserção as igrejas particulares, paróquias ou casas de missão, os membros da
comunidade são chamados a dar testemunho do seu amor a Jesus Cristo no serviço da
Evangelização, onde forem enviados, com alegria e coragem apostólicas.
10.4 Jesus  Cristo,  pelo  Espírito  Santo,  atua  na  Igreja,  em cada  pessoa  e  em cada
comunidade. O que nós somos, o que vivemos, os frutos que produzimos, tudo depende
de  que  estejamos  Nele  como  participantes  do  seu  Corpo  Místico,  a  sua  Igreja,
comunidade de fé, de culto e serviço.
10.5 Jesus, por seu Espírito nos ensina progressivamente: IR COM ELE, em seu nome e
com  seu  poder  e  autoridade.  Ele  nos  acompanha!  Nós  o  seguimos  como  seus
colaboradores na ordem da graça e da missão.
10.6 Participar da Igreja implica dar passos que o Senhor quer, na direção que Ele quer,
com as pessoas que Ele quer, até onde Ele quiser. Não se trata de mostrarmos a nós
mesmos  nem  de  dar  algo  nosso,  mas  darmos  ao  mundo  “Jesus  Cristo,  Rei  do
Universo, o Redentor do homem”.
10.7  Por isso, devemos esvaziar-nos de todo o interesse pessoal e em comunhão com
Jesus ir até nossos irmãos e irmãs com o seu poder, na sua autoridade, em seu nome, a
fim de que só Ele seja glorificado em nosso trabalho.



10.8 A fidelidade à Igreja nos remete a experiência dos primeiros cristãos,  que eram
corajosos e audaciosos no testemunho de fé:  “Vendo a coragem de Pedro e João e
considerando que eram homens sem estudo e  sem instrução,  admiravam-se do
jeito  que  falavam  e  os  reconheciam  como  companheiros  de  Jesus.” (Atos  dos
Apóstolos 4,13).  Em todos eles havia temor por causa dos numerosos prodígios e
milagres que os apóstolos realizavam e todos os que abraçavam a fé, eram unidos
e colocavam em comum todas as coisas. “Vendiam suas propriedades e seus bens
e repartiam o dinheiro entre todos, conforme a necessidade de cada um. E a cada
dia  o  Senhor  acrescentava  a  comunidade  outras  pessoas  que  iam  aceitando  a
salvação.” (Atos dos Apóstolos 2, 42-47)
10.9 Como consagrados à obra da Misericórdia queremos que o “Evangelho de Cristo
chegue aos confins da terra.” (Marcos 16, 20). Essa é a nossa missão, irrenunciável,
conforme o Carisma que o Senhor nos confiou.
10.10 São Clemente de Alexandria, no século II, afirmava que: “O mundo foi criado em
vista da Igreja”.  Em seu catecismo,  encontramos uma outra  definição que tomamos
como base para nossa fidelidade Eclesial:  “Assim como a vontade de Deus é um ato
que se chama mundo, assim também sua intenção é a salvação dos homens, que
se chama Igreja”. (CIC, 760)
10.11 A  fidelidade eclesial,  porém não se  faz  por  eloquentes  discursos,  mas,  é  uma
manifestação que brota do coração apaixonado pelo Reino de Deus. Esta, sem dúvida,
exige testemunho de sacrifícios, renúncias, e até da própria vida, se necessário for. Em
1988 o Cardeal Ong Pien-Nei, Arcebispo de Shangai, no dia seguinte de sua libertação,
depois de passar 30 anos na prisão por amor a Cristo e fidelidade à Igreja, declarou: “30
anos de prisão não me mudaram. Permaneci e permanecerei fiel à Igreja Católica
Apostólica Romana. Eu guardeia fé! Estou pronto para voltar novamente à prisão
para defender a minha fé”.
10.12 A fidelidade à Igreja é parte intrínseca à vida consagrada. Em nossa Comunidade é
condição  primeira  e  indispensável  para  todos  quanto  queiram  ingressar  nela,  nas
dimensões de vida de aliança, a partir dos grupos de oração (postulantado para adultos),
dos Filhos da Misericórdia Jovens (FMJ) e dos Filhos da Misericórdia Crianças (FMC). É
pela fidelidade à Igreja que se chega ao céu. Sem ela ficaremos à deriva, expostos a
todos os tipos de falsas doutrinas.

11. FIDELIDADE AO CARISMA

11.1 Etimologicamente  o  termo carisma se origina  do grego  “kharisma”,  que significa
graça ou dom. Essa palavra sempre foi usada no cristianismo para indicar dons ou graças
especiais concedidas pelo Espírito Santo àqueles que desejam servir a Deus. Tomamos
para  nós  as  palavras  contidas  no  Catecismo  da  igreja  Católica,  quando  afirma:
“Carismas  são  dons  concedidos  a  alguém  para  o  bem  dos  homens,  para  as
necessidades do mundo e, em particular, para a edificação da Igreja”.
11.2 Na Comunidade dos Filhos da Misericórdia, o carisma que nos foi dado, segundo as
moções do Espírito Santo, é Viver e levar para o mundo a misericórdia de Deus.
11.3 O Espírito Santo de Deus, autor e realizador de toda graça, Aquele que continua a
obra de Jesus Cristo e nos conduz a viver segundo a sua vontade, leva-nos a assumir
com humildade e coragem a graça que nos foi dada.
11.4 A fidelidade ao carisma não nos permite dubialidade, inseguranças ou incertezas.
Somos de Cristo, pertencemos a sua igreja. Não somos propriedade de ninguém e não
estamos a serviço de pessoas, nem defendemos interesses alheios ao Evangelho.
11.5 Essa fidelidade ao carisma, ratificada nos votos, não permite decisões ou posturas
contrárias ao nosso jeito de ser e viver segundo as santas regras e nossos estatutos,
aprovados pela autoridade da igreja.



11.6 Não somos um movimento pastoral diocesano ou paroquial, somos uma comunidade
de vida religiosa laica,  Associação Privativa de Fiéis,  segundo os cânonis 215,298,  a
serviço da Santa Igreja Católica Apostólica Romana, nas dioceses, paróquias e casas de
missão, onde estivermos presentes.
11.7 A fidelidade ao carisma é exigência determinante para ser membro da Comunidade,
em comunhão fraterna com todos quantos fazem a família dos filhos da misericórdia no
mundo inteiro.
11.8 Essa exigência, marca da liberdade interior e da livre escolha de uma opção de vida,
sob o olhar amoroso da Virgem Maria, modelo de fidelidade à vontade de Deus, implica
responsabilidades e compromissos na comunidade e com a Igreja.

12. REGRAS DE VIDA

12.1 A comunidade dos Filhos da Misericórdia, nas dimensões de vida e aliança, terá
sempre,  sem  que  nunca  e  ninguém  possa  alterar,  as  santas  regras;  princípios
fundamentais e determinantes do nosso ser institucional e eclesial.
12.2 Essas dez regras escritas em momentos de oração, pelo nosso fundador,  serão
sempre  a  estrutura  fundante  da  Comunidade  e  devem  ser  assumidas  pelos  seus
membros,  com  alegria  e  sincera  vontade  de  vivê-las  a  cada  instante,  na  busca  da
santidade.
12.3 A ordem numérica dessas regras não define supremacia de uma sobre outras. Todas
são igualmente importantes e indispensáveis à vida dos consagrados. Sob a égide das
palavras de nosso Senhor Jesus Cristo: “ninguém tem um amor maior do que aquele
que dá a vida por seus amigos”. (João 15,13)
12.4 Assim escrevendo essas regras e colocando-as em nossos Estatutos, julgamos que
as mesmas dão sentido à vontade e a liberdade das escolhas pela comunidade, no seu
jeito de ser e viver.

13. AS 10 REGRAS DE OURO

1ª. Sede misericordiosos como também vosso Pai é misericordioso. (Lucas 6,36)
2ª. Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. (João 13,34)
3ª.  Todo aquele que quiser tornar-se grande entre vós, se faça vosso servo. E o que
quiser tornar-se entre vós o primeiro, se faça vosso escravo. (Mateus 20,27)
4ª.  Se alguém quiser  me seguir,  renuncie-se  a  si  mesmo,  tome sua cruz  e  siga-me.
(Mateus 16,24)
5ª. Ajudai-vos uns aos outros a carregar os vossos fardos e deste modo cumprireis a Lei
de Cristo. (Gálatas 6,2)
6ª.  É  mais  importante  construir  a  fraternidade,  segundo  o  coração  misericordioso  de
Jesus, do que estar fazendo as coisas.
7ª.  Não somos convocados para “algo”  mas para alguém que nos ama, Jesus Cristo
nosso Senhor. (Documento de Aparecida)
8ª. Nossa missão é tornar visível o amor misericordioso do Pai, especialmente para os
pobres e pecadores.
9ª. Os servos e as servas da Misericórdia devem deixar-se guiar constantemente pelo
Espírito Santo. (Romanos 8,14)
10ª. Os servos e as servas da Misericórdia devem fazer morrer dentro de si os próprios
desejos para que os desejos de Deus aconteçam.



14. ORDENAMENTO JURÍDICO

INTRODUÇÃO

14.1  Considerem-se como princípios gerais da Comunidade os capítulos e parágrafos
aqui escritos e devidamente registrados em livros de tombo, para o louvor e glória de
nosso Senhor Jesus Cristo, a quem devemos servir na radicalidade do Evangelho e em
plena obediência à Santa Igreja Católica Apostólica Romana.

CAPÍTULO I
NATUREZA E FINALIDADE

Art.1º A Comunidade dos Filhos da Misericórdia é uma associação de fiéis de direito
privado,  pertencente  à Igreja  Católica,  fundada pelo Padre Adilson Carlos  Simões da
Silva,  no  dia  13  de  maio  de  2000,  regida  pelos  cc.  298-311  e  321-329  do  Direito
Canônico, pela legislação civil brasileira e por estes Estatutos.

Art.2º A Comunidade tem duração por tempo indeterminado, com sede no Santuário da
Divina  Misericórdia,  Serra  das  Varas,  Cidade  de  Arcoverde,  Diocese  de  Pesqueira,
podendo abrir núcleos, comunidades de vida e aliança de casas de missão no Brasil e no
exterior, com aprovação do Conselho Geral e do Ordinário do Lugar.

Art.3º Essa  Comunidade  se  rege  pelos  princípios  da  fé  cristã  e  da  caridade,  dos
Evangelhos, do direito da Igreja e dos documentos do Magistério da Igreja, tanto universal
como da América Latina e do Brasil, para promover a unidade entre seus membros na
caridade  e  na  verdade,  para  promover  a  justiça  e  a  fraternidade  humana,  formar
discípulos  e  missionários  para  o  seguimento  de  Cristo  na  construção  de  uma  nova
sociedade.

Art.4º São objetivos internos da Comunidade,  promover a unidade entre os membros
como  sinal  de  consagração  a  Deus  no  serviço  dos  irmãos  e  irmãs,  superar  pela
penitência,  renúncia  e  sacrifício  qualquer  forma  de  egoísmo  e  de  apego  aos  bens
materiais, e na missão a priorizar as obras de misericórdia, indo até as periferias humanas
e existenciais  sem discriminação de gênero,  credo e ideologia política,  estimulando a
consciência missionária em nível pessoal e comunitário.

Art.5º A Comunidade se propõe a despertar consciência crítica sobre a degradação da
vida  humana e  da  natureza,  do  pecado  social  e  pessoal  e,  com coragem e  firmeza
apostólicas,  realizar  trabalhos  de  evangelização  e  promoção  da  dignidade  humana,
alimentando o sonho da civilização do amor.

Art.6º A  Comunidade  tem  por  finalidade  a  evangelização,  com  renovado  ardor
missionário,  seguindo  o  carisma  da  misericórdia,  as  santas  regras  e  as  orientações
pastorais da Igreja, levando-se em consideração a realidade de cada comunidade e o
princípio da unidade na diversidade, como eixo condutor da ação pastoral.

Art.7º Na  finalidade  da  promoção  humana  a  Comunidade  empenhe,  de  forma
permanente, orgânica e sistemática, esforços na defesa da vida desde a sua concepção
até  seu  término  de  morte  natural,  fazendo  uso  das  ciências  e  da  tecnologia  ao  seu
alcance para superação da fome e da miséria, a fim de que as palavras de Cristo: “Eu vim
para que todos tenham vida e a tenham em abundância”. (João 10,10) se cumpram pelo
testemunho de seus membros.



Art.8º O objetivo institucional da Comunidade é a prática do Evangelho, da doutrina do
Magistério  e  as  santas  regras,  nas  dimensões  de  vida  e  aliança,  exigindo  dos
consagrados em todos os níveis, uma postura ética, à luz da moral cristã, promovendo
paz, cidadania e defesa dos direitos humanos, sem medo e com firmeza, sobretudo onde
a  vida  estiver  sendo  ameaçada,  numa  postura  dialogal  com  a  sociedade,  com  as
autoridades e com os não cristãos.

Art.9º Para a consecução destes objetivos, a Comunidade deve fazer uso dos meios de
comunicação social: rádio, televisão, jornais, revistas, internet para alcançar suas metas;
podendo  para  isto  adquirir  e  manter  esses  meios  como  patrimônio  e  bens  materiais
próprios ou em parceria com empresas afins.

CAPÍTULO II
A CONSTITUIÇÃO DOS MEMBROS

Art.10º A  Comunidade  dos  Filhos  da  Misericórdia  é  constituída  por  um  número
indeterminado  de  participantes,  leigos,  consagrados,  clérigos  e  consagradas  que
compartilhem entre si  os objetivos e princípios da obra,  nas dimensões de vida e de
aliança.

Art.11º A admissão dos membros das comunidades de vida e aliança, exceto dos grupos
de  oração,  se  através  de  pedido  por  escrito  do  candidato  ou  candidata  entregue  ao
coordenador da comunidade a que ele pertence e encaminhado por ele ao Coordenador
Geral  com  seu  conselho  que  depois  de  ouvir  os  pareceres  dos  formadores  e  da
comunidade local dará a decisão definitiva, podendo o pedido ser aceito ou recusado pelo
Coordenador Geral. Haverá uma coordenação vocacional 

Art.12º Haverá uma coordenação vocacional da obra em cada comunidade ou núcleo de
missão, sob a indicação dos coordenadores das comunidades de vida e de aliança, que
devem  acompanhar  os  vocacionados  e  encaminhar  ao  Coordenador  Geral  com  seu
conselho  que  terá  o  direito  de  aprovar  ou  vetar  o  ingresso,  devendo  apenas  dar
explicações reservadas ao conselho geral.

Art.13º No  processo  de  admissão  os  coordenadores  de  comunidades  devem  ter
prudência quanto às motivações para o ingresso na Comunidade, não se deixar levar ou
enganar pelas aparências, a fim de evitar desgastes emocionais,  decepções e outros
danos, às vezes irreversíveis. A liberdade de escolha, associada aos princípios do amor a
Deus e aos irmãos devem levar em conta a moral cristã.

Art.14º O chamado vocacional é um ato exclusivamente divino. A resposta, porém, é um
ato puramente humano do vocacionado e dos responsáveis, no uso da liberdade e da
responsabilidade. Todo o processo de escolha da Comunidade nas dimensões de vida e
de  aliança,  deve  ser  conduzido  e  acompanhado  pelo  conselho  geral,  em espírito  de
diálogo, estudo, oração e discernimento.

Art.15º Todos os irmãos e irmãs devem interessar-se pelas vocações e, na medida do
possível,  participar  da  pastoral  vocacional.  Ajudem  de  modo  especial  àqueles  que
manifestem  desejo  de  uma  consagração  total,  fazendo-os  caminhar  para  o
amadurecimento de sua opção.



CAPÍTULO III
CONSAGRAÇÃO À DIVINA MISERICÓRDIA

Art.16º À luz do carisma de Santa Faustina: “Viver e levar ao mundo a misericórdia de
Deus”,  todos os membros da Comunidade, nas dimensões definidas nestes Estatutos,
devem ter uma paixão pela missão que o Senhor lhes confiou, vivendo-a interiormente e
praticando as obras de misericórdia a fim de que o mundo creia.

Art.17º A  narrativa  da  Paixão  do  Senhor,  segundo  os  Santos  Evangelhos,  deve  ser
meditada  todos  os  dias  pelos  consagrados  e  consagradas,  como  exercício  de
contemplação do infinito amor de Deus pela humanidade.

Art.18º A  sexta-feira  seja  o  dia  especial  para  os  consagrados  à  Divina  Misericórdia.
Nesse dia seja observado o silêncio interior, acompanhado pelo jejum a abstinência de
carne, como gesto de uma espiritualidade de mortificação e configuração com o Servo
Sofredor, Jesus Crucificado.

Art.19º Essa experiência mística deve proporcionar aos que dela participam um desejo de
comunhão com o sofrimento de Cristo,  presente nos gestos desfigurados de crianças
famintas,  homens  e  mulheres  explorados  em  seus  direitos  fundamentais:  à  vida,  à
liberdade, à segurança, à saúde, à educação, ao trabalho e ao bem estar social.

Art.20º Esta  consagração  se  expressa  nos  compromissos  feitos  mediante  juramento
nestes termos:

Eu,  … Juro diante de Deus e da Comunidade dos Filhos da Misericórdia  aqui
presente viver o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo,  em Castidade, Pobreza e
Obediência, segundo as normas da Igreja e destes Estatutos. A tanto me ajudem estes
Santos Evangelhos que toco com minhas mãos. R. Amém.

Art.21º Este compromisso será feito por todos os consagrados e consagradas no final do
segundo ano de formação e convivência numa das comunidades, depois de aprovado
pelo Coordenador Geral com seu Conselho, ouvido os pareceres dos coordenadores de
comunidades e dos formadores.

Art.22º Embora  a  Comunidade  dos  Filhos  da  Misericórdia  apresente  uma verdadeira
consagração de pessoas na Igreja, e que não sejam necessariamente celibatários, se
uma jovem ou um rapaz apresentarem o desejo de uma consagração mais profunda na
vida  religiosa,  apresente  seu  pedido  ao  coordenador  da  comunidade  e  pode  ser
encaminhado ou encaminhada para um Instituto religioso ou Secular. Poderá inclusive
pertencer  ao  Instituto  religioso  e  à  Comunidade  dos  Filhos  da  Misericórdia  ou  outra
Associação (c. 307, 3).

Art.23º Se  algum membro  do  sexo  masculino  apresentar  o  desejo  de  ser  padre  ou
diácono, faça seu pedido ao Coordenador Geral que o encaminhará ao Bispo Diocesano
de  Pesqueira.  Este  o  acolherá  no  Seminário  Diocesano  para  receber  a  formação
adequada igual a dos seminaristas da Diocese a que ele vai pertencer.



Art.24º Como as Associações de Fiéis, entre elas os Filhos da Misericórdia, não podem
incardinar  clérigos,  os seminaristas pertencentes à Comunidade que forem ordenados
diáconos ou presbíteros ficarão incardinados na Diocese de Pesqueira; por isso devem
receber o mesmo acompanhamento e formação dos Seminaristas da Diocese. Se algum
padre ou diácono quiser entrar na Comunidade, permanecem incardinados na Diocese e
prestam  serviço  a  ela  e  à  Comunidade,  sob  orientação  do  Bispo  Diocesano.  Se
pertencerem  a  outra  Diocese  onde  a  Comunidade  tiver  suas  casas  será  o  mesmo
procedimento.

CAPÍTULO IV
OS CONSELHOS EVANGÉLICOS

Art.25º A  Comunidade  dos  Filhos  da  Misericórdia  tem  como  fundamento  e  marco
doutrinário  de  todos  os  consagrados  na  Igreja  a  prática  dos  conselhos  evangélicos,
palavras de Nosso Senhor Jesus Cristo e dos Apóstolos sobre a Castidade, a Pobreza e a
Obediência.

TÍTULO I
A CASTIDADE

Art.26º Sendo um dom especial  de Deus, a castidade deve ser assumida como uma
incomensurável  graça  de  fecundidade  na  fraternidade.  Liberdade,  responsabilidade  e
respeito nos relacionamentos devem ser exigências fundantes para a vida de castidade
dos consagrados; graça que fecunda o querer e conceda a alegria de ser plenamente de
Deus.

Art.27º A  castidade  não  está  somente  no  corpo,  mas  também  no  coração  como
expressão da alma no desejo de pureza para o serviço aos irmãos e irmãs. Esse dom
específico dos consagrados deve ser um sinal do amor de Deus e do serviço a ele, como
opção de vida na construção do Reino no tempo e na história.

Art.28º A  castidade  deve  ser  assumida  em  todos  os  âmbitos  da  vida  pessoal  e
comunitária, pois, sendo sinal de aliança e compromisso de liberdade, deve fecundar os
relacionamentos  psicoafetivos  dos  consagrados  na  plenitude  do  testemunho  do  amor
humano e cristão. Para isto devemos ter os olhos fixos em Jesus Cristo, o Santo de Deus,
o mais humano dos humanos, puríssimo como o Pai.

Art.29º Os consagrados têm o dever de falar ao mundo pela vida do ato sublime pelo qual
escolheram viver a castidade, inclusive no matrimônio a serviço do Reino, priorizando a
afeição pelo Senhor, na alegria de consagrar-se e sacrificar-se plenamente a ele pelos
irmãos e irmãs; e para alcançar esse fim sublime, devem buscar e assumir de todo o
coração, na caridade e na verdade, o discernimento que o Senhor lhes fez: “Quem põe a
mão no arado e olha para trás não é digno de mim”.



TÍTULO II
A POBREZA

Art.30º O conselho da pobreza, exigência evangélica de constante renúncia ao direito de
propriedade ou de seu  uso,  com o fim de servir  unicamente  a  Deus.  É uma virtude
nascida do coração de Jesus que, sendo rico, se fez pobre por nós para nos enriquecer
com a sua pobreza,  Obriga  aos consagrados a se  desapegarem de todas as  coisas
temporais, usando-as como se não lhes pertencessem.

Art.31º A pobreza para os Filhos da Misericórdia deve ser uma opção de vida, um jeito de
ser, assumindo a condição de nada querer para si mesmo, configurando-se com Jesus
Cristo, seu único mestre, pobre na radicalidade da palavra, que não tem nem lugar para
morar: “As raposas tem suas tocas, os pássaros tem seus ninhos, mas o Filho do Homem
não tem onde repousar a cabeça” (Lucas 9,58). Não se trata de deixar, nem querer, nem
esperar possuir, mas de desejar unicamente entre as coisas que passam aquelas que não
passam.

Art.32º Pobreza é sinal de liberdade na busca do tesouro escondido, virtude que faz o
Filho da Misericórdia livre para dizer: “Senhor, por ti dei tudo, esvaziei-me de tudo, sou
feliz. Tu és meu único tesouro”. Assim todo apego aos bens materiais, a tudo que pode
aprisionar, deve ser renunciado pelos consagrados, cuja única riqueza é que não tem
limites é o fruto do amor que nada exige senão ser amado. É sinal de compromisso com o
Reino e de opção pelos pobres a quem se dedicam as obras de misericórdia “para que
tenham vida e a tenham em abundância”. (João 10,10)

Art.33º É necessário, como compromisso de pobreza, aprender a partilhar não só o que
se tem, mas o que se é: “Há mais alegria em dar que em receber” (At 20, 35). A partilha
de bens na Comunidade, testemunho de desapego e sinal de vida interior, deve levar os
consagrados a viver a comunhão dos bens como os primeiros cristãos que davam ao
mundo a razão da sua opção radical  por Cristo pobre,  manso e humilde de coração.
Quem partilha só o que lhe sobra não aprendeu a ser cristão e todo apego aos bens é
obstáculo ao seguimento de Cristo.

TÍTULO III
A OBEDIÊNCIA

Art.34º A obediência dialogada e silenciosa na renúncia de si  mesmo será sempre o
esplendor dos Filhos da Misericórdia, que os torna livres para cumprir na vida a vontade
de Deus; na radicalidade do Evangelho ela é dom de Deus que deve ser desejado por
quantos seguem este carisma. Este dom deve ser vivido não pela lei ou pelo medo, mas
deve ser compreendido e assumido como disposição plena a serviço do Reino de Deus a
ser vivido com alegria interior.

Art.35º Na  dimensão  de  submissão  à  vontade  de  Deus  a  obediência  conduz  o
consagrado  a  reconhecer  e  acolher  as  decisões  daqueles  que  assumem  cargos
administrativos,  ministérios  e  coordenações,  como  condição  determinante  para  quem
deseja viver em comunidade a vida fraterna. Quando se vive como o Senhor pede, se é
feliz e ele confirmará seus filhos com toda sorte de bênçãos e graças do céu.



Art.36º  É o Espírito Santo que nos capacita a obedecer a tudo aquilo que nos é pedido,
porque é o mesmo Deus que nos revela a sua vontade e nos dá o discernimento e a sua
unção  para  cumpri-la.  A  obediência  verdadeira  que  nasce  de  um  coração  puro  traz
consigo a unção do Espírito Santo que capacita a pessoa para tudo suportar por amor e
realizar no tempo e na história a vontade de Deus.

Art.37º Pelo conselho evangélico da obediência os Filhos da Misericórdia oferecem o total
sacrifício da sua vontade, e assim de maneira responsável, criativa, dinâmica e segura,
colabora com o plano da salvação, seguindo a Cristo que se fez obediente até a morte e
morte de cruz (Filipenses 2, 8). Obedecer livre e consciente é uma forma de obter plena
realização recíproca entre quem ordena e quem obedece.

Art.38º Com submissão e docilidade os Filhos da Misericórdia cumpram com dignidade a
obediência aos regulamentos, aos estatutos e as ordens dos superiores, externando um
caráter que é próprio de quem é misericordioso e seguindo o destino do Servo Sofredor,
sem esquecer que a dimensão da obediência é a realização da vida fraterna em comum e
essa faz com que membros e coordenadores estejam sempre em harmonia entre si e com
Deus.

CAPÍTULO V
ESPIRITUALIDADE

Art.39º A espiritualidade, fruto da intimidade com Deus, é expressão sublime da vida dos
consagrados. É um impulso do coração, um desejo da alma. Os Filhos da Misericórdia
são  uma  comunidade  orante  na  contemplação  dos  mistérios  de  Deus  a  serviço  da
evangelização. Essa intimidade se chama também mística e é fonte de sustentação da
vida  do  consagrado,  tudo  o  que  são  e  pretendem ser,  naquilo  que  aspiram realizar
depende desta comunhão com a presença de Deus, “e tudo mais virá por acréscimo”.

TÍTULO I
A VIDA ESPIRITUAL

Art.40º A vida espiritual no diálogo permanente com Deus é a fonte inspiradora da vida
comunitária.  É  Deus  quem  nos  chama,  nós  conhecemos  a  sua  voz,  e  dizemos
humildemente:  “Eis-nos  aqui”.  Por  isso  essa  espiritualidade  consiste  essencialmente
nesse processo de intimidade,  na  contemplação do mistério  da  cruz,  maior  prova de
amor, que deve fazer parte dessa experiência mística, pessoal e comunitária.

Art.41º A  vida  espiritual,  no  desejo  e  impulso  da  alma,  se  expressa  nos  profundos
momentos de escuta da Palavra de Deus, na Eucaristia, na adoração, reflexão pessoal e
devoção à Virgem Maria. A consagração à Divina Misericórdia, fonte desse carisma, leva
os consagrados à recitação diária do Terço da Misericórdia, a uma experiência pessoal e
comunitária no serviço dos mais pobres e a uma saudável convivência fraterna e fecundo
apostolado.

Art.42º Na contemplação de Jesus crucificado de cujo coração aberto pela lança, fez
jorrar sangue e água, se encontra a fonte de misericórdia que jorra para o mundo inteiro.
Na resposta ao chamado de Deus para ser totalmente dele, os consagrados bebem todos
os dias dessa fonte inesgotável e encontra um fundamento inabalável na medida em que
for  uma pessoa orante,  suplicante e de louvor.  A fraternidade que se deseja só será
possível se os consagrados forem pessoas de oração.



Art.43º As almas dos consagrados têm sede de Deus, e só nele encontrarão repouso;
nele  pelo  espírito  se  tornarão  participantes  de  sua  glória,  inflamados  de  desejo  de
construir vidas que lhe sejam agradáveis. Tudo o que fizerem, por palavras e ações, seja
feito em oração, em perfeita unidade com Jesus e a serviço da comunhão universal em
espírito e verdade. Qualquer atividade só terá sentido se brotar da misericórdia do Senhor
e se desenvolver sob o seu olhar.

Art.44º Essa espiritualidade de comunhão pessoal e comunitária, indispensável na vida
dos consagrados centraliza na Eucaristia, escuta e meditação da Palavra e na Liturgia
das Horas; momentos preciosos de comunhão com o Senhor ressuscitado, razão única
de vida e alegria  de nossa alma. Assim como a recitação diária  do terço mariano,  o
recolhimento em silêncio para meditação pessoal e a reza diária do terço da misericórdia
para quem quer viver esse carisma.

TÍTULO II
A EUCARISTIA

Art.45º O sacramento da Eucaristia  é o centro e o coração da Igreja. Em todos os altares
do mundo inteiro se renova cada dia o Sacrifício Redentor do Cordeiro de Deus que tira o
pecado  do  mundo.  Este  gesto  redentor  foi  a  expressão  máxima  do  perdão  e  da
misericórdia  do  Pai,  no  Filho  e  pelo  Espírito  Santo.  Para  os  Filhos  da  Misericórdia,
enquanto comunidade eclesial,  as palavras de Jesus:  “Fazei  isto  em minha memória”
devem fazer arder seus corações do desejo de estarem com ele, sentados à mesa para
participarem do seu banquete, da sua morte e ressurreição, enquanto esperam a sua
vinda gloriosa.

Art.46º Para os Filhos da Misericórdia a Eucaristia está intimamente relacionada com sua
via de caridade e fraternidade para observar o ensinamento: quem não ama, não perdoa,
não se reconcilia com o irmão, não participa do banquete: “Vai primeiro reconciliar-te com
teu irmão, depois apresenta a tua oferta ao Senhor” (Lucas 5, 24). Ao comungar o corpo e
o sangue de Cristo os Filhos da Misericórdia devem celebrar por Cristo e em Cristo a sua
comunhão universal com todos os que creem e oferecem esse gesto de intimidade com o
Senhor em seu sacrifício pela conversão dos pecadores. Cada consagrado depois da
comunhão recite a oração de São João Crisóstomo:

“Senhor Jesus Cristo,
Tu és o Pão que vivifica,
Tu és o Pão que nos faz irmãos,
Tu és o Pão que dá o Pai.

Tu és o Caminho que nós escolhemos,
Tu és o Caminho que nos conduz através do sofrimento,
Tu és o Caminho que nos conduz à Alegria.

É digno e justo cantar-Te,
Bendizer-Te, louvar-Te,
Dar-Te graças e adorar-Te,
Em toda parte onde se estende o Teu domínio”.



Art.47º Recomenda-se  a  Eucaristia  diária  para  todos  os  consagrados,  na  medida  do
possível, e obrigatória aos domingos. Celebrado o mistério pascal de Cristo com toda a
frequência possível, os Filhos da Misericórdia dizem a si mesmos, ao mundo, aos crentes
e não crentes que querem ser “Hóstias Vivas”, unidos ao Cordeiro Santíssimo que é para
eles a verdade de sua fé, corpo, sangue, alma e divindade, Pão do céu para a vida do
mundo, alimento que sustenta a vida comunitária e missionária.

Art.48º O quanto possível todas as comunidades a hora santa, dedicada à adoração a
Jesus sacramentado,  de  preferência  as  quintas-feiras,  em horários  estabelecidos  nos
grupos  de  base,  comunidades  de  vida  e  de  aliança.  Rezem com toda  a  devoção  e
ensinem a todos que o quiserem conhecer a jaculatória que o Senhor lhes ensinou na
Casa Mãe: “Jesus Eucarístico, Tu és o meu paraíso”. E na comunidade Jesus Eucarístico
seja sempre glorificado, adorado e amado sobre todas as coisas.

Art.49º A  Eucaristia  faz  a  igreja,  faz  o  discípulo,  a  discípula,  faz  a  comunidade  dos
consagrados e consagradas. Dizemos com Santo Agostinho: “Pela Eucaristia seremos
livres, e veremos e amaremos e daremos graças. Eis o que acontecerá no fim sem fim”.
Os consagrados de vida e aliança que não quiserem essa intimidade santificante com o
Senhor Sacramentado,  sejam orientados pelos seus coordenadores na caridade e na
verdade, a deixarem a comunidade.

TÍTULO III
PALAVRA DE VIDA

Art.50º Na  Comunidade,  seguindo  a  orientação  de  Santa  Faustina,  os  consagrados
devem ter um profundo amor à Palavra de Deus, e com frequência exercitar a leitura das
Sagradas Escrituras, a fim de aprenderem a eminente ciência de Jesus Cristo. A Palavra
de Deus meditada e interiorizada no coração dos discípulos e discípulas, é alimento e
sustento para o corpo e para a alma. O amor à Palavra de Deus é expressão da opção
por  Jesus  Cristo,  enquanto  comunidade  eclesial.  O  Verbo  de  Deus  encarnado  deve
iluminar todas as atividades da Comunidade.

Art.51º Seguindo a tradição da Igreja e querendo se utilizar dessa herança apostólica, os
consagrados nas dimensões de vida e de aliança, devem utilizar o método da “Lectio
Divina”,  apropriando-se  da  revelação  de  Deus  aos  homens  através  das  Sagradas
Escrituras.  Tanto  os  grupos  de  oração  como  as  comunidades  pequenas,  como  nas
comunidades de vida e aliança, a Palavra de Deus deve ser fonte iluminadora de todas as
ações individuais e comunitárias.

Art.52º Recomenda-se que antes de quaisquer decisões que impliquem responsabilidade
de julgamento, faça-se o exercício de escuta da Palavra de Deus, a fim de chegar ao
discernimento do que o Senhor lhes propõe, tomando como regra de vida, conforme o
Magistério da Igreja, que nas Sagradas Escrituras é o próprio Deus quem lhes fala.



TÍTULO IV
A VIDA DE ORAÇÃO

Art.53º A oração faz o discípulo,  constrói  a comunidade de Cristo e eleva a alma no
desejo incontido de intimidade com o seu Criador e Pai. A exemplo dos primeiros cristãos
que eram perseverantes na oração, na fração do pão e na doutrina dos Apóstolos (Atos
dos  Apóstolos  2,  42),  todos  os  membros  de  comunidades  devem  conservar  essa
experiência mística, suplicante e de louvor por toda a vida, especialmente nos momentos
celebrativos  da  Liturgia  das  Horas,  da  Eucaristia  e  da  adoração  ao  Santíssimo
Sacramento.

Art.54º Em  oração,  os  consagrados  procurem  frequentemente  o  sacramento  da
Reconciliação, ordinariamente quando for necessário e com urgência quando houver falta
grave.  Assim  como  na  Igreja  primitiva,  a  oração  e  a  reconciliação  são,  para  os
consagrados, exigência, seiva e sangue que sustentam no caminho da missão. E seja
fonte  revitalizadora  da  vida  espiritual,  de  uma  autêntica  conversão  individual  e
comunitária.

Art.55º Além da Eucaristia dominical e se possível cotidiana, o louvor como expressão de
oração deve ser uma prática contínua na vida dos consagrados e iniciantes nos grupos de
base. O louvor a Deus faz parte da experiência da Igreja na “Comunhão dos Santos”,
assistida por suas preces e acompanhada pelo canto dos anjos no mais alto dos Céus.
Adote-se, portanto, como regra de vida em caráter pessoal, o desejo mais profundo da
alma expresso no canto dos salmos.

Art.56º Nos  núcleos  de  base  e  nas  comunidades  a  oração  deve  ser  prioridade  e
anteceder  qualquer  outra  atividade,  por  mais  importante  que  se  apresente.  Deve-se
lembrar da palavra de Jesus: “Sem mim nada podeis fazer” (João 15, 5). Na medida do
possível e da necessidade, com a licença do Bispo Diocesano, tenha cada comunidade
de vida, um pequeno Oratório com a presença eucarística, lugar do encontro pessoal e
comunitário, no silêncio do sacrário, o lugar mais santo do mundo.

TÍTULO V
A DEVOÇÃO À VIRGEM MARIA

Art.57º O  ato  de  consagração  por  sua  natureza  se  constitui  em  algo  que  brota  do
coração, na liberdade da escolha e na certeza da sua aplicação. Todos os membros das
comunidades de vida e aliança, após a devida formação, devem fazer a sua consagração
a  Maria,  Mãe  de  Deus,  Mãe  da  Igreja,  Mãe  da  Misericórdia,  seguindo  o  método  e
ensinamento de São Luiz Maria de Monfort.

Art.58º Esse ato solene de consagração a Maria deve acontecer no dia 08 de dezembro,
Festa  da  Imaculada  Conceição,  nas  casas  de  missão  ou  nas  Igrejas  matrizes  das
respectivas  Paróquias  onde  estão  inseridas,  com  permissão  dos  Párocos  ou  seus
assistentes canônicos.

Art.59º Sob o olhar da Virgem Maria, os consagrados devem procurar os caminhos da
missão,  entregando-lhe confiantemente suas vidas e tudo quanto se propõem realizar
“para  maior  glória  de  Deus”.  Adote-se  como  regra  de  caráter  pessoal  o  lema  do
movimento Mãe Rainha: “Tudo por Jesus, nada sem Maria”.



Art.60º Em  todas  as  comunidades,  grupos  e  núcleos  dos  Filhos  da  Misericórdia,
celebrem-se com o máximo cuidado e devoção todas as Festas e Solenidades Marianas,
como a Natividade, a Imaculada Conceição, a Maternidade Divina, Assunção e Coroação.
E se rezem também com devoção aquelas orações marianas como o terço de Nossa
Senhora, o Ofício da Imaculada Conceição, e nos dias apropriados a Ladainha de Nossa
Senhora, lembrando que são Filhos da Misericórdia e ela é a Mãe da Misericórdia.

CAPÍTULO VI
ORGANIZAÇÃO E COORDENAÇÃO

Art.61º A Comunidade dos Filhos da Misericórdia tem em sua estrutura de organização
as seguintes instâncias:

- Assembleia Geral
- Coordenador Geral
- Conselho Geral
- Secretaria Geral
- Economato
- Coordenadores de Comunidades
- Coordenadores de Grupo
- Coordenadores de Missão.

TÍTULO I
A ASSEMBLEIA GERAL

Art.62º A Assembleia Geral é o órgão máximo e soberano da Comunidade dos Filhos da
Misericórdia e será constituída por todos os membros das comunidades de vida e aliança
em pleno gozo dos seus direitos estatutários.

Art.63º A Assembleia Geral se reunirá ordinariamente uma vez por ano, sendo realizada
no  mês  de  maio,  preferencialmente  no  dia  13,  data  da  sua  fundação,  e
extraordinariamente,  mediante  convocação  do  seu  Fundador  ou  dos  legítimos
sucessores,  quando  julgarem necessário,  ou  por  solicitação  de  2/3  (dois  terços)  dos
consagrados,  nas  dimensões  de  vida  e  aliança,  no  pleno  gozo  de  seus  direitos
estatutários.

Art.64º A Assembleia Geral tomará suas decisões por maioria simples e se instalará, em
primeira convocação, com quórum de maioria absoluta dos participantes com direito a
voto, ou em segunda convocação, meia hora após a primeira, com pelo menos 1/3 (um
terço) de todos quantos tenham direito a voto.

Art.65º A  presidência da  Assembleia  Geral  caberá  sempre ao fundador,  coordenador
Geral  da  Comunidade  e  de  seus  legítimos  sucessores.  Poderá  também  presidir  a
Assembleia Geral, por indicação do Coordenador Geral, o membro de comunidade de
vida mais idoso presente na assembleia.

Art.66º Compõem a assembleia  geral  com direito  a  votar  e  serem votados,  todos os
membros da Comunidade, nas dimensões de vida e aliança, devidamente inscritos no
livro de cadastro dos consagrados. E a forma de voto é o escrutínio secreto; cada votante
terá o direito a fazê-lo de forma pessoal e intransferível, não sendo admitido o voto por
procuração.



Art.67º O voto é obrigatório a todos os que são consagrados na Comunidade, não sendo
permitido, por hipótese alguma, campanhas eleitorais, visto que a assembleia acontecerá
sob a liberdade de escolha de cada um, em oração, discernimento e responsabilidade
perante Deus e seus irmãos e irmãs.

Art.68º A Assembleia Geral, dentro da esfera que lhe é conferida por estes estatutos,
deliberará sob os assuntos previstos na pauta de convocação, não podendo incluir outros
assuntos não pertinentes à sua finalidade específica. O presidente da Assembleia terá
direito  a  voto  de  desempate  quando  de  votações  por  escrutínio  ou  outras  situações
similares.

Art.69º O Coordenador Geral terá sempre a primazia do direito a veto parcial ou total das
deliberações que lhe pareçam contrárias ao carisma, à doutrina da Santa Igreja Católica e
as determinações outras contrárias aos presentes estatutos.

Art.70º São competências da Assembleia Geral:

a) Definir a condução geral da Comunidade, e as questões referentes às propostas das
comunidades de vida e aliança e pelos coordenadores de grupos de oração, Filhos da
Misericórdia Jovens e Crianças.

b) Deliberar sobre propostas de alteração nos presentes estatutos.

c) Referenciar o regimento interno para a comunidade de vida e aliança.

d) Deliberar, em decisão fundamentada sobre as exclusões, na hipótese de existência de
motivos graves, inclusive não previstos nestes estatutos.

e) Decidir sobre fatos não previstos nestes estatutos.

f)  Eleger  e  destituir  membros,  ou  na  totalidade,  membros  do  Conselho  Geral  da
Comunidade, desde que tenham sido feitos os encaminhamentos do diálogo, orientação,
admoestação e correção fraterna pelos coordenadores de comunidades.

g) Apreciar relatório geral apresentado anualmente pela Secretaria Geral da Comunidade.

h)  Discutir  e  homologar  as  contas  e  o  balanço financeiro  de  cada  comunidade  e  da
administração geral da obra, tendo como base o parecer escrito do Ecônomo Geral.

i)  Acatar  o  pedido  de  renúncia  do  Coordenador  Geral,  mediante  a  apresentação  de
motivos justificáveis.

j) Eleger o Coordenador Geral para o mandato de quatro anos, renovável por mais quatro
anos seguidos, não podendo ultrapassar oito anos consecutivos, exceto o mandato do
fundador que é vitalício, e só substituído em caso de morte ou incapacidade mental.

Art.71º Quando na Assembleia Geral não houver condições de entendimento, respeito
mútuo e caridade fraterna, cabe ao presidente em exercício, suspender a Assembleia e
comunicar  ao  Bispo  Diocesano  que  nomeará  um  delegado  para  presidir  a  próxima
Assembleia  que  deve  ser  convocada  pelo  Bispo  no  prazo  de  trinta  dias  depois  da
comunicação do Coordenador Geral ou pelo Conselho Geral quando houver impedimento
do presidente.



Art.72º Essa Assembleia Geral extraordinária presidida pela Diocese seguirá a risca o
estabelecido  nestes  estatutos  que  o  delegado  do  Bispo  não  poderá  mudar  mas
resguardar a sua integridade. Extinguir a Comunidade a pedido do Bispo Diocesano de
Pesqueira ou por proposta da própria assembleia geral nos termos destes estatutos.

TÍTULO II
A COORDENAÇÃO GERAL

Art.73º A função do Coordenador Geral, também chamado Moderador, será exercida pelo
Fundador, em caráter vitalício, e pelos seus sucessores eleitos pela Assembleia Geral.
Caberá  ao Coordenador  Geral  zelar  pela  integridade da  Comunidade,  sacrificando-se
inteiramente pela obra que lhe foi confiada e por ela dar a própria vida, se necessário.

Art.74º Exercer  a  autoridade  como  princípio  de  serviço  aos  irmãos  e  irmãs,  não  se
julgando  superior  aos  outros,  mas  a  exemplo  de  Jesus  Mestre  e  Bom  Pastor,  com
disponibilidade e alegria, livre de qualquer interesse pessoal, construindo a unidade entre
os membros, segundo a ordem da graça recebida, com base no carisma que nos foi dado.

Art.75º O Coordenador Geral deve exercer para com todos, sem exceção de ninguém,
paternal  e  afetuosa  caridade,  a  fim de  que  todos  se  sintam amados  e  acolhidos  na
missão. Na caridade e na verdade corrigir os irmãos e irmãs com firmeza e mansidão, a
fim de que se restaure a paz interior no coração de quem é admoestado, sarando as
feridas da alma e possibilitando o recomeço alegre e feliz na convivência fraterna, em
vista da missão.

Art.76º Ele não deve julgar pelas aparências ou pelos comentários maldosos de quem
quer que seja, mas ouvindo os reclamados ou as partes envolvidas; construir a unidade
na caridade, a fim de que as pessoas creiam na força do amor cristão; Ele deve dar-se e
consagrar-se inteiramente sem nenhuma reserva, para realizar no tempo e na história,
dentro e fora da Comunidade, a vontade de Deus, nosso tesouro e único bem. 

Art.77º São competências do Coordenador Geral:

a) Visitar pelo menos uma vez por ano as comunidades a ele confiadas, exortando-as na
prática  da  vida  fraterna,  segundo  as  santas  regras  na  felicidade  do  carisma  e  na
observância dos presentes estatutos.

b) Presidir o Conselho Geral e com ele, nunca sem ele, administrar a Comunidade em
suas diversidades.

c) Tomar como regra de vida para si a máxima do Evangelho: “Quem quiser ser o primeiro
entre vós, seja o vosso servo.” (Mateus 20, 26)

d) Cumprir e fazer cumprir os presentes estatutos, o regimento interno e as decisões da
Assembleia Geral.

e)  Convocar  as  Assembleias  Gerais  e  estabelecer  as  diretrizes  de  ordenamento  das
comunidades de vida e aliança.

f) Elaborar conjuntamente com o Conselho Geral a programação anual da Comunidade.



g) Apresentar à Assembleia Geral o balanço financeiro da Comunidade para apreciação e
deliberação da mesma.

h) Apresentar ao Conselho Geral os nomes dos novos membros das comunidades de
vida e aliança.

i) Admitir e demitir os membros da Comunidade de vida e aliança.

j)  Instaurar  inquéritos administrativos para apurar  irregularidades nas comunidades de
vida e aliança, bem como no economato geral da Comunidade.

k) Resolver com a ajuda do Conselho Geral os casos omissos dos presentes estatutos.

l)  Reunir  duas  vezes  por  ano  o  Conselho  Geral,  ou  convocá-lo  quando  necessário,
extraordinariamente.

Art.78º Na  hipótese  de  renuncia  ou  impedimento  do  Coordenador  Geral,  caberá
exclusivamente  ao  Bispo  Diocesano  de  Pesqueira,  depois  de  ouvir  os  membros  do
Conselho Geral, designar interinamente o novo Coordenador Geral, também denominado
Moderador, até que a Assembleia Geral possa confirmar esse nome ou eleger outro.

TÍTULO III
A SECRETARIA GERAL

Art.79º A  Secretaria  Geral  da  Comunidade  será  exercida  por  membro  consagrado,
indicado pelo Coordenador Geral, com mandato de dois anos, podendo ser renovados por
mais dois anos. Poderá o Conselho Geral solicitar ao Coordenador Geral, Moderador da
Comunidade a permanência do Secretário(a), por mais dois anos, além do previsto neste
artigo  destes  estatutos,  não  podendo,  porém,  ultrapassar  o  tempo  de  seis  anos
consecutivos.

Art.80º São competências da Secretaria Geral:

a)  Executar  todo  o  serviço  de  escrituração,  fichário  dos  membros  consagrados,
mantendo-os sempre atualizados e sob sua guarda.

b)  Elaborar  relatórios  sobre  a  Comunidade,  sempre  que  solicitado  pelo  Coordenador
Geral e Bispos Diocesanos, onde existam núcleos da Obra.

c) Redigir e expedir toda a correspondência referente ao governo da Comunidade.

d) Lavrar e subscrever atas e termos referentes à apuração dos resultados da Assembleia
Geral e reuniões do Conselho Geral.

e) Participar do planejamento anual da Comunidade e de reuniões afins com vistas a dar
sugestões e registros da mesma.

f) Executar todas as tarefas no âmbito da sua competência.

g) Manter atualizados os arquivos e documentos da Comunidade.



h)  Cuidar  para  que  sejam  mantidos  em  sigilo  documentos  considerados  de  caráter
privativo do Coordenador Geral.

i) Assinar toda documentação no âmbito de sua competência, responsabilizando-se pela
veracidade da mesma.

j) Prestar de modo geral, tanto quanto possível colaboração às comunidades integradas à
obra.

k) Cumprir a determinação destes estatutos.

TÍTULO IV
O ECONOMATO

Art.81º  A tesouraria ou economato da Comunidade tem ao seu encargo todo o serviço
financeiro,  conforme  diretrizes  específicas  da  legislação  em  vigor  e  dos  presentes
estatutos. O Ecônomo eleito pela Assembleia Geral deverá possuir qualificação para este
cargo. Sob o olhar de Deus ele deve exercer suas tarefas com zelo e profundo amor pelos
princípios da Comunidade.

Art.82º São competências do Ecônomo:

a) Manter as finanças da Comunidade e promover a execução de programas e atividades
para manutenção dos trabalhos.

b) Fornecer comprovantes das despesas e receitas da Comunidade, conforme normas
expedidas pela Assembleia Geral e pelo Coordenador Geral de conformidade com os
presentes estatutos.

c) Contabilizar as contribuições, rendas, auxílios e donativos das comunidades mantendo
em dia a escrituração das mesmas.

d) Efetuar os pagamentos autorizados pelo Coordenador Geral.

e)  Apresentar  relatório  das  receitas  e  despesas  da  Comunidade,  sempre  que  forem
solicitados.

f) Apresentar anualmente à Assembleia Geral o balancete financeiro da Comunidade.

g) Organizar os serviços administrativos contábeis e financeiros da Comunidade.

h) Elaborar orçamentos e programas financeiros para a Comunidade.

i) Organizar as folhas de pagamentos e guias tributárias, sociais e trabalhistas, conforme
a legislação vigente.

j)  Executar tarefas relacionadas com o setor financeiro,  dentro e fora da Comunidade
quando o serviço exigir.

k) Fomentar e gerenciar captação de recursos financeiros para a Comunidade.



l) Assinar com o Coordenador Geral documentos necessários aos seguintes atos: abrir,
movimentar  e  encerrar  contas  correntes,  poupanças,  cheques,  guias  de  depósitos  e
retiradas,  contratos  de aplicações bancárias e de ações financeiras e/ou acionárias e
outros documentos contábeis.

m)  Transferir  para  contas  bancárias  específicas,  abertas  para  esse  fim,  dotações
orçamentárias às comunidades de vida e aliança, autorizadas pelo Coordenador Geral.

n) Fornecer documentação probatória quando solicitada por quem tem direito, sobre as
operações econômicas e financeiras realizadas pela entidade.

o) Apresentar ao Conselho Geral até o dia 20 de janeiro de cada ano, a prestação de
conta e o relatório circunstanciado das atividades no exercício anterior.

p) Realizar a gestão contábil com assessoria de contador legalmente contratado para tal
fim.

TÍTULO V
COORDENADORES DE COMUNIDADES

Art.83º Os Coordenadores de comunidades,  nas dimensões de vida  e  aliança,  serão
escolhidos pelo Coordenador Geral dentre os três nomes indicados pelos membros das
respectivas comunidades, e devem ser exemplo de serviço à obra e a todos que dela
participam, segundo a misericórdia de Deus.

Art.84º Nenhum coordenador se sinta superior aos seus irmãos mas se sintam servos de
todos, livres de qualquer interesse pessoal, poder, vaidades e tudo o que for contrário às
regras  da  Comunidade,  escritas  segundo  o  Evangelho  do  Senhor.  Que  sejam
instrumentos de diálogo entre os irmãos e irmãs; construtores da unidade na diversidade
e capazes de grandes sacrifícios em prol do bem comum.

Art.85º É competência dos coordenadores de comunidade exercer a autoridade como
serviço humilde, colocando-se sempre como irmãos e irmãs a serviço de todos conforme
o ensinamento dos Santos Evangelhos; e é dever de ofício deles corrigir as falhas dos
irmãos e irmãs com firmeza e ternura de coração.

Art.86º Os coordenadores de Comunidades devem tomar todas as providências cabíveis
para o bem estar dos consagrados, proporcionando-lhes condições adequadas para a
vivência do carisma a serviço do reino de Deus.

Art.87º A eles compete comunicar ao Coordenador Geral problemas e situações que não
tenham  sido  solucionadas  pela  via  do  diálogo  entre  os  irmãos,  pondo  em  risco  a
integridade da fé e do carisma, e zelar pela observância das regras e dos presentes
estatutos,  a  fim  de  que  sob  o  impulso  do  Espírito  Santo,  todos  sintam a  alegria  de
pertencer totalmente a Deus.



TÍTULO VI
COORDENADORES DE GRUPOS

Art.88º Os  grupos  de  oração,  também  chamados  de  base,  são  expressões  de
convivência  fraterna,  à  luz  do  Evangelho  e  devem  ser  celeiros  de  vocações  para  o
seguimento de Jesus nas comunidades de vida e aliança. Devem ser acompanhados por
coordenadores, escolhidos pelas comunidades de vida e aliança, às quais estão ligados
afetiva e pastoralmente.

Art.89º Os grupos de oração,  fase inicial  do processo de formação para um possível
ingresso na Comunidade, dvem ter vida própria quanto a forma de ser e trabalhar, não
sendo permitido, formas estranhas às regras e aos Estatutos em fidelidade ao carisma; o
acompanhamento desses grupos deve ser prioridade para as comunidades de vida e
aliança, sob a responsabilidade de seus coordenadores.

Art.90º A formação dos grupos de base obedecerá às mesmas instruções previstas para
o discipulado da Comunidade, a saber, estudo bíblico, escritos do Magistério, o catecismo
e o Diário de Santa Faustina. Caberá aos formadores desses grupos, no exercício da
caridade,  terem  paciência  com  os  formandos,  considerando  todo  o  processo
psicopedagógico, afetivo e pastoral.

Art.91º Os  grupos  de  base  são  formados  espontaneamente,  não  se  exigindo  deles
nenhum compromisso com a Comunidade, visto que se trata de experiências vocacionais
iniciais.  Os formadores, assistentes espirituais desses grupos, devem estar atentos às
motivações dos seus formandos, inclusive com especial atenção às possíveis vocações à
vida religiosa e sacerdotal.

Art.92º É tarefa dos formadores a responsabilidade de acompanhar seus irmãos e irmãs
a crescerem na comunhão, na missão e na vida de oração. Como um pai e uma mãe que
cuida dos filhos devem ter  apreço por  todos os que lhe foram confiados e  visitar  as
famílias dos vocacionados por quem são responsáveis.

Art.93º É  atribuição  dos  coordenadores  de  comunidades  zelar  pela  espiritualidade
doméstica dos vocacionados, e tarefa importantíssima para o bom exercício do trabalho
de articulação e formação propiciar momentos de comunhão intercomunitários, tais como
celebrações, lazer, descanso, férias, retiros espirituais e outros.

TÍTULO VII
COORDENADORES DE MISSÃO

Art.94º A Comunidade dos Filhos da Misericórdia, em fidelidade ao seu carisma, vive
para a missão permanente, em todos os sentidos, priorizando suas ações específicas ou
atividades  solicitadas  pelos  Bispos  Diocesanos  e  parócos  onde  existam  grupos  de
missão. E tem seu fundamento na experiência vivificante com o Ressuscitado que passou
pela terra fazendo o bem a todos e pelo seu sacrifício redentor abriu-nos as portas da
eternidade.

Art.95º Somos  testemunhas  das  maravilhas  que  ele  continua  operando  em favor  da
humanidade pela efusão do seu Santo Espírito e queremos levar ao mundo inteiro seu
Reino de amor, justiça, solidariedade, igualdade e paz, assumindo a missão permanente
aqui  e  além-fronteiras.  Sem  missão  não  existe  Comunidade,  e  seus  membros
consagrados de vida e aliança perdem o sentido e a razão de ser.



Art.96º A responsabilidade dos coordenadores de missão é acompanhar com extremo
zelo os grupos de oração, Filhos da Misericórdia Jovens e as comunidades de aliança a
eles confiados no âmbito de um município, região ou diocese. Onde houver mais de três
grupos de oração ou mais de duas comunidades de aliança, haja uma coordenação de
missão para aquela região.

Art.97º Esses coordenadores nomeados pelo Coordenador Geral têm a responsabilidade
de acompanhar, formar e desenvolver nos grupos de base e comunidades o esplendor do
carisma e fazer arder em seus corações a paixão pelo Reino. E essas comunidades e
grupos de oração devem ser células comunitárias, com a finalidade de animar a vida
espiritual,  fraterna  e  apostólica,  segundo  o  nosso  carisma,  sob  os  cuidados  dos
coordenadores de missão.

Art.98º Em nome da Comunidade, os coordenadores de missão, na autoridade de Cristo,
devem zelar  pela  vivência  das  regras,  do  carisma,  bem como fazer  cumprir  o  plano
formativo definido pelo Conselho Geral; dediquem-se especialmente, com carinho e zelo
apostólico,  ao  acolhimento  dos  que  procuram  nossa  Comunidade  desejosos  de
experimentar a transbordante graça do nosso carisma.

Art.99º O Senhor confiou-nos uma missão: "Viver e levar para o mundo a Misericórdia
divina". Essa dimensão, fundamento da Comunidade, deve ser a primeira preocupação
dos coordenadores de missão em todo o seu trabalho de acompanhamento daqueles que
o Senhor lhes confiou como pérolas no seu coração amoroso. Tenham uma preocupação
com as crianças e jovens, seara fecunda de nosso apostolado, futuro da obra.

Art.100º Diante  de  um  mundo  materialista,  consumista,  escravo  das  paixões
desordenadas, do prazer, do sexo, onde a cultura da violência e da morte fazem tantas
vítimas inocentes, é urgente que sejamos instrumentos de consolação e da compaixão de
Deus para com os que sofrem e padecem da fome do amor, carentes, na radicalidade da
palavra, dos bens espirituais e materiais. Essa é a missão de todos nós consagrados à
obra da misericórdia.

Art.101º Os  coordenadores  de  missão,  corresponsáveis  pela  Comunidade,  devem
apresentar ao Coordenador Geral anualmente relatórios dos grupos a eles confiados. Nos
corações dos coordenadores de missão a paixão pelo Reino deve marcar suas vidas no
desejo ardente de anunciar Jesus com novos métodos e renovado ardor missionário.

CAPÍTULO VII
DISSOLUÇÃO DA COMUNIDADE E DESTINO DOS BENS

Art.102º A dissolução da Comunidade só poderá ser efetuada, pela Assembleia Geral,
convocada especificamente para este fim, tendo escrito o parecer do Coordenador Geral
e a devida autorização do Bispo Diocesano de Pesqueira. Esta Assembleia será presidida
pelo Bispo Diocesano de Pesqueira ou pelo seu legítimo representante,  delegado por
escrito para representá-lo.

Art.103º A  Assembleia  para  a  dissolução  da  Comunidade  só  terá  validade  com  a
aprovação de quatro quintos (4/5) dos membros presentes consagrados na forma de vida
e  aliança,  com  efetivo  direito  de  voto.  Antes  da  votação  sobre  a  dissolução  da
Comunidade devem ser lidos os pareceres do Moderador Geral e do Conselho Geral,
concordantes sobre a dissolução da Comunidade.



Art.104º Em  não  havendo  os  pareceres  do  Moderador  Geral  e  do  Conselho  Geral,
apresentando as razões pelas quais pedem a dissolução da Comunidade, será inválida
toda e qualquer decisão tomada pela Assembleia Geral.

Art.105º Aprovada a dissolução, todos os bens patrimoniais, recursos financeiros e outros
mais, devem ser doados às Dioceses onde estejam localizados os referidos bens, ou às
associações de Fiéis com objetivos análogos e de absoluta fidelidade à Igreja Católica,
indicadas pelo Conselho Geral e aprovadas pelos Bispos Diocesanos.

Art.106º Em caso de dissolução, os membros efetivos da Comunidade, nas dimensões de
vida e aliança, não terão nenhum direito nos bens da instituição, mesmo aqueles que
tenham sido doados por eles.

CAPÍTULO VIII
CONSIDERAÇÕES GERAIS

Art.107º Os casos omissos nos presentes Estatutos sejam resolvidos pelo Coordenador
Geral com o consentimento do seu Conselho, com base no Direito Canônico, respeitados
os princípios das legislações específicas sobre esse assunto.

Art.108º Fica  determinado  o  Fórum  da  cidade  de  Arcoverde  para  as  decisões  e
providências judiciais cabíveis nas esferas do direito e da justiça.

Art.109º Tudo quanto consta nestes Estatutos seja considerado como meio e fim, para o
bem da Santa Igreja Católica e maior glória de Deus.

Art.110º Afirmamos a  todos  quantos  queiram e  possam tomar  conhecimento  desses
escritos que os mesmos foram definidos em oração, ao longo de dois anos seguidos, na
Terra da Misericórdia, Sítio Mocó, Zona Rural de Arcoverde.


